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ABSTRAKT 

 

Kriminaliteti i të miturve, si një nga format e kriminalitetit në përgjithësi, ka pësuar rritje 

gjatë viteve dhe nëse shteti nuk do të sigurojë mënyra efikase për parandalimin dhe luftimin 

e tij, nuk mund të pritet ulje e fenomenit. Ky disertacion analizon fenomenin e kriminalitetit 

të të miturve dhe evoluimin e tij si koncept, klasifikimet tipologjike dhe faktorët 

kriminogjenë që e shtyjnë të miturin të kryejë vepër penale, shtrirjen dhe strukturën e tij në 

Shqipëri si dhe parashikimet ligjore ndërkombëtare e të brendshme lidhur me të miturin në 

konflikt me ligjin dhe trajtimin juridiko-penal të tij. Gjatë punimit është vënë në dukje se 

ekzistenca e disa faktorëve, me natyrë individuale, familjare e sociale, ka sjellë si pasojë 

shtimin e numrit të të miturve në konflikt me ligjin.  

Për parandalimin dhe ndëshkimin e këtij fenomeni, shteti përdor sistemin e së drejtës 

penale. Mungesa e një kuadri ligjor specifik për të miturit në Shqipëri nuk garanton arritjen 

e këtyre synimeve, për rrjedhojë as mbrojtjen e interesit më të lartë të fëmijës, sikundër 

kërkohet nga aktet ndërkombëtare të ratifikuara nga shteti shqiptar, sidomos Konventa për 

të Drejtat e Fëmijës. Trajtimi i fenomenit kërkon reformim të legjislacionit, politika e 

struktura që të pengojnë përfshirjen në kriminalitet të të miturve dhe trajtim të veçantë 

ligjor të tyre. 

Për realizimin e punimit janë përdorur disa metoda shkencore, të cilat konsistojnë në 

studimin e fenomenit të kriminalitetit të të miturve përmes analizës sasiore dhe cilësore të 

problemit si dhe nëpërmjet shqyrtimit të përgjigjeve juridiko-penale që parashikon shteti 

ynë, të krahasuara me normativën ndërkombëtare në këtë fushë. Studimi arrin në disa 

përfundime e sugjerime konkrete për sistemin e drejtësisë për të mitur, me qëllim luftën 

ndaj këtij fenomeni shqetësues.  

Fjalët kyçe:  Kriminalitet, i mitur, profil kriminal, faktorë kriminogjenë, struktura e 

kriminalitetit, përgjegjësia penale, parandalim, legjislacioni ndërkombëtar, sistemi i 

drejtësisë penale. 
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ABSTRACT  

 

Juvenile delinquency, as a form of criminality in general, has been increasing in years and 

is expected  to persist to this trend provided that the state will not make efficient measures 

to prevent and fight it vigorously. This dissertation analyses the phenomenon of the 

juvenile delinquency in its concept, the typological classifications and the criminogenic 

factors actuating juveniles to commit penal offences; its prevalence and structure in Albania 

as well as the international and national legal provisions regarding juvenile criminality and 

its judicial and penal treatment. The research reveals that juvenile criminality has been a 

consequence of the existence of many factors of individual, family and social nature.      

In order to prevent and punish juvenile delinquency, the state uses the system of penal law. 

The lack of a specific legal framework  for juveniles in Albania does not guarantee  the 

achievement of these targets and consequently, even the protection of the best interests of 

the child, as required by the international acts ratified by the Albanian state, especially  the 

Convention on the Rights of the Child.  

In these terms, treatment of this phenomenon requires reformation of the legislation and the 

policies and structures forbidding the involvement of juveniles into criminal offences as 

well as special legal treatment for juvenile delinquents. 

The dissertation was attained by using scientific methods consisting into the effective study 

of the phenomenon of juvenile delinquency by means of quantitative and qualitative 

analysis as well as by looking into the juridical and penal reactions our state has stipulated, 

compared with international norms in the field. The study comes out with several  concrete 

conclusions and suggestions regarding the system of juvenile justice, in order to intensify 

fighting against this disturbing phenomenon.      

 

Key Words: Delinquency, juvenile, criminal profile, criminogenic factors, structure of 

juvenile delinquency, criminal  responsibility, prevention, international legislation, the 

system of penal law.   
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LISTA E FJALORIT 

 

Abuzim Çdo veprim apo mosveprim kundër mirëqenies, shëndetit dhe zhvillimit. 

Përgjithësisht, abuzimi ndaj fëmijëve ushtrohet nga ana e të rriturve. 

Adoleshencë  Një term që e ka origjinën në shek. XVIII, i përdorur për të 

përshkruar statusin e individëve të rinj në moshë, të cilët iu nënshtroheshin periudhave të 

gjata të trajnimit edukues. U përhap gjerësisht në shek. XX si një periudhë e ndryshimeve 

emocionale dhe ‘turbullirës e vrullit’ që prek të gjithë të rinjtë (Hall, G.S., 1905). 

Aftësi sociale ose psikosociale Aftësia për t’u sjellë në mënyrën e përshtatshme në 

marrëdhëniet dhe situatat ndërpersonale. Përfshin një tërësi elementësh të drejtimit të 

brendshëm, sikundër janë vetëperceptimi pozitiv, të qenurit i shoqërueshëm, empatia, 

qëndrimi i favorshëm ndaj shkollës, përmbushja e detyrimeve shkollore, kontrolli i sjelljeve 

të dhunshme, aftësia për të pritur shpërblimin, locus i kontrollit të brendshëm, pjesëmarrja 

në përpjekjet shoqërore dhe strategjitë për zgjidhjen e problemeve (Zigler dhe Hall, 1987). 

Ambient  Bashkësi ose tërësi personash, kontekstesh, rrethanash dhe normash 

kulturore, të cilët bashkëveprojnë me një individ të caktuar në një moment të caktuar 

(Theodorson dhe Theodorson, 1978). 

Anomi  Një gjendje shoqërore ‘në mungesë të normave’, që shkaktohet kur aspiratat 

nuk mund të arrihen për shkak të mundësive të kufizuara (Durkheim, 1897/1952). 

Child-saving  Term i përdorur për të përshkruar lëvizjet filantropiste dhe 

reformuese, të cilat punonin për të larguar fëmijët nga procedurat gjyqësore penale të 

trajtimit të të rriturve (Platt, 1969). 

Çrregullim shoqëror Koncept sipas të cilit disa komunitete kanë mungesa të 

vlerave të qëndrueshme dhe të mjeteve të efektshme të kontrollit shoqëror (Shaw dhe Mc 

Kay, 1942). 

Devijim Një koncept, më tepër social sesa ligjor, i cili iu referohet veprimeve që 

konsistojnë në thyerjen e rregullave. 

Doli incapax  Parim i lindur në shek. XIV sipas të cilit, fëmijët nën një moshë të 

caktuar janë të pazotë të dallojnë të drejtën nga e gabuara, ndaj dhe nuk mund të ngarkohen 

me përgjegjësi penale për veprimet e tyre. (Dizionario giuridico-romano, 2003). 
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Empati Aftësia për të vënë veten në vendin e tjetrit, për të perceptuar gjendjen e tij 

shpirtërore dhe për të kuptuar ndjenjat e tij pa qenë i nevojshëm komunikimi verbal 

(Wolman, 1984; Dorsch, 1985). 

Faktorë mbrojtës  Tërësia e faktorëve individualë, shoqërorë dhe/ose ambientalë që 

mund të parandalojnë ose ulin mundësinë e zhvillimit të çrregullimeve emocionale ose të 

sjelljes (p.sh., sjelljen kriminale). 

Faktorë risku (rreziku)  Tërësia e faktorëve individualë, shoqërorë dhe/ose 

ambientalë që mund të lehtësojnë ose shtojnë mundësinë e zhvillimit të çrregullimeve 

emocionale ose të sjelljes (p.sh., sjelljen kriminale). 

Familje e shkatërruar (Broken homes)  Bërthamë familjare në të cilën njëri prej 

prindërve natyralë nuk jeton në strehën familjare (për shkak zgjidhjeje martese, ndarjeje, 

braktisjeje, etj.) (Reading, 1977). 

Frustrim  Gjendje shoqërore që krijohet kur trysni të caktuara ndikojnë tek individët 

duke i shtyrë në sjellje jo konformiste, p.sh., për shkak të mospërputhjes së qëllimeve të 

përcaktuara nga pikëpamja kulturore dhe mundësive reale për t’i arritur ata (Merton, 1938). 

Grupi i bashkëmoshatarëve  Grup parësor dhe i ngushtë, pa hierarki, i përbërë nga 

anëtarë, të cilët kanë përafërsisht të njëjtin status dhe marrin pjesë në të njëjtat veprimtari 

(si p.sh., grupi i disa fëmijëve shokë mes tyre). Këta grupe moshatarësh janë të rëndësishëm 

për procesin e formimit të modeleve të identifikimit ose të referimit (Theodorson dhe 

Theodorson, 1978). 

Gjendje frustrimi  Përfundimi i analizimit të të miturve të klasës punëtore nga 

pikëpamja e standardeve të klasës së mesme. Të miturit e klasës punëtore, të gjendur në 

fund të hierarkisë së gjendjes shoqërore gjejnë ‘zgjidhje’ për të duke fituar statusin 

nëpërmjet mjeteve kriminale (Cohen, A., 1955). 

Kontrolli social (shoqëror)  Term i papërcaktuar qartë, i përdorur për të përshkruar 

të gjithë mënyrat nëpërmjet të cilave mund të arrihet përshtatja apo bindja, nga socializimi 

fëminor deri tek burgimi (Cohen, S., 1985). 

Krim  Term që i referohet cënimit të ligjit penal, por i kundërshtuar nga disa, të 

cilët përfshijnë në të çdo lloj veprimi të paligjshëm dhe të dëmshëm ndaj shoqërisë 

(Michael dhe Adler, 1933; Hulsman, 1986). 
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Krimet e fshehura Krimet që nuk përfshihen në statistikat zyrtare mbi kriminalitetin. 

Kriminalitet (delinkuencë)  Një term i përdorur në mënyrë të përgjithshme, që i 

referohet çdo lloj problematike të sjelljes së të miturve. 

Kriminalitet i vetëraportuar (Self-report delinquency)  Veprime kriminale që iu 

njoftohen në mënyrë konfidenciale hetuesve nga ana e atyre që i kanë kryer. Mjeti i marrjes 

së tyre janë pyetësorët ose vetëraportimet, ku subjektet, nëpërmjet një vetëanalizimi, japin 

të dhëna pak a shumë të kufizuara lidhur me veprimtarinë e tyre kriminale (Reading, 1977). 

Kriminalitet zyrtar (Official delinquency)  Të dhëna kriminale të një subjekti apo 

grupi të tillë, të marra nëpërmjet burimeve zyrtare (policia, gjykatat, shërbimet sociale). 

Kriminalizim  Zbatimi i etiketimit si kriminel për sjellje të veçanta devijante ose 

grupe (Muncie, 2014). 

Kriminologjia kritike  Shkollë e kriminologjisë që lindi në vitet 1970, e cila merr në 

shqyrtim mangësitë, të metat dhe kufizimet në teoritë ekzistuese dhe mënyrat e konceptimit 

të termit ‘krim’ (Taylor et al., 1975). 

Kriminologjia e zhvillimit  Studion marrëdhëniet midis faktorëve biologjikë, 

psikologjikë dhe shoqërorë gjatë procesit jetësor. Zakonisht përdoret për të përcaktuar 

faktorët që, gjatë fëmijërisë janë ‘paralajmërues’ për sjellje të ardhme kriminale 

(Farrington, 2000). 

Labelling Qasje sociologjike ndaj krimit dhe devijancës, e cila përqendrohet tek ata 

procese, ku nëpërmjet reagimit shoqëror (etiketimit, stigmatizimit) shkaktohet përfshirja e 

mëtejshme në veprimtari kriminale (Becker, 1963).  

Lidhjet e diferencuara Parimi sipas të cilit sjellja kriminale mësohet atëherë kur 

individët ekspozohen më tepër nga pikëpamja sociale dhe kulturore drejt vlerave, modeleve 

dhe shoqërive prokriminale sesa antikriminale (Sutherland dhe Cressey, 1970). 

Locus i kontrollit të brendshëm  Një subjekt ka locus të kontrollit të brendshëm 

atëherë kur ndihet përgjegjës për atë që i ndodh në jetë si dhe për përpjekjet e ndëshkimet 

që lidhen me veprimet e tij. Në dallim nga locus i kontrollit të jashtëm, subjekti me locus të 

kontrollit të brendshëm nuk mendon se fati ose shkaktarët e jashtëm, që nuk lidhen me 

veten e tij, janë shkaktarët e kushteve në të cilët gjendet apo të ngjarjeve që e rrethojnë 

(Garrido, 1984). 
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Margjinalizim  Term sipas të cilit ndryshimet në tregun e punës i kanë shtyrë disa të 

rinj në pjesën periferike të rendit shoqëror duke iu ndaluar atyre kalimin në pavarësinë 

sociale dhe ekonomike. 

Mbështetje sociale  Ndihma që merr një subjekt ose grup subjektesh nga ana e 

disa personave ose institucioneve të rrethit të tij shoqëror (Lösel et al., 1989). 

Mituria  Një periudhë e papërcaktuar mirë dhe e ndryshueshme e jetës ndërmjet 

fëmijërisë dhe madhorisë (Muncie, 2014). 

Model  Personi, sjellja ose veprimet e të cilit imitohen nga njerëz të tjerë. P.sh., në 

procesin e socializimit fëminor është tejet e rëndësishme që prindërit të jenë modele 

referimi të qëndrueshëm, nga ku mund të merren mënyra të përshtatshme për të përballuar 

jetën (Reading, 1977; Dorsch, 1985). 

Modeli i mirëqenies (Welfare)  Rrymë sipas të cilës parimet e plotësimit të nevojave, 

të diskrecionit të gjerë të gjykatës, e mungesës së formalitetit dhe të trajtimit, duhet të jenë 

elementet qendrorë të sistemeve të drejtësisë për të miturit (Cullen dhe Gilbert, 1982). 

Modelim  Teknika e ndryshimit të sjelljes që synon të ndryshojë veprimet apo të 

krijojë modele të reja sjelljeje nëpërmjet vrojtimit të modeleve (imitimit), duke e lejuar 

subjektin që të ushtrojë atë që ka mësuar mendërisht dhe fizikisht (Wolman, 1984). 

Mospërshtatje  Pamundësia për të kultivuar sjellje sociale ose emocionale të 

kërkuara nga ambienti për një përshtatje të mirë të individit me rrethin shoqëror (Wolman, 

1984). 

Ndërhyrje e hershme  Vijë veprimi qendrore e kriminologjisë së zhvillimit, sipas të 

cilës kriminaliteti i të miturve mund të paraprihet dhe se disa fëmijë mund t’iu nënshtrohen 

masave parandaluese ndaj krimit përpara kryerjes së veprave penale (Muncie, 2014). 

Ndërpersonal ose ndërvetjak  Midis individëve të ndryshëm.  

Nënklasa  Term fillimisht i përdorur në SHBA për të përshkruar grupet e 

margjinalizuara ekonomikisht. I përpunuar më pas për të përshkruar personat e varur nga 

ndihma sociale  (Murray, 1990) ose viktimat e recesionit, deprivimit dhe margjinalizimit 

politik (Mann, 1991). 

Nënkulturë  Përdorur së pari nga antropologët, A. Cohen (1955) e shfrytëzoi në 

studimin e kriminalitetit për të bashkëpërcaktuar një tërësi vlerash dalluese nga rryma 
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tradicionale apo kultura mbizotëruese. Më vonë përdoret nga Clarke et al., (1976) për të 

analizuar përputhjet dhe ndasitë midis të rinjve dhe kulturës klasore të prindërve të tyre. 

Parandalimi social i krimit  Politikë e parandalimit të krimit duke identifikuar 

sjelljet antisociale dhe ato të riskut, po ashtu dhe kriminelët recidivë. Përfshin programe të 

edukimit në qendra të hapura, nxitjen e aftësive prindërore dhe lehtësirat për pjesëmarrje në 

veprimtari sportive e të kohës së lirë (Muncie, 2014). 

Përforcim. Përforcim pozitiv  Nxitës i pëlqyeshëm, i cili kur merret në vijim të një 

përgjigjeje ose sjelljeje specifike, rrit mundësinë e përsëritjes së përgjigjes. Përforcim 

negativ: nxitës shtypës ose i papëlqyer që, kur merret në vijim të një sjelljeje ose përgjigjeje 

specifike, e ul mundësinë që të ndodhë sërish (Wolman, 1984). 

Përfshirje shoqërore  I referohet politikave që synojnë të parandalojnë 

‘përjashtimin’ nëpërmjet masave kundër varfërisë, barazisë së mundësive, përmirësimin 

urban, mbështetjen prindërore, arsimimin, trajnimin dhe nismat e mbrojtjes së komunitetit. 

Përgjegjësim  Strategji për t’i bërë përgjegjës shkelësit e ligjit për veprimet e tyre 

dhe për të nxitur komunitetin që të jetë më aktiv ndaj kontrollit të kriminalitetit (Garland, 

1996). 

Përjashtim shoqëror  Koncept që përshkruan jo vetëm margjinalizimin e të varfërve 

nga zhvillimi ekonomik, por vë në dukje dhe veçimin nga marrëdhëniet dhe mënyrat e 

identifikimit (Muncie, 2014). 

Postmodernizmi  Lëvizje intelektuale, e cila vuri në diskutim besimin te shkenca si një 

parim themeli në ndërtimin e shoqërisë dhe shpreh skepticizmin ndaj çdo teorie që synon të 

zbulojë ‘të vërtetën’. Në dallim nga modernizmi, është e gatshme të pranojë dyshimet, 

paqartësitë dhe relativizmin (Muncie, 2014). 

Pozitivizmi  Rrymë e lindur në agimet e shek. XIX, që argumenton se lidhjet 

shoqërore mund të studiohen shkencërisht nëpërmjet metodave që rrjedhin nga shkencat 

natyrore. Në kriminologji ajo iu drejtohet disiplinave të biologjisë, psikologjisë dhe 

sociologjisë për të përkufizuar shkaqet kryesore të krimit (Muncie, 2014). 

Pritshmëritë  Vlerësime subjektive mbi ngjarjen ose jo të një ndodhie në të 

ardhmen ose me karakter të paqartë në bazë të përvojave tona të mëparshme. Na lejojnë të 

planifikojmë veprime dhe të marrim vendime (Wolman, 1984). 
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Rehabilitim  Ndryshimet tek shkelësit e ligjit penal nëpërmjet metodave të 

trajtimit, të tilla që sigurojnë trajnimin dhe riedukimin e tyre (Muncie, 2014). 

Restaurim  Praktika që synon në bashkimin e të pandehurve, viktimave dhe 

komunitetit me qëllim riparimin e dëmeve, pajtimin e mosmarrëveshjeve dhe të grindjeve 

(Zehr dhe Mika, 1998). 

Riparim  Strategji e përdorur në drejtësinë penale sipas së cilës, i pandehuri i 

paguan dëmshpërblimin ose i pranon fajin viktimës. 

Sjellje agresive Veprime apo mënyra të vepruari me dhunë ose egërsi nga ana e një 

individi përballë nxitësve të brendshëm ose të jashtëm (Wolman, 1984). 

Sjellje (të vepruarit) konjitiv  Rrjedh nga kërkimet psikologjike e psikoterapeutike 

dhe përdoret zakonisht tek shkelësit e ligjit penal nëpërmjet ushtrimit të aftësive sociale, 

caktimit të roleve dhe teknikave të zgjidhjes së problemeve (problem-solving), me qëllim 

përforcimin e reflektimit dhe ndryshimin e sjelljes (Ross et al., 1988). 

Sjellje problematike  Veprime me natyrë antisociale ose joqytetare që përbëjnë 

problem për personin që i shfaq ose për ata që e rrethojnë (Wolman, 1984). 

Sjellje prosociale  Tërësia e sjelljeve pozitive që janë në harmoni me normat e 

bashkëjetesës dhe jetën në shoqëri (psh, bashkëpunimi, altruizmi, bujaria, mirëkuptimi, etj) 

(Dorsch, 1985). 

Standard sjelljeje  Tërësia ose një pjesë e sjelljes që shërbejnë si karakteristika të 

individit, grupit ose llojit; zakonisht paraqiten në një rregull të përcaktuar dhe me të njëjtët 

elementë (Dorsch, 1985). 

Status offence  Cënimi i rregullave formale dhe joformale, e aplikueshme vetëm në 

disa sektorë të shoqërisë. Përqendrohet më tepër në atë që e konsumon shkeljen sesa në 

shkeljen vetë. Në SHBA termi iu referohet kryesisht fëmijëve që mungojnë në shkollë pa 

arsye apo kryejnë marrëdhënie të parakohshme seksuale (Muncie, 2014). 

Strategji  Zbatimi i masave konkrete, duke ndjekur një plan veprimi për arritjen e 

qëllimeve të caktuara (Dorsch, 1985). 

Strategjitë Coping (Strategjitë e përballjes) Janë kryesisht strategji konjitive, të 

përdorura për të ndihmuar individët që të përshtaten me situata dhe ngjarje tejet stresuese; 
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këta mjete i ndihmojnë që të përballen, të luftojnë me vështirësitë dhe të veprojnë në 

përputhje me pritshmëritë shoqërore (Dorsch, 1985; Wolman, 1984). 

Stresues  Faktorë biologjikë ose ambientalë, të konsideruar si një lloj i veçantë 

ngjarjesh, që karakterizohen nga vështirësi të veçanta, të qenurit emocionalisht tronditës 

dhe që provokojnë tek disa individë një gjendje të rëndë trysnie apo mbingarkese (Pearlin, 

1987). 

Strukturë njohëse  Organizim idiosinkrazik i realitetit, që e përfshin individin në një 

sistem të unifikuar të ideve, mendimeve, besimeve, pritshmërive dhe sjelljeve (Wolman, 

1984; Dorsch, 1985). 

Studim transversal  Në dallim nga studimet afatgjatë, ku analizohen ndryshimet 

që pësojnë njerëzit ndaj një variabli specifik në momente të ndryshëm kohorë, transversalët 

studiojnë grupe të mëdha njerëzish duke i vlerësuar pozicionet e tyre ndaj këtij variabli në 

një çast të vetëm kohor (Wolman, 1984). 

Shkallë klasifikimi (Rating scales)  Analiza e të dhënave cilësore nëpërmjet një 

vlerësimi gradual, ku nxirren mendime për një aspekt të caktuar (sjellje, aftësi, njohuri, 

përvoja, karakteristika) (Wolman, 1984; Dorsch, 1985). 

Të drejtat e fëmijëve  Respekti, mbrojtja, dinjiteti dhe barazia sikundër janë 

përkufizuar në mënyrë të detajuar nga KDF. 

Tipar i personalitetit  Aspekt i personalitetit të një individi që shfaqet në situata të 

ndryshme në mënyra relativisht të qëndrueshme, konstante dhe të vazhdueshme (Reading, 

1977; Wolman, 1984; Dorsch, 1985). 

Trajtim  Proces gjatë të cilit një person ose një grup të tillësh iu nënshtrohen disa 

veprimeve apo masave, me qëllimin për të rifituar ose fituar një nivel të kënaqshëm mënyre 

të jetuari individuale dhe shoqërore (Reading, 1977; Dorsch, 1985). 

Vetëkontroll  Aftësia për të drejtuar dhe zotëruar sjelljen, mendimet dhe ndjenjat 

nëpërmjet përpjekjeve dhe udhëzimeve që individi ndërmerr vetë (Dorsch, 1985). 

Vetëperceptim ose vetëpërfytyrim  Njohuri dhe ndjenja që individi ka për vetveten 

dhe që e kanë bazën tek vetëshqyrtimi (vlerësimi) i përjetimeve dhe veprimeve personale, si 

edhe për mënyrën si të tjerët i gjykojnë këto përjetime apo veprime (Dorsch, 1985; 

Wolman, 1984). 
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Viktimizim  Proceset shoqërore, ekonomike, politike dhe individuale të lidhura 

me procesin e njohjes si viktimë (i dëmtuar). 
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HIPOTEZAT E PUNIMIT 

 
Hipoteza I:  

Kriminaliteti i të miturve në Shqipëri ka pësuar rritje sasiore dhe cilësore për shkak të 

mungesave në legjislacion, struktura e strategji në drejtim të parandalimit dhe luftës ndaj 

këtij fenomeni. 

 

Hipoteza II:  

Ekzistenca e një kuadri ligjor specifik për të miturit në Shqipëri do të garantojë përgjigjet e 

duhura ndaj kriminalitetit të të miturve dhe do të sigurojë mbrojtjen e interesit më të lartë të 

fëmijës.  

 

PYETJET KËRKIMORE TË STUDIMIT 

1. Përse duhet të shqetësohemi për kriminalitetin e të miturve? 

2. Çfarë kuptohet efektivisht dhe praktikisht me termin kriminalitet i të miturve, çfarë e 

shkakton dhe si zhvillohet, përse është vazhdimisht në rritje, cilat vepra penale janë të 

prirur të kryejnë më tepër të miturit? 

3. Cilët janë disa prej aspekteve kryesorë që kanë të bëjnë me përgjegjshmërinë e të 

miturve në konflikt me ligjin, verifikimin e saj para dhe gjatë procesit penal? Përse ka 

rëndësi problemi i moshës si element i përgjegjshmërisë dhe cilat janë mënyrat e 

verifikimit të saj? 

4. Cilat janë zgjidhjet më efikase lidhur me kriminalitetin e të miturve dhe sa jemi në 

gjendje të përballemi me këtë fenomen? 

5. Sa efektiv është legjislacioni ynë i brendshëm në këtë drejtim?  

6. A është legjislacioni shqiptar i përafruar me normativën e standardet ndërkombëtare? 

 

Pyetje për trajtim: 

1. A ka nevojë për reforma legjislative mbi kriminalitetin e të miturve në Shqipëri?  

2. Cili është roli i organeve të Prokurorisë dhe Gjykatës në procedimin penal të të miturve 

në konflikt me ligjin?  
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3. Si e rregullon legjislacioni penal e procedural-penal pozitën e të miturit autor të veprave 

penale?  

4. A janë respektuar nga shteti shqiptar kriteret legjislative dhe masat procedurale të 

përcaktuara në Konventën e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës?  

5. Çfarë zgjidhjesh parashikohen nga legjislacioni shqiptar aktual për parandalimin dhe 

luftën ndaj kriminalitetit të të miturve? 

 

METODAT DHE METODOLOGJIA E KËRKIMIT 

Në zhvillimin e këtij punimi janë përdorur disa metoda shkencore, të cilat konsistojnë në 

studimin e fenomenit të kriminalitetit të të miturve në dimensionet e evoluimit dhe shtrirjes 

së tij, në një periudhë kur interesi ndaj problemit të përfshirjes së moshave të reja në 

kryerjen e veprave penale dhe zgjidhjet për të, ka marrë rëndësi në rritje, parë kjo nën dritën 

e rregullimeve ligjore ndërkombëtare dhe të brendshme.         

Metodat shkencore të përdorura janë: metoda historike, analitike, përshkruese, krahasuese 

dhe statistikore, të cilat janë ndërthurur në çështjet e trajtuara në këtë disertacion.  

       

Metoda historike është përdorur për të pasqyruar zhvillimin evolutiv të kriminalitetit të të 

miturve, të pozitës ligjore të qenies njerëzore në këtë moshë, të mendimit kriminologjik e 

juridiko-penal mbi këtë dukuri, si dhe proceset evoluese të përafrimit të legjislacionit të 

brendshëm shqiptar me aktet ndërkombëtare në fushën e kriminalitetit të të miturve.    

      

Metoda analitike bazohet kryesisht në analizën e thellë ligjore të dispozitave e akteve 

ndërkombëtare dhe vendase në fushën e kriminalitetit të të miturve dhe të trajtimit të të 

miturit në konflikt me ligjin.        

 

Metoda përshkruese është përdorur në këtë punim duke pasur si qëllim identifikimin e 

gjendjes aktuale të zhvillimit të kriminalitetit të të miturve, përcaktimin e profilit të të 

miturit në konflikt me ligjin, përgjegjësisë së tij penale dhe qasjes që ka vendi ynë kundrejt 

këtij fenomeni në kuadër të angazhimeve ndërkombëtare dhe evropiane të ndërmarra. 

Metoda është përdorur duke përshkruar me hollësi dhe duke bërë një trajtim të plotë e 

gjithëpërfshirës të kuadrit ligjor ndërkombëtar dhe vendas në lidhje me kriminalitetin e të 
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miturve, me qëllim evidentimin e problematikave që hasen në këtë fushë si dhe zbatimin 

efektiv të praktikave më të mira në realitetin shqiptar.    

     

Metoda krahasuese është përdorur me qëllim ballafaqimin e standardeve ndërkombëtare 

në lidhje me parandalimin dhe luftimin e kriminalitetit të të miturve dhe zbatimit në 

praktikë në shtete të ndryshme, e parë kjo në raport me rregullimet e bëra nga ligjvënësi 

shqiptar.        

 

Metoda statistikore është përdorur në kreun IV kryesisht për të dhënë fakte e shifra në 

lidhje me realitetin e kriminalitetit të të miturve në Shqipëri për periudhën 2003-2014. 
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HYRJE 

 
“Pas fëmijërisë vjen adoleshenca, që të gjithë e duan, e përkrahin, e mbrojnë. Vallë, nga e merr 

gjithë këtë hir adoleshenca? Nga unë (çmenduria) natyrisht, që e bëj të jetojë duke dihatur dhe 

në mënyrën më pak të mençur të mundur. Është e pamohueshme se, posa rriten në moshë, nisin 

të mësojnë nga pak, nga përvoja e jetës apo nga studimi dhe kështu, hap pas hapi, adoleshentët 

i humbasin format e tyre të bukurisë, gjallërinë, fuqinë.” 

Erazmi i Roterdam-it. Lavdërimi i çmendurisë, 1506. 

 

 
Para afro më tepër se gjysmë shekulli Mynir Tirana theksonte se: 

 
“Kujdesi për fëmijët përshkon si legjislacionin tonë ashtu edhe praktikën e punës së organeve 

gjyqësore, të Prokurorisë dhe të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Këtyre në radhë të parë iu 

përket të marrin një seri masash, të cilat synojnë në zhdukjen e kriminalitetit të të miturve.”
1
 

 

Falë reformimit të legjislacionit dhe demokratizimit të tij pas viteve 1990 si dhe falë 

ratifikimit të mjaft akteve ndërkombëtare në fushën e drejtësisë për të mitur, koncepte të 

tillë si kriminaliteti i të miturve dhe mituria vazhdojnë të jenë mjaft aktualë në vendin tonë. 

Është fakt i pamohueshëm që në vitet e fundit shoqëria shqiptare po përballet me një numër 

në rritje të të miturve, të cilët nëpërmjet sjelljes së tyre, ose dhe nëpërmjet një veprimi të 

vetëm, hyjnë në rrethin e kriminalitetit.
2
  

Trajtimi i fenomenit të kriminalitetit të të miturve kërkon që të njihet mirë koncepti mbi të, 

të studiohet shkencërisht profili i të miturit në konflikt me ligjin dhe shkaqet që e kanë 

sjellë.
3
 

Me qëllim që të individualizohet, të përkufizohet dhe shpjegohet fenomeni i kriminalitetit 

të të miturve, lind si detyrë e domosdoshme sqarimi i koncepteve bazë të tij si, i mitur, 

kriminalitet dhe së fundi kriminalitet i të miturve, që shpesh ngatërrohet me termin devijim. 

Ndërsa përcaktohet zakonisht si i mitur, individi që nuk ka mbushur moshën 18 vjeç, 

legjislacioni penal përcakton nga ana tjetër se përgjegjësia penale për të miturin lind kur ai 

arrin moshën 14 vjeç. Kur bëhet fjalë për kriminalitetin e të miturve, termi i referohet 

                                                           
1
 Tirana, M. (1952) “Hetimet dhe ndjekja e çështjeve penale me të mitur” në Drejtësia Popullore Nr. 1, 

Tiranë, f. 9. 
2
 Gjonçaj, L. dhe Gjonçaj, G. (2013) Kriminologjia, ribotim, Tiranë: Aldeprint, f. 318. 

3
 Muncie, J. (2015) Youth & Crime, botim IV, London: Sage Publications, f. 2. 
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tërësisë së veprave penale të kryera nga individët e grupmoshës 14 deri 18 vjeç. Sa i përket 

devijimit si term, përdoret kryesisht për të treguar gjendje vështirësie, mospërshtatjeje ose 

margjinalizimi. Procesi penal, të cilit i nënshtrohet i mituri, nuk rregullohet nga normativë e 

veçantë, por nga dispozitat e përgjithshme që iu nënshtrohen individët madhorë në moshë. 

Gjithsesi, në legjislacionin e brendshëm shqiptar janë bërë përpjekje për të zbatuar disa 

parime që janë përmbledhur qartë në Kartën evropiane për të drejtat e fëmijës, pika 8.23:
4
 

 
“Çdo fëmijë ka të drejtën e sigurisë juridike; të pandehurit e mitur gëzojnë të drejtën për të 

përfituar nga të gjitha garancitë e një procesi të rregullt, ku përfshihen e drejta për mbrojtje 

ligjore të veçantë dhe të përshtatshme; në rastin kur i mituri do të deklarohet fajtor për kryerjen 

e një vepre penale, duhet të shmanget burgimi i tij ose vendosja në një institucion penitenciar 

për të rritur, ai do t’i nënshtrohet një trajtimi të përshtatshëm, nga personel i specializuar, në 

mënyrë që të riedukohet dhe të rikthehet në gjirin e shoqërisë”. 

 

Për të kuptuar drejt këta terma duhen marrë parasysh ndryshimet rrënjësore që ka pësuar 

shoqëria jonë gjatë dekadave të fundit dhe sidomos pasojat që kanë ardhur mes fëmijëve 

dhe adoleshentëve. Ndryshimet janë pasqyruar si në marrëdhëniet mes grupeve të fëmijëve 

dhe të të rriturve, ashtu dhe mes të rinjve me familjen e me shoqërinë. Format e reja të 

vështirësive dhe varfërisë rëndojnë mbi cilësinë e jetës dhe ndikojnë në mënyrë 

domethënëse mbi të, gjë për të cilën duhet të realizohen ndërhyrje mbrojtëse gjatë rritjes së 

të miturit. Disa prej shkaqeve kryesore të sjelljes kriminale të të miturve qëndrojnë në 

dëmtimin e marrëdhënieve domethënëse njerëzore, në dobësimin e lidhjeve të llojit parësor, 

në papërshtatshmërinë dhe cënimin e lidhjeve familjare. Për këtë arsye, subjektet e 

ndryshëm institucionalë duhet të rishikojnë funksionet e tyre, mënyrat dhe planet e veprimit 

e të ndërhyrjeve, që të jenë në gjendje t’i përgjigjen në mënyrë koherente dhe të vendosur 

kërkesave të kësaj grupmoshe.
5
 Në këtë kuptim, lind dhe nevoja për t’i dhënë çdo termi 

domethënien e saktë, si në botën akademike, ashtu dhe në atë të organeve ligjzbatuese. 

Një ndër qëllimet e këtij punimi konsiston në pasqyrimin dhe analizimin e të gjithë 

elementëve që krijojnë një pamje të përgjithshme të fenomenit të kriminalitetit të të 

miturve. 

                                                           
4
 Miratuar nga Parlamenti Evropian me Rezolutën A3-0172/92. Marrë nga: 

http://www.associazionefamiliaristi.it/theme/anfi/doc/carta_europea_dei_diritti_del_fanciullo.pdf, (parë më 

10 Shtator 2013). 
5
 Leskoviku, M. (2009) “Disa grupe të veçanta. Të miturit”, në Manual për punonjësin e Shërbimit të Provës, 

Tiranë: Pegi, f. 231. 

http://www.associazionefamiliaristi.it/theme/anfi/doc/carta_europea_dei_diritti_del_fanciullo.pdf
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Në funksion të këtij qëllimi do të trajtohet kriminaliteti i të miturve së pari në planin 

kriminologjik për të përcaktuar vëllimin dhe evolucionin e tij, sepse në praktikë vetëm 

zbatimi i drejtësisë penale për të miturit nuk mjafton dhe nuk i jep përgjigje këtij fenomeni. 

Çështja e moshës për t’u marrë në përgjegjësi penale, që lidhet me miturinë, ka karakter 

shumëplanësh, pasi nga pikëpamja juridike prek jo vetëm të drejtën penale materiale, por 

edhe atë procedurale penale e të fazës së ekzekutimit; gjithashtu interes të madh në këtë 

fushë paraqesin dhe shkenca të tilla si Psikologjia, Psikiatria e fëmijëve dhe e të rinjve dhe 

Sociologjia.
6
 Ndaj, këto çështje janë me interes për t’u trajtuar, për arsye se, sikundër do të 

shihet, terma të tillë si të mitur të papërshtatur apo problematikë, sjellje antisociale, 

adoleshenca, zhvillimi i personalitetit, pjekuria, etj, lidhen ngushtë me terma të tjerë si 

fajësia, përgjegjësia penale, mosha për përgjegjësi penale, kriminaliteti i të miturve, 

përgjegjshmëria, trajtimi edukues, e kështu me radhë. Kjo bën të nevojshme studimin e 

plotë të tyre, në mënyrë që të arrihet në një kuptim të drejtë të koncepteve juridiko-penalë 

në këtë fushë. 

Pasi të shqyrtohet evoluimi historik dhe juridik i disiplinës që merret me të miturit autorë të 

veprave penale, përpos përpjekjes për të përkufizuar kriminalitetin e të miturve, preken 

çështje të tjera si: shkaqet më të zakonshme të këtij kriminaliteti, shtrirja dhe vëllimi i tij, 

nëse ka rritje të këtij kriminaliteti si dukuri, cilat janë veprat penale që kryhen më shpesh 

nga të miturit, duke dhënë më parë dhe një kuadër të atyre teorive kriminologjike, të cilat 

më tepër se të tjerat kanë shqyrtuar këtë fenomen dhe përhapjen e tij. 

Për të arritur në një kuptim sa më të drejtë të dukurisë së kriminalitetit të të miturve duhen 

theksuar dy aspekte themelorë: i pari ka të bëjë me “normalitetin” e kriminalitetit të të 

miturve
7
 dhe i dyti me problemet që hasen gjatë shpjegimit të tij, pasi këto përpjekje më 

tepër bëjnë një përshkrim të problemit, në vend që ta shpjegojnë atë. Në këtë kuptim, duke 

                                                           
6
 Sánchez García de Paz, I. (1998) “Minoria de edad y derecho penal juvenil. Aspectos politico criminales”, 

në Eguzkilore, Nr. 12, San Sebastián, f. 66. Marrë nga: 

http://www.ehu.eus/documents/1736829/3342827/Eguzkilore+12-8.+Sanchez.pdf (parë më 12 shtator 2013). 
7
 Durkheim, E. (1982, 2013) The rules of sociological method and selected texts on Sociology and its method, 

New York: Free Press, f. 60-66, ka qenë i mendimit se krimi haset në të gjitha shoqëritë dhe nuk ka shoqëri pa 

kriminalitet. Për Durkheim “krimi është normal, sepse është plotësisht e pamundur që një shoqëri të jetë e 

çliruar prej tij” [f. 61]. Sipas De Leo, G. (1981) “Devianza, personalità e risposta penale: una proposta di 

riconcettualizzazione”, në La questione criminale, VII (2), Bologna: Società editrice Il Mulino, f. 225, bëhet 

fjalë për një normalitet statistikor të sjelljes shkelëse të të miturve.  

http://www.ehu.eus/documents/1736829/3342827/Eguzkilore+12-8.+Sanchez.pdf
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mbajtur në mendje se nuk ekziston një shpjegim i njëjtësuar për dukurinë e kriminalitetit të 

të miturve dhe të ndryshimeve që ai pëson
8
, në këtë trajtim nuk do të nënvizohet asnjëra 

prej teorive që e ka shqyrtuar atë. Punimi vë në dukje se nga një tërësi faktorësh, duhet të 

zbërthehen pasojat më të hasura dhe më të arsyeshme, në mënyrë që të arrihet në 

parandalimin e këtij kriminaliteti. Njohja e shkaqeve dhe motiveve të kriminalitetit të të 

miturve, të cilëve do iu kushtohet vëmendje e veçantë, por dhe e formave të veprimit, etj, 

përbën pikënisjen e duhur për hartimin e politikave parandaluese dhe zgjidhjeve konkrete 

lidhur me këtë fenomen.
9
 

Në vijim të këtij distertacioni trajtohen elemente të tillë si mosha e miturisë si dhe kriteret 

për të përcaktuar përgjegjësinë penale tek të miturit dhe adoleshentët. Për këtë qëllim, do të 

analizohen dallimet midis fëmijëve, adoleshentëve dhe të rinjve, duke i kushtuar vëmendje 

periudhës më delikate të jetës së njeriut, që është ajo e adoleshencës. Do të trajtohet 

koncepti i përgjegjshmërisë si kusht për lindjen e përgjegjësisë penale për të miturit dhe 

mënyrat e verifikimit të saj. 

Pas këtij trajtimi në aspektin kriminologjik, janë analizuar rregullimet ligjore në fushën 

penale mbi trajtimin e të miturit autor të veprës penale dhe të fenomenit të kriminalitetit të 

të miturve në tërësi, nën dritën e parashikimeve ligjore ndërkombëtare në këtë fushë. 

Qëllimi tjetër i këtij studimi është që të kuptohet se deri në çfarë shkalle legjislacioni ynë 

siguron parandalimin, mjetet për të luftuar këtë pjesë të kriminalitetit dhe garantimin e të 

drejtave të të miturve në konflikt me ligjin, duke pasur parasysh standardet ndërkombëtare. 

Nga kjo analizë lindin ide për krijimin e një sistemi të drejtësisë për të miturit, të ndarë nga 

pjesa tjetër e legjislacionit që aktualisht e trajton atë, si një garanci për luftën ndaj 

kriminalitetit të të miturve. 

 

                                                           
8
 Kjo, pasi tërësia e sjelljeve, përfshi dhe ato kriminale, nuk është shprehje vetëm e personalitetit të autorit të 

tyre, por lidhet me një tërësi faktesh e rrethanash të tjera, të cilat në disa raste konstatohen pjesërisht. 

Göppinger, H. (1975) Criminología, Madrid: Reus, f. 417-418. 
9
 Fornari, U. (1987) “Tipologie minorili: un approccio pragmatico”, në Criminologia e politica sociale. 

Prospettive nel campo della delinquenza colposa e della devianza minorile, (a cura di Canepa, G. dhe 

Marugo, M. I.), Padova: Cedam, f. 194. Shih gjithashtu, Gjonçaj, L. dhe Gjonçaj, G., Kriminologjia, vep. e 

cit., f. 333-334. Ottenhof, R. (1993) “La délinquance des mineurs. Aspects criminologiques” në Enfance et 

délinquance, Paris: Economica, f. 116, nënvizon se “organizimi i drejtë i politikave parandaluese dhe trajtuese 

të kriminalitetit të të miturve kërkon një vlerësim korrekt, të saktë dhe përzgjedhës të dukurisë”.  
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KAPITULLI I: KUPTIMI. ASPEKTE TË PËRGJITHSHME TË 

KRIMINALITETIT TË TË MITURVE 

 
1.1.Lindja dhe evolucioni historik i drejtësisë penale për të miturit  

Sistemi penal për të miturit është rrjedhojë e një procesi të gjatë që, përgjatë kohës, ka 

arritur në njohjen e të drejtave të të miturve, si të drejta më vete. Në përshtatje me këtë 

proces, politika penale është përpjekur të ndërtojë një sistem të veçantë të së drejtës penale, 

i cili ka për objekt mbrojtjen e të drejtave të të miturve, pikësëpari të drejtën për edukim. 

Historiku i fëmijërisë lidhet me dhunën dhe me abuzimet e të rriturve ndaj fëmijëve. Bibla 

rrëfen për masakra ndaj fëmijëve: p.sh., në Ungjillin sipas Mateut tregohet sesi mbreti 

Herod, u zemërua keqas dhe urdhëroi vrasjen e të gjithë fëmijëve meshkuj nga mosha 0 – 2 

vjeç që gjendeshin në Bethlehem dhe në rrethina.
10

 Deri në shekullin XIX braktisja e 

fëmijëve dhe ndëshkimet trupore ndaj tyre, kanë qenë dukuri shumë të përhapura dhe të 

pranuara moralisht në shoqëri. Është i njohur shfrytëzimi i punës së fëmijëve në bujqësi dhe 

në fabrika në shekujt  XVII dhe XVIII.
11

  

Vëmendja ndaj të drejtave të fëmijëve është një prirje relativisht e re.
12

 Gjatë fundit të 

shekullit XIX dhe në fillim të shekullit XX, shkencat humane u ndërgjegjësuan e nxorrën 

në pah rëndësinë tepër të madhe që ka kjo fazë e jetës në zhvillimin e qenies njerëzore dhe i 

vunë theksin faktit se edhe fëmija është një person. Termi “person” sot paraqet rëndësi 

juridike, por nuk duhet harruar se nga pikëpamja gjuhësore ka lindur nga gjuha e teatrit: 

është maska latine. Termi tregon rolin brenda një shoqërie që nuk i njihte të drejtat vetjake, 

përderisa i vetmi subjekt juridik ishte familja dhe Pater-familias që e përfaqësonte
13

. Për 

                                                           
10

 Mateu, II, 16. 
11

 Historiani Lawrence Stone lidhur me punën e fëmijëve në Angli vë në dukje se, për të qenë të sigurtë se 

vajzat e moshës 5 – 6 vjeç të punësuara në qëndistari dhe punimet me kashtë do të punonin sa më shumë, i 

detyronin që “të linin zbuluar qafën dhe krahët që t’i godisnin më lehtë me pëllëmbë.” 
12

 Siegel, L. J. dhe Welsh, B. C. (2012) Juvenile delinquency. Theory, practice and law, botim XI, 

Wadsworth: Cengage Learning, f. 13. 
13

 Pushteti i pater – familias, i cili në të drejtën romake përfaqësonte familjen, përshkruante babain si 

mbajtësin e vetëm të të drejtave: “Ius vitae et necis,” të drejtën e jetës dhe të vdekjes, për rrjedhojë kishte të 

drejtë të braktiste të porsalindurit, të tjetërsonte “filii familias,” duke i shitur ose dhënë me qira; vetëm pas 

vitit 374 e. s marrja e jetës së një fëmije u konsiderua vrasje. Familja romake ishte në thelb një organizëm i 

qeverisur nga një kryetar që kishte mbi anëtarët e grupit pushtetin më të lartë shtrëngues, ndëshkues dhe 

sovran.  Material i konsultuar nga: Spada, M. G. (1995) Minori, bioetica e norme standards, (a cura di Saulle, 

M. R.), Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, f. 98. 
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shekuj me radhë i mituri zinte të njëjtin vend në shoqëri me gratë, të sëmurët, të burgosurit: 

“subjektet e dobët” të shoqërisë.  

Përgjatë revolucionit francez dhe në Deklaratën e vitit 1789 ideja e njeriut nuk ishte aspak 

universale: njeriu i lirë i Revolucionit ishte qytetari mashkull dhe pronar, në këtë kuptim, 

“subjektet e dobët” nuk gëzonin të drejta e liri përderisa ishin të përjashtuar nga e drejta e 

pronësisë.
14

 

Duke nisur që nga shekulli XIX u pa e nevojshme të flitej lidhur me domosdoshmërinë e 

mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve, sidomos në nivel ndërkombëtar. Në shoqërinë aktuale 

mendimi i personave madhorë ndaj fëmijërisë ka ndryshuar rrënjësisht dhe, së paku me 

fjalë, ata janë të prirur të njohin se fëmija, sikundër i rrituri, është një person dhe si i tillë 

mbajtës i disa të drejtave. 

Më hollësisht, problemi i mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve në nivel ndërkombëtar u has 

gjatë periudhës së industrializimit, meqenëse lidhej ngushtë me problemin e shfrytëzimit në 

punë të fëmijëve.
15

 Nga ky moment e në vijim, i mituri u bë pikë referimi e akteve politike 

të organizmave ndërkombëtarë, rajonalë ose universalë, nëpërmjet të cilëve u vu në lëvizje 

një proces tejet i ngadaltë, i lodhshëm e shpesh i kundërshtuar, me anë të të cilit të miturit 

nisën të njihen si subjekte të së drejtës. Figura e qytetarit të mitur është lënë gjithnjë në hije, 

qoftë për mbrojtjen e tij, qoftë përsa i përket personalitetit të tij: i mituri është ai, i cili nuk 

është në gjendje të veprojë në mënyrë të pavarur për mbrojtjen e të drejtave të tij.
16

 Kjo 

gjendje lidhej me kushtet familjare, ku i mituri jetonte brenda familjes, ndaj të cilës duhej të 

përmbushte një sërë detyrimesh, sidomos ndaj kreut të familjes që duhej ta edukonte atë në 

përputhje me normat e paracaktuara të shoqërisë.
17

 

 

                                                           
14

 Dartiguenave, P. (2007) Les bagnes d’enfants et autres lieux d’enfermement. Enfance délinquante et 

violence institutionnelle du XVIIIᵉ au XXᵉ siècle, Toulouse: Les éditions libertaires, f. 7. 
15

 Barbero Santos, M. (1972) “Delincuencia juvenil: tratamiento”, në Anuario de derecho penal y ciencias 

penales, Vol. 25 (3), Madrid: BOE, f. 645.  

Marrë nga: http://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-1972-30064300670 

(parë më 20 shtator 2013). 
16

 “Zakonisht fëmija është përcaktuar si një individ, i cili nuk është ende një madhor. Është një përcaktim i 

lidhur ngushtë me praktika dhe ide fetare, kulturore, fiziologjike dhe psikologjike.” Von Bueren, G. (1995) 

The international law on the rights of the child, London: Martinus Hijoff Publishers, f. 33. 
17

 Blatier, C. (2014) La délinquance des mineurs. L’enfant, le psychologue, le droit, botim III, Grenoble: 

PUG, f. 18. 

http://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-1972-30064300670
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1.2.Trajtimi i të miturve, autorë të veprave penale, në periudhat e hershme 

Në pikëpamjen historike, e drejta romake, nëpërmjet Ligjit të XII Tabelave, parashikonte 

një ulje të dënimit për të miturit që kryenin vepra penale, por tekste të mëvonshme 

parashikuan në shumë raste rëndime të dënimeve pa e marrë parasysh moshën e autorit. 

Në epokën perandorake u bë dallimi i të miturve në: 

- Infantes. Infantia vazhdonte deri në moshën 7 vjeç dhe i mituri në këtë periudhë jete 

barazohej me furiosus, për rrjedhojë ishte i përjashtuar nga dënimi. 

- Impuberes. Lidhur me këtë grupmoshë bëhej dallimi midis proximus infantiae 

(meshkujt e moshës deri 10 vjeç e gjysmë dhe femrat e moshës deri 9 vjeç), për të cilët 

zbatoheshin kushte të njëjtë si për infantes, dhe midis proximus pubertati, të moshës së 

pubertetit. Zbatimi i dënimit në këto raste bëhej pas verifikimit të fajësisë (doli capax) 

si dhe të rrethanave të krimit. Ndaj impuberes nuk është zbatuar asnjëherë dënimi me 

vdekje. 

- Minores. Të tillë ishin femrat që kishin mbushur moshën 12 vjeç dhe meshkujt që 

kishin mbushur moshën 14 vjeç, deri në moshën 21 vjeç. Të miturit dënoheshin, por më 

butë sesa madhorët (aetas enim excusationem meretur). Duhet theksuar se në periudhën 

e Rënies së Perandorisë u pranua parimi malitia supplet aetatem, i cili i hapi rrugë 

barazisë së plotë në trajtimin penal të kriminelëve madhorë dhe të mitur.
18

  

E drejta e Mesjetës zbatoi procesin akuzator, mbi bazën e parimit të barazisë së plotë. 

Pikërisht në bazë të këtij parimi, ndaj të miturit, për shkak të rezistencës fizike, nuk mund 

të zbatoheshin vuajtjet trupore, torturat, etj.
19

 Në të drejtën e vendeve gjermanike, 

përgjegjësia penale për të miturit diku përjashtohej, diku pakësohej, por kjo nuk mund të 

thuhej për përgjegjësinë civile që rridhte nga kryerja e një krimi. Të miturit nën moshën 8 

vjeç përjashtoheshin nga përgjegjësia penale, kurse ata të moshës deri në 12 apo 15 vjeç iu 

nënshtroheshin dënimeve penale.
20

  

                                                           
18

 Barbero Santos, M. “Delincuencia juvenil: tratamiento”, vep. e cit., f. 644. Toçi, T. (1926) E drejta 

ndëshkimore, Tiranë, f. 206-207. 
19

 Alessi, G. (2004) Il processo penale. Profilo storico, Milano: Editori Laterza, f. 23 e vijuese. 
20

 Barbero Santos, M. “Delincuencia juvenil: tratamiento”, vep. e cit., f. 645. 
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Duke nisur nga shekulli XV nisin të zbatohen parimet e së Drejtës romake, që sa i përket të 

miturve, i referohen kryesisht dashjes si element i fajit.
21

  

E drejta anglo-saksone huazoi nga e Drejta romake si kufijtë prej 7 dhe 14 vjeç të moshës 

për përgjegjësi penale, ashtu edhe parimin malitia supplet aetatem.
22

 Për të miturit nën 7 

vjeç prezumohej “conclusively”, pra kësaj grupmoshe i mungonte dashja kriminale, ndërsa 

për të miturit mbi këtë moshë prezumimi ishte iuris tantum: strong evidence of malice 

might “supply age”.
23

 

Në këtë mënyrë, pasojat e moshës së miturisë në zbatimin e dënimeve gjatë periudhës së 

Mesjetës dhe fillimeve të periudhës Moderne ishin si më poshtë: 

- Uljet e masës së dënimeve në krahasim me ata që zbatoheshin në rastet e madhorëve; 

- Përzgjedhja në sistemin e dënimeve, të një ndëshkimi që konsiderohej më pozitiv; 

- Vendosja e dënimeve me karakter të veçantë, të parashikuara vetëm për të miturit.
24

 

Duhet theksuar se disa prej këtyre dënimeve të veçanta kishin të bënin me ndëshkime tejet 

të rënda. Një prej tyre që zbatohej më shpesh ishte varja në litar nga sqetullat deri në atë 

pikë sa i ndëshkuari mund të jepte dhe frymën e fundit.
25

 Në Anglinë e viteve 1800 hasen 

dënime me vdekje ose me punë të detyruar, të dhënë ndaj fëmijëve të moshës nëntë vjeç, të 

cilit ishin gjetur fajtorë për thyerjen e xhamave të dritareve ose të dyerve.
26

 

 

1.3.Shkolla Klasike dhe institucionet e para për të miturit   

Për shkak të mungesës së teorive specifike, krimineli përcaktohej si një subjekt i shthurur 

moralisht deri në periudhën e Iluminizmit e për këtë arsye iu nënshtrohej dënimeve mizore 

dhe arbitrare. Parimet e arsyes dhe të vullnetit të lirë, që prezumohen të njëjtë për secilin 

individ, duhej të përshtateshin e të rinovoheshin, pikë së pari në lëmin e së drejtës.
27

  

                                                           
21

 Ciannavei, A. (2009) L’imputabilità del minore, Trento: Uni Service, f. 89-90. 
22

 Kambovski, V. (2006) E drejta penale. Pjesa e përgjithshme, (përkth. i Osmani, A.), Shkup: Furkan ISM, f. 

1085-1086. 
23

 Barbero Santos, “Delincuencia juvenil: tratamiento”, vep. e cit., f. 645. 
24

 Siegel dhe Welsh, Juvenile delinquency, vep. e cit., f. 13-15. 
25

 Barbero Santos, M. “Delincuencia juvenil: tratamiento”, vep. e cit., f. 646. 
26

 Baviera, I. (1976) Diritto minorile, Milano: Giuffrè, f. 166, përmend vendimin e Old Bailey (Gjykata 

Qendrore e Krimeve Londër) që në vitin 1833 dënoi një djalë 9-vjeçar që “të varej nga qafa derisa të vdiste”, 

pasi ishte fajtor për thyerjen me shkop të një xhami; vendimin e një gjykate angleze të vitit 1899 që i dënonte 

me punë të detyruar dy djem, 11 e 13 vjeç, pasi kishin dëmtuar një derë banese. 
27

 Moro, A. C. (2014) Manuale di diritto minorile, botim V, Bologna: Zanichelli, f. 7. 
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Iluminizmi pati pasoja vendimtare në konceptin e qëllimit të dënimit dhe të mënyrave për 

vënien e tij në ekzekutim. Pikërisht në këtë kohë lindi Shkolla Klasike e cila, në hapat e 

doktrinës iluministe të Cesare Beccaria-s dhe, në fund të shekullit XIX, falë mendimeve të 

teoricienit të saj më të madh italian Francesco Carrara, dha kontributin e vet në njohjen e 

parimeve të rinj e të rëndësishëm, ndër të cilët ai, sipas të cilit, vepra penale duhet të 

konsistojë në mënyrë të padiskutueshme në shkeljen e një të drejte.  

Teoria që qëndron në themel të Shkollës Klasike lidhet me postulatin e vullnetit të lirë, nga 

i cili rrjedh ndalimi i çdo kërkimi mbi kushtet mendore, morale dhe familjare të të 

pandehurit. Për shkak të këtyre supozimeve, dënimi konceptohej si element i së drejtës që 

ka qëllim kryesor dëmshpërblimin. Rrezikshmëria e veprës penale përbën kriterin e vetëm 

në bazë të të cilit caktohen dënimet, të cilët, edhe pse të ashpër, nuk mund të zbatohen në 

mënyrë jo humane ose përmes ndëshkimeve trupore; ata duhet të synojnë riintegrimin e të 

pandehurit dhe jo dënimin e tij. Kontributi i Shkollës Klasike, në mënyrë specifike në 

fushën e të miturve, ka të bëjë kryesisht me çështjen e përgjegjshmërisë së të miturit dhe të 

aftësisë së tij për të kuptuar e për të dashur. Institucionet e para të posaçme për të miturit, 

që lindën që në shekullin XVIII, udhëhiqeshin në pjesën më të madhe nga parimet e 

vendosura prej kësaj shkolle.
28

 

Institucionet e para u krijuan me qëllimin për të luftuar problemin e shtimit të numrit të të 

miturve të braktisur, endacakë, pa mbikëqyrje, në një shoqëri që po pësonte ndryshime të 

shpejta e të rrënjësishme.
29

 Në këtë formë, mes shekujve të XVI dhe XVII, kur nisën dhe 

qëndrimet e para, të reja, ndaj fëmijëve,
30

 nisën dhe përpjekjet për të ushtruar kontroll ndaj 

të varfërve, endacakëve, të sëmurëve mendorë dhe kujtdo tjetër që përbënte rrezik për 

rendin publik. Njëkohësisht, nisi dhe praktika e mbylljes në institute, ku disiplina dhe puna 

përbënin dy kushte pedagogjikë nëpërmjet të cilëve, jeta e atyre që ishin mbyllur në to, 

bëhej e paqortueshme. Ndarja e institucioneve penale për të miturit nga ata për të rriturit 

ndodhi për shkak të ndërgjegjësimit që këta dy subjekte kishin karakteristika aq të 

                                                           
28

 Muncie, Youth and crime, vep. e cit., f. 49. 
29

 Santoni, R. (2008) La colonie horticole de St. Antoine. Le bagne pour enfants d’Ajaccio sous le second 

Empire, Merignac: Nouvelle Edition, f. 13-16. 
30

 Për më gjerë lidhur më këto çështje mund të konsultohet De Mause, L. (1981) Evoluzione dell’infanzia. 

Storia dell’infanzia, Milano: Emme edizioni. 
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ndryshme, sa nuk mund të trajtoheshin në të njëjtën mënyrë gjatë fazës së ekzekutimit të 

dënimeve.
31

 Të ashtuquajturat të para shtëpi edukimi u ngritën në këtë periudhë në 

Bridewell (Londër, rreth vitit 1550), Nuremberg (1558), Amsterdam (1595), etj.
32

  

Institucioni i parë edukues që paraqiste rëndësi lidhur me të miturit, u krijua më 14 Nëntor 

1703 në Romë, pranë jetimores së “Shën Mikele-s”, nga Papa Klementi XI. Teksti normativ 

i Motu Proprio përcaktonte që, të gjithë të miturit, të dënuar nga cilado gjykatë për vepra 

penale, të burgoseshin në Institutin e Shën Mikele-s. Gjithashtu, në këtë institut mund të 

mbylleshin, me vullnetin e prindërve, tutorëve, kujdestarëve ose administratorëve, të miturit 

dhe të rinjtë e prapë që nuk iu bindeshin prindërve dhe personave të tjerë që kujdeseshin për 

ta dhe që me sjelljen e tyre tregonin një prirje të keqe drejt veseve. Motu Proprio 

përfaqëson dokumentin e parë zyrtar nëpërmjet të cilit disponohej, me qëllime të qarta në 

planin legjislativ dhe institucional, një trajtim i ndryshëm për të miturit dhe me emërtimin 

që iu bë institutit, Shtëpia e Korrektimit, u tregua objektivi edukues dhe parandalues i kësaj 

ndërmarrjeje.
33

  

 

1.4.Ndikimi i Shkollës Pozitive dhe gjykatat e para për të miturit   

Në gjysmën e parë të viteve 1800, me ndryshimin e koncepteve kulturore, nisi të merrte 

trajtë dhe një konceptim i ri i subjektit kriminel. Në këtë periudhë, kërkimet në fushën e 

kriminalitetit u ndikuan së tepërmi nga Pozitivizmi, që iu ngarkon shkencave shoqërore 

detyrën për të interpretuar realitetin dhe për të studiuar e përkufizuar natyrën njerëzore 

nëpërmjet metodave eksperimentale të bazuara në të dhëna objektive e të matshme.
34

 

Besimi tek shkencat krijoi tek Cesare Lombroso mendimin se njeriu apo individi kriminel 

mund të studiohej me instrumente të shkencave të tjera, duke inauguruar antropologjinë 

kriminale dhe metodën individuale të studimit të kriminalitetit. Kjo kushtëzoi dukshëm si 

zhvillimin e të drejtës penale, ashtu dhe mënyrat e veprimit në fushën e trajtimit të 

                                                           
31

 Ciannavei, A., L’imputabilità del minore, vep. e cit., f. 94. 
32

 Barbero Santos, M. “Delincuencia juvenil: tratamiento”, vep. e cit., f. 646. 
33

 Ciannavei, L’imputabilità del minore, vep. e cit., f. 96. Barbero Santos, M. “Delincuencia juvenil: 

tratamiento”, vep. e cit., f. 646-647. 
34

 Mannheim, H. (1975) Trattato di criminologia comparata, (përkth. i Ferracuti, F.) Vol. I, Torino: Giulio 

Einaudi editore, f. 283.   
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kriminelëve.
35

 Në qendër të studimit të kriminalitetit u vu subjekti kriminel, i konceptuar si 

subjekt i sëmurë dhe pa përgjegjësi.
36

 Si Ferri, ashtu dhe Garofalo ishin të mendimit se 

vullneti i lirë ishte një koncept iluzionist dhe dënimi mori karakter parandalues ose 

përkujdesjeje për subjektin kriminel.
37

 Parimi i rrezikshmërisë shoqërore u shndërrua në 

përcaktuesin e dënimit dhe u njoh mundësia e riaftësimit shoqëror të të dënuarit. Fakti që 

sjelljeve të ndryshme duhej t’iu atribuoheshin patologji të ndryshme, u bë më i dukshëm 

lidhur me të miturit në konflikt me ligjin, për të cilët larmia, mungesa e normalitetit, 

gjendja e papërgjegjshmërisë, konsideroheshin cilësi normale të moshës.
38

 Ishte pra gjendja 

e veçantë e të miturve, që i bëri ata objektin ideal për zbatimin e instancave të reja 

pozitive.
39

  

Nga fundi i shekullit XIX, krijimi i organeve gjyqësore të specializuar për të miturit u bë 

një kërkesë e domosdoshme. Edhe në Londër lëvizja nga e cila kishte lindur Shoqëria për 

riedukimin e kriminelëve të rinj, çoi në krijimin e strukturave për fëmijët e braktisur dhe 

për të rinjtë kriminelë.
40

 

Në korrik 1899, nën shtytjen e Child-saving movement, u krijua në Chicago e para Juvenile 

Court në botë, një Gjykatë për të Miturit me një gjyqtar të specializuar që siguronte 

mbrojtje për të miturit devijantë përmes vendimeve korrektuese ose dhe vetëm edukuese. 

Të tjera gjykata për të miturit u krijuan menjëherë më pas në Boston dhe New York.
41

 

Edhe në Evropë, agimi i shekullit XX përkoi me lindjen e Gjykatave të para për të Miturit. 

Në vitin 1895 u inaugurua Juvenile Court e Birmingham dhe, në 1908, këto institucione u 

                                                           
35

 Serrano Gómez, A. (1976) “Centenario de ‘L’uomo delinquente’”, në Anuario de Derecho Penal y 

Ciencias Penales, fash. III, f. 624-627. Marrë nga: 

https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-1976-

30062300637_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_CENTENARIO_DE_%22

L'UOMO_DELINQUENTE%22,  (parë më 22 shtator 2013). 
36

 Hassemer, W. dhe Muñoz Conde, F. (2012) Introducción a la Criminología y a la Política criminal, 

Valencia: Tirant lo blanch, f. 41. 
37

 Redondo Illescas, S. dhe Garrido Genovés, V. (2013) Principios de Criminología, botim IV, Valencia: 

Tirant lo blanch, f. 92-95. 
38

 Renouard, J. M. (1982) “Déviance juvenile: De la gestion de l’inadaptation a l’organisation de l’exlusion”, 

në Déviance et Société, Vol. 6, (2), Genève, f. 172. Marrë nga:  

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ds_0378-7931_1982_num_6_2_1111#, (parë më 02 

tetor 2013). 
39

 Muncie, Youth and crime, vep. e cit., f. 53-54. 
40

 Po aty, f. 56.  
41

 Ciannavei, vep. e cit., f. 100. 

https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-1976-30062300637_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_CENTENARIO_DE_%22L'UOMO_DELINQUENTE%22
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-1976-30062300637_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_CENTENARIO_DE_%22L'UOMO_DELINQUENTE%22
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-1976-30062300637_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_CENTENARIO_DE_%22L'UOMO_DELINQUENTE%22
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ds_0378-7931_1982_num_6_2_1111
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bënë të detyrueshme në Angli, Skoci dhe Irlandë me Children Act, nëpërmjet të cilit u 

shfuqizua gati tërësisht dënimi me vdekje për të miturit dhe u sanksionua se asnjë i mitur 16 

vjeç nuk mund të dënohej me burgim.
42

   

 

1.5.Legjislacioni penal për të miturit në Shqipëri 

Në vendin tonë, koncepti i miturisë ka qenë i ndryshëm në legjislacionet penale sipas 

periudhave të ndryshme. Deri në shpalljen e pavarësisë, për shkak të pushtimit e të ndikimit 

të Perandorisë Osmane, zbatohej legjislacioni i këtij pushteti. Me reformat e ndodhura pas 

shpalljes së Republikës në vitin 1925 dhe të Monarkisë në vitin 1928, legjislacioni penal 

shqiptar u orientua nga legjislacionet e vendeve të Evropës Perëndimore. Në periudhën 

1945-1990, legjislacioni penal mori shembull kryesisht legjislacionin e ish-Bashkimit 

Sovjetik dhe të shteteve të tjera që zbatonin sistemin socialist. 

1) Ligja Penale Otomane në nenin 40 bënte këtë ndarje të moshës së mitur: 

 Fajtorët që nuk kishin mbushur moshën 13 vjeç nuk ndëshkoheshin, por 

vendoseshin nën kujdesin e prindërve, kujdestarëve, ose mbylleshin në strehë 

qortimore derisa të arrinin moshën 18 vjeç. 

 Nga 13-15 vjeç të pambushur, fajtori dënohej me nga 5-10 vjet burg urtësimi në 

rastet kur krimi ndëshkohej me vdekje, pranga ose burgim të përjetshëm. 

Ndëshkimet e tjera pakësoheshin. 

 Nga 15-18 vjeç, dënimi më i rëndë nuk i kalonte 15 vjet dhe më i ulëti zbatohej deri 

në gjysmën e dënimit për veprën penale konkrete.  

2) Kodi Penal i Mbretërisë i vitit 1928, në nenet 54 e 56 caktonte si moshë minimale atë 

10 vjeç e moshë maksimale 18 vjeç për marrjen në përgjegjësi penale. Neni 54/1 i këtij 

kodi shprehej: “Nuk bahen ndjekje penale kundra atij, i cili kur ka ba faj nuk ka 

mbushur moshën 10 vjeç”. Ky kod e ndante periudhën e miturisë në dy faza dhe 

parashikonte masa dënimi të veçanta për secilën syresh. Për vepra të rënda, të kryera 

nga një i mitur i moshës 10-15 vjeç mund të jepej dënim nga 6-15 vjet. Në nenin 56 

thuhej se për një të mitur nga 15-18 vjeç në vend të dënimit me vdekje apo burgim të 

përjetshëm “epet një ndëshkim nga 12-20 vjet burgim i rëndë”. 

                                                           
42

 Muncie, Youth and crime, vep. e cit., f. 74. 
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3) Ligja mbi Dispozitat e Përgjithshme Penale Nr. 253, datë 24.12.1946, në nenin 8, 

përcaktonte se konsiderohet i mitur përsa i takon përgjegjësisë penale ai, që në kohën 

kur është kryer faji nuk kishte mbushur moshën 18 vjeç. I mituri që në kohën kur ishte 

kryer faji nuk kishte mbushur moshën 14 vjeç, nuk ishte përgjegjës dhe kundër tij mund 

të jepeshin masa edukuese. Për vjedhje, lezione të rënda, vrasje, për faje kundër shtetit e 

popullit dhe sabotim ekonomik kishte përgjegjësi penale dhe i mituri që kishte mbushur 

moshën 12 vjeç. 

4) KP i vitit 1948
43

, në nenin 7, njihte penalisht të përgjegjshëm për fajin e kryer, të 

miturin që kishte mbushur moshën 14 vjeç. Në nenin 8 vihet re rëndësia që i jepte ligji 

konstatimit të pjekurisë së të miturit, që edhe sikur të ishte 14 vjeç, do të përjashtohej 

nga përgjegjësia nëse nuk kishte arritur zhvillimin e duhur mendor. Ndaj të miturit mbi 

14 vjeç dhe më të vogël se 16 vjeç në kohën e kryerjes së fajit penal, gjykata në 

përputhje me rrethanat përkatëse caktonte vetëm masa korrektonjëse. I mituri që nuk 

kishte mbushur moshën e kërkuar nga ligji, i nënshtrohej masave edukuese ose dërgohej 

në institut riedukimi. 

5) KP i vitit 1952 caktonte si moshë për përgjegjësi penale atë 14 vjeç. Ndaj të miturit nën 

këtë moshë jepeshin masa edukuese.
44

 Neni 19 i po këtij kodi nuk e lejonte dënimin me 

vdekje ndaj të miturve që në kohën e kryerjes së krimit nuk kishin mbushur moshën 18 

vjeç. Bëhej përjashtim për disa krime të rënda (vrasje, plagosje, vjedhje, grabitje, për 

shkatërrimin dhe dëmtimin e pasurisë me mjete që sjellin rrezik të përbashkët dhe për 

vepra që mund të shkaktojnë përplasjen ose përmbysjen e trenit), për të cilat lejohej 

marrja në përgjegjësi penale e personit që kishte mbushur moshën 12 vjeç në kohën e 

kryerjes së krimit. Me ndryshimet që iu bënë këtij kodi me ligjin Nr. 280, datë 

04.12.1958, parashikohej se “ka përgjegjësi penale personi, i cili, kur ka kryer krimin, 

ka mbushur moshën katërmbëdhjetë vjeç” (neni 6 i KP). 

                                                           
43

 Shpallur me ligjin Nr. 599, datë 13.05.1948: Kodi Penal. Gazeta Zyrtare Nr. 63, datë 04.06.1948, f. 1-15. 
44

 Parashikoheshin si masa edukonjëse që zbatoheshin ndaj personit që nuk kishte përgjegjësi penale nga Kodi 

Penal i vitit 1952: 

1. Dorëzimi i të miturit në kujdestarinë e prindërve, të adoptuesve, të kujdestarëve, të të afërmve, në qoftë 

se këta kanë mundësi ta mbajnë, ose nën kujdesin e personave të tjerë ose të institucioneve; 

2. Mbyllja në një institucion të posaçëm edukimi dhe mjekimi. 
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6) KP i vitit 1977, në nenin 7 të tij, caktonte si moshë për përgjegjësi penale, atë 14 vjeç. 

Sipas nenit 12, nuk jepej dënim me vdekje ndaj atyre personave që në kohën e kryerjes 

së krimit nuk kishin mbushur moshën 18 vjeç.
45

 

Lidhur me trajtimin e të miturve në periudhën pas Luftës II Botërore në Shqipëri, duhet të 

përmendet funksionimi gjatë viteve 1957 – 1969 i Kolonisë së Edukimit, e cila shërbente si 

një qendër për zbatimin e masave edukuese. 

Në dhjetor 1986 nisi të funksionojë Shkolla e Riedukimit të të Miturve,
46

 ku vendoseshin të 

mitur të moshës 14-18 vjeç, që ishin dënuar nga organet gjyqësore, ose të mitur nën 

moshën 14 vjeç, të cilët vendoseshin në këtë shkollë me vendim të Komisionit të ndjekjes 

së krimeve të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Shkolla parashikonte programin e 

arsimimit të detyruar dhe profesional të të miturve si dhe organizimin e tyre për të kryer 

punë në bujqësi. Kjo shkollë u mbyll në vitin 1991. 

Kriminaliteti i të miturve nuk konsiderohej një fenomen i përhapur në ish-Republikën 

Popullore Socialiste të Shqipërisë, megjithëse pranohej se ka pasur raste të të miturve që 

kryenin krime.
47

 Përgjithësisht, shkaqet e këtij kriminaliteti lidheshin me mbeturinat e së 

kaluarës në ndërgjegjen e njerëzve, presionin e rrethimit imperialisto-revizionist dhe me 

veprimtarinë e armikut të brendshëm të klasës, por dhe me edukatën e keqe të prindërve, 

braktisjen e fëmijëve prej tyre, braktisjen e shkollës dhe ndikimin e më të mëdhenjve që 

tërhiqnin fëmijët në kryerjen e veprave penale.
48

 Nga fundi i viteve 1990 nisi të pranohej se 

nuk mohohej ndikimi i ligjeve biologjikë, fiziologjikë ose i veçorive psikike në 

psikologjinë e njeriut dhe ndikimi i kësaj të fundit në kryerjen e veprimeve të ndryshme. 

Këto veçori psikologjike të personalitetit rinor duhet të mpleksen me faktorë socialë, 

politikë, ekonomikë, ideologjikë.
49

 

                                                           
45

 Masat edukuese që parashikonte ky kod ishin: 

1. Vendosja e të miturit në një institucion edukimi; 

2. Lënia e personit për edukim kolektivit dhe organizatave shoqërore. 
46

 Shkolla u krijua me dekretin Nr. 7003, datë 28.10.1985 të Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe VKM Nr. 

438, datë 20.12.1986. 
47

 Çela, A., Peza, N., Elezi, I. dhe Gjika, G. (1975) E drejta penale e Republikës Popullore të Shqipërisë. 

Pjesa e përgjithshme, Tiranë: Shtypshkronja e Dispencave, f. 152-153. 
48

 Mani, Q. (1978) “Përgjegjësia penale e të miturve” në Drejtësia popullore, Nr. 2, Tiranë, f. 77. Tirana, M. 

“Mbi hetimet dhe ndjekjen e çështjeve për krimet e të miturve”, vep. e cit., f. 9. 
49

 Hysi, V. (1989) “Disa veçori psikologjike të të miturve dhe rëndësia e tyre për hetimin dhe gjykimin e 

çështjeve penale me të mitur” në Drejtësia popullore, Nr. 3, Tiranë, f. 80. 
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Në këtë periudhë nuk ka ekzistuar një legjislacion i posaçëm për të miturit autorë të 

veprave penale dhe as gjykata të veçanta për ta. 

Pas ndryshimit të sistemit, është rritur vëmendja ndaj fenomenit të kriminalitetit të të 

miturve, si për shkak të rritjes së vëllimit e rrethit të veprave penale të kryera nga të miturit, 

ashtu dhe për shkak të viktimizimit të fëmijëve në kuadër të veprimtarive kriminale.
50

 

Interesimi është shoqëruar dhe me përpjekjet e bëra për harmonizimin e legjislacionit të 

brendshëm me atë ndërkombëtar si dhe është kuptuar rëndësia e ndërhyrjeve efikase me 

qëllim shmangien e këtij fenomeni. 

7) KP i vitit 1995
51

 bën një rregullim të ndryshëm nga ata të mëparshmit duke e ndarë 

moshën për përgjegjësi penale në 14 vjeç për krime dhe 16 vjeç për kundërvajtje 

penale. 

 

1.6.Përkufizimi i kriminalitetit të të miturve 

Përkufizimi i kriminalitetit të të miturve nuk është një ndërmarrje e lehtë në doktrinë
52

. Për 

më tepër, as terminologjia e përdorur në këtë fushë nuk është e njëjtësuar.
53

 Sipas Kaiser: 

 “paqartësitë lindin për shkak të shpejtësisë me të cilën kërkohet të përcaktohet me saktësi 

periudha e jetës që përfshin ‘miturinë’ dhe për shkak të faktit se në cilin moment sjellja 

devijante e të miturve shndërrohet në delinkuente ose ‘kriminale’”.
54

  

 

Ndoshta termi më i përhapur është kriminaliteti i të miturve
55

, sikundër përdoret shpesh 

edhe delinkuenca e të miturve
56

.
57

 Disa autorë nuk janë dakort me këtë terminologji për 

                                                           
50

 Hysi, V. (2010) Kriminologjia, botim II, Tiranë: Kristalina-KH, f. 242. 
51

 Miratuar me ligjin Nr. 7895, datë 27.01.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i përditësuar, botuar 

në Fletoren Zyrtare Nr. 2/1995, f. 23, 
52

 Bandini, T. dhe Gatti, U. (1987) Delinquenza giovanile. Analisi di un processo di stigmatizzazione e di 

esclusione, botim III, Milano: Giuffrè, f. 1. 
53

 Hysi, V. Kriminologjia, vep. e cit. f. 238-251 përdor termin “kriminalitet i të miturve”. Gjonçaj, L. dhe 

Gjonçaj, G. Kriminologjia, vep. e cit., f. 310 e vijuese përdorin termin “kriminaliteti minoren”. Në literaturë 

përdoret gjerësisht termi “delinkuencë e të miturve” duke e dalluar nga termi “kriminalitet”. Kështu, 

Sutherland, E. H. dhe Cressey, D. R. (1996) Criminologia, (përkth. i Mario Zanchetti), Milano: Giuffrè, f. 39 

dhe 141 e vijuese bëjnë dallimin mes kriminelit dhe delinkuentit të mitur si autorë të veprave penale si dhe 

midis termave delinkuencë dhe kriminalitet. Po ashtu, Gottfredson, M. R. dhe Hirschi, T. (1990) A general 

theory of crime, California: Stanford University Press, f. 134-137 dhe 143. Hagan, F. E. (1993) Introduction 

to Criminology. Theories, Methods, and Criminal Behavior, botim II, Chicago: Nelson-Hall, f. 78-79. 

Canepa, G. (1974) Personalità e delinquenza. Problemi di antropologia criminale e di criminologia clinica, 

Milano: Giuffrè, f. 149. Ponti, G. dhe Merzagora Betsos, I. (2008) Compendio di criminologia, botim V, 

Milano: Raffaello Cortina Editore, f. 229-231 trajtojnë në mënyrë dalluese delinkuencën nga kriminaliteti, 

sidomos kur iu referohen kriminalitetit të të miturve dhe të të rinjve. 
54

 Kaiser, G (1990) “Delinquency measurement”, në International Review of Criminal Policy, Nr. 39 dhe 40, 

(Vol. 2), New York: United Nations Publications, f. 75-80. 
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shkak të përmbajtjes negative të saj dhe mbrojnë disa koncepte të tjerë, më “të butë” apo 

“fleksibël”
58

, për të përkufizuar të miturit autorë të veprave penale.
59

 

Schneider propozon këtë përkufizim: “Kriminaliteti i fëmijëve dhe i të rinjve në kuptim të 

ngushtë është një sjellje që do të përbënte vepër penale në kuptimin juridiko-penal, nëse do 

të ishte kryer nga një person madhor”.
60

 Ky autor preferon përdorimin e termave 

                                                                                                                                                                                 
55

 Redondo Illescas, S. dhe Garrido Genovés, V. Principios de Criminología, vep. e cit., f. 710, termat të 

mitur kriminelë, të mitur shkelës të ligjit dhe kriminelë në moshë të re i përdorin pa dallim nga njëri-tjetri, me 

përjashtim të specifikimeve të veçanta. 
56

 Mesas Trives, A. (1995) “Criminología de los menores”, në Niños y jóvenes criminales, Granada: Comares, 

f. 77, përdor termat e kriminalitetit të fëmijëve dhe të të rinjve e shkelësve të ligjit.  
57

 Mbi problemin e emërtimit në të drejtën penale dhe të drejtën kriminale, mund të konsultohen García-

Pablos de Molina, A. (2012) Introducción al Derecho Penal: Instituciones, fundamentos y tendencias del 

Derecho Penal, botim V, Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, f. 5 e vijuese. Duhet theksuar se 

konceptet delinkuencë dhe kriminalitet mund të përdoren si sinonime të njëri-tjetrit (delinkuencë/kriminalitet i 

të miturve, delinkuencë/kriminalitet i organizuar, etj) ose, siç përmend Herrero Herrero, C. (2007) 

Criminología (Parte General y Especial), botim III, Madrid: Dykinson, f. 226, duke e dalluar delinkuencën si 

“bashkësinë e personave që kryejnë vepra penale” dhe kriminalitetin si “tërësinë sasiore të veprave penale të 

konsumuara në një hapësirë të caktuar gjeografike, përgjatë një periudhe të caktuar kohore”. Pra, termi 

delinkuencë përdoret në referim të subjektit shkelës të ligjit dhe termi kriminalitet i referohet objektit të 

veprimtarisë kriminale. Në terma të ngjashëm shfaqen edhe Hassemer dhe Muñoz Conde, Introducción a la 

Criminología, vep. e cit., f. 25. Kambovski, E drejta penale. Pjesa e përgjithshme, vep. e cit., f. 1083. 
58

 Kështu, Ruidíaz García, C. (1998) “Perfiles sociológicos de los menores y jóvenes infractores” Eguzkilore, 

Nr. 12, San Sebastián, f. 40, marrë nga: http://www.ehu.eus/documents/1736829/3342827/Eguzkilore+12-

6.+Ruid%C3%ADaz+Garc%C3%ADa.pdf., (parë më 10 tetor 2013), vë në dukje se, në kushtet e mungesës së 

një përfundimi të përbashkët, “ka pasur përpjekje për të zëvendësuar termin kriminalitet i të miturve me terma 

të tjerë më fleksibël si të mitur të papërshtatur, të mitur me sjellje antishoqërore, të mitur devijantë, të mitur 

që kryejnë veprime devijante”. Beristain, A. (1991) “Aproximación juridíca, criminológica, victimológica y 

teológica a los jóvenes infractores. (El derecho penal frente a la delincuencia juvenil)”, në Estudios Penales y 

Criminológicos, Vol. XIV, f. 12, shfaq mendimin se nuk duhet të flitet për kriminalitet të miturve dhe as për 

kriminelë të mitur, kur bëhet fjalë për individë të moshave nën 15 vjeç, as për kriminalitet fëminor kur kryhet 

nga individë nën 13 vjeç. Në këto raste, do të ishte më e pëlqyeshme të përdoreshin termat shkelje dhe shkelës 

të ligjit. Marrë nga: http://www.ehu.eus/documents/1736829/2029488/07+-+Aproximacion+juridica.pdf, 

(parë më 10 tetor 2013). 
59

 Lillo Pedreño, M . F. (1995) “Análisis social de los menores de reforma: reflexiones desde la experiencia”, 

në Justicia con menores y jóvenes, Vol. XVII, Madrid: Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de 

Justicia, Colección Cursos, f. 97 e 103, ka prirjen t’i cilësojë jo si kriminelë, por si “viktima të shoqërisë”. 

Gjithashtu, Garrido Genovés dhe Redondo Illescas, Principios de Criminología, vep. e cit., f. 149, e 

konsiderojnë mjaft të rëndësishëm faktin se krimineli i mitur është një “i dështuar në shumë drejtime”, një 

“person me mangësi sociale”. Në të njëjtën linjë arsyesimi, Selosse, J.  në mënyrë mjaft sugjestionuese krijon 

lidhjen mes ndarjes tejet të brishtë që ekziston midis të miturve “autorë” dhe të miturve “të dëmtuar”, 

nëpërmjet një krahasimi mjaft të përshtatshëm të koncepteve “pjekuri e parakohshme” dhe “cënueshmëri”. Ky 

autor i referohet më së shumti kriminalitetit të fëmijëve, sesa kriminalitetit të të rinjve në një kuptim më të 

gjerë. Cituar nga Ottenhof, R. (1995) “Le concept de précocité en criminologie”, në Revue de Science 

Criminelle et de Droit Pénal Comparé, Nr. 4, Sirey, f. 867. 
60

 Schneider, H. J. (1994) “Naturaleza y manifestaciones de la delincuencia infantil y juvenil”, në Revista de 

Derecho Penal y Criminología, Nr. 4, Madrid: UNED, f. 824. Marrë nga: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=174039, (parë më 13 tetor 2013). 

http://www.ehu.eus/documents/1736829/3342827/Eguzkilore+12-6.+Ruid%C3%ADaz+Garc%C3%ADa.pdf
http://www.ehu.eus/documents/1736829/3342827/Eguzkilore+12-6.+Ruid%C3%ADaz+Garc%C3%ADa.pdf
http://www.ehu.eus/documents/1736829/2029488/07+-+Aproximacion+juridica.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=174039
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‘delinkuencë e fëmijëve dhe e të rinjve’, që gjejnë përdorim më të gjerë në vendet 

gjermanike, sepse: 

 “delinkuenca e fëmijëve dhe e të rinjve e ka origjinën mbi të gjitha në procesin e zhvillimit të 

fëmijëve, është e përkohshme dhe episodike” dhe, sidomos, për “të parandaluar vlerësimin 

negativ të shoqërisë dhe përjashtimin që përmban termi kriminalitet. Reagimi ndaj delinkuencës 

duhet të jetë i ndryshëm nga ai ndaj kriminalitetit, ose e thënë ndryshe duhet të jetë më tepër 

parandalues sesa ndëshkimor”.
61

 

 

Middendorff, duke përdorur një terminologji të ndryshme, por të ngjashme në pikëpamjen 

konceptuale, e përkufizon kriminalitetin e të miturve si: 

 “sjelljen e një të mituri të papranueshme nga ana e shoqërisë dhe të tillë që kërkon ndërhyrjen e 

forcës shtrënguese shtetërore – përgjithësisht nëpërmjet Gjykatës për të mitur – duke i kushtuar 

vëmendje kufijve të moshës dhe elementeve të tjerë që lidhen me përgjegjësinë penale”.
62

 

 

Kohët e fundit, Sociologjia kriminale termit “kriminalitet” i ka bashkuar termin devijim
63

, 

sjellje devijante apo veprim devijant
64

, me synimin për të zgjeruar fushën e analizës nga 

shkelja e thjeshtë e normave juridike në shkeljen e të gjitha normave që rregullojnë jetën 

                                                           
61

 Po aty, f. 824. 
62

 Middendorff, W. (1964) Criminología de la juventud. Estudios y experiencias, (përkth. i Rodríguez Devesa, 

J. M.), Barcelona: Ariel, f. 28. 
63

 Termi “devijim” është përkufizuar nga Segre, S. (1996) “La devianza giovanile in Italia. Una spiegazione 

integrata”, në Rassegna Italiana di Criminologia, Viti VII, Nr. 2, prill, f. 38, duke ndjekur konceptet e 

përcaktuar nga sociologët amerikano-veriorë (Hagan, Lauderbale dhe Lemert) si “një sjellje e ndryshme, e 

konsideruar përgjithësisht si e rëndë, që prodhon një reagim shoqëror të konsiderueshëm dhe që cënon normat 

e sjelljes të pranuara gjerësisht”. Lidhur me sjelljen devijante mund të shihet edhe: Bandini, T. dhe Gatti, U. 

Delinquenza giovanile, vep. e cit., f. 1 e vijuese dhe Gatti, U. (1987) “I giovani e la devianza” në 

Criminologia e politica sociale. Prospettive nel campo della delinquenza colposa e della devianza minorile, 

(a cura di Canepa, G. dhe Marugo, M. I.), Padova: Cedam, f. 97 e vijuese. Sipas Ponti G. dhe Merzagora 

Betsos, I. Compendio di criminologia, vep. e cit., f. 229, “kriminaliteti është termi i përgjithshëm dhe 

gjithëpërfshirës që tregon të gjitha ato sjellje për të cilat janë parashikuar, nga KP dhe ligje të tjera, dënime 

penale; është pra një term që përmbledh një larmi të gjerë të veprimeve të ndaluara”. 
64

 Kundër termit “devijim” paraqitet García-Pablos de Molina, A. (2014) Tratado de Criminología, botim V, 

Valencia: Tirant lo blanch, f. 87. Ky autor shtron pyetjen nëse përdorimi i këtij termi kontribuon në një 

përkufizim të drejtë e të kënaqshëm në kuptimin material, në fushën e kriminologjisë. Përgjigja e tij është 

negative, sepse për shkak të të qenurit relativ e të rrethanave të tjera, ai përbën një term “të papërcaktuar” dhe 

“të paqartë”. Gjithashtu, “nuk ofron asnjë alternativë të vlefshme ndaj subjektivizmit, relativizmit dhe 

formalizmit të konceptit juridiko-penal të veprës penale”. Në veprat e tij, García-Pablos de Molina, A. (2013) 

Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos, botim VII, Valencia: Tirant lo blanch, f. 31, dhe 

Introducción al Derecho Penal, vep. e cit, f. 53-54, shprehet se “sjelljet devijante in sé (për shkak të cilësive 

të tyre objektive) nuk ekzistojnë. Devijimi qëndron tek të tjerët, tek pjesa më e madhe e shoqërisë që e 

etiketon një autor të caktuar me termin përjashtues të devijantit. Koncepti i devijimit, duke marrë parasysh 

pritshmëritë shoqërore përherë të ndryshueshme, rrethanore, është i paaftë të sigurojë një koncept të veprës 

penale që të jetë “ontologjik”, objektiv, material, në këtë formë ia bën të pamundur kriminologut një bazë të 

sigurtë që të shërbejë si pikë referimi në punën e tij”. Po ashtu, López-Rey y Arrojo, M. (1976) La 

criminalidad. Un estudio analítico, Madrid: Tecnos, f. 262, vë në dukje se “njësoj me sjelljen devijante ose 

jokonformiste, mospërshtatja është një term tejet i dyshimtë për të pasur vlerë gjatë përdorimit në analizimin e 

teorive mbi kriminalitetin, veprën penale dhe për sjelljen në përgjithësi”. 
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kolektive, duke përfshirë edhe normat kulturore e sociale.
65

 Sjellja devijante apo e 

papërshtatur
66

 e një të mituri përbën një sinjal alarmi dhe një paralajmërim për difektet e 

organizimit shoqëror që duhen ndrequr.
67

 Si shembuj mund të paraqiten: mungesat e 

theksuara në shkollë, konsumi i alkoolit dhe/ose i substancave narkotike, braktisja e strehës 

prindërore, etj.
68

  

Në këtë formë, duhet mbajtur mirë në vëmendje se nuk mund të cilësohet kriminel dikush 

që nuk ka konsumuar asnjë vepër penale, por, sjellje kriminale duhet të konsiderohet, sipas 

Cloward dhe Ohlin
69

, një kategori e caktuar sjelljesh devijante, të papërshtatura ose 

antishoqërore, të cilat jo vetëm iu kundërvihen normave shoqërore apo të bashkëjetesës, por 

edhe janë të ndaluara nga shoqëria dhe marrin reagimin e kësaj të fundit nëpërmjet sistemit 

të drejtësisë penale. 

Duke nisur nga Kongresi i Shtatë mbi Parandalimin e Krimit dhe Trajtimin e Kriminelit 

dhe konkretisht me publikimin e Direktivave të OKB për Parandalimin e Kriminalitetit të të 

                                                           
65

 Shih Radaelli, U. (1953) “Delinquenza giovanile e prevenzione giudiziale”, në Quaderni di iustitia-4, 

Roma: Studium, f. 33-34.  
66

 “Me mospërshtatje të të miturve do të kuptohet vështirësia, mënyra jonormale e integrimit në ambientin 

shoqëror e disa të rinjve, që vjen si pasojë e mungesës së pjekurisë së plotë psikologjike e të një procesi 

socializimi të vesuar dhe që është shkaku i shumë formave të sjelljeve devijante”. Ky përkufizim është 

realizuar nga Mantovani, F. (1984) Il problema della criminalità. Compendio di scienze criminali, Padova: 

Cedam, f. 64. Kundër konceptit të fëmijës së “papërshtatur” del Renouard, J. M. “Deviance juvenile: de la 

gestion de l’inadaptation a l’organisation de l’exlusion”, vep. e cit., f. 175, i cili shprehet se ky koncept duhet 

zëvendësuar me atë të fëmijës në “vështirësi” ose në një situatë “rreziku” (l’enfant handicapé). Pavarësisht se 

përdor termin “kriminalitet i të miturve”, Hysi, V. Kriminologjia, vep. e cit., f. 394, pranon se “Nga 

pikëpamja kriminologjike, jo çdo person që kryen një vepër penale është kriminel. Rrezikshmëria e veprës 

dhe e personit jo në të gjitha rastet është e njëjtë dhe e tillë që të lejojë cilësimin e tij si kriminel. Prandaj, në 

kriminologjinë e sotme, përdoren terma të ndryshëm nga ata që përdoren në të drejtën penale si: delinkuent, 

shkelës i ligjit (devijant), kriminel, autor i veprës penale.” 
67

 Moro, A. C. (1980) “Considerazioni in tema di devianza giovanile”, në La criminalità nell’area milanese, 

Milano: Giuffrè, f. 53, vë në dukje se gjatë analizimit të fenomenit kompleks të kriminalitetit, i duhet kushtuar 

një vëmendje e veçantë edhe sjelljes devijante të të miturve. Kjo e fundit, në fakt: a) evidenton qartë se cilët 

janë shkaqet e sjelljes antishoqërore dhe, njëkohësisht, tregon se cilët duhet të jenë sektorët e parandalimit për 

të realizuar një veprimtari të përshtatshme dhe efikase të parandalimit të kriminalitetit; b) një ndërhyrje e 

papërshtatshme ndaj një të mituri që ka kryer vepër penale për herë të parë mund ta “etiketojë” atë 

përfundimisht si një të mitur të papërshtatur dhe mund ta orientojë në veprimtari kriminale; c) përpjekjet për 

rekuperimin e të miturit devijant duhet të bazohen në zhvillimin dhe formimin e personalitetit të tij, me 

qëllimin për të inkurajuar zhvillimin e anëve pozitive të këtij personaliteti. Palomba, F. (1985) “Prospettive di 

riforma per una gestione alternativa dei problemi minorili” në Potere giudiziario, enti locali e giustizia 

minorile (a cura di Bergonzini, L. dhe Pavarini, M.), Bologna: Società editrice Il Mulino, f. 209, thekson se 

sjellja devijante nuk është një problem që i përket vetëm të miturit, por është një problem që i përket 

marrëdhënies së të miturit me ambientin rrethues, marrëdhënies së të miturit me shoqërinë.  
68

 Shih Mantovani, vep. e cit, f. 65-67. 
69

 Të cituar nga Bandini dhe Gatti, Delinquenza giovanile, vep. e cit, f. 23. 
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Miturve (1990), u shfaq një term i ri që i përshtatet më mirë realitetit
70

: të mitur në një 

gjendje rreziku shoqëror. Ky koncept përfshin ata të mitur që në mënyrë të dukshme 

gjenden në një situatë rreziku dhe iu nevojiten masa jo ndëshkuese nga autoritetet 

kompetente. Gjithashtu, ai i përgjigjet në një masë të madhe nevojës bashkëkohore për t’i 

kushtuar vëmendje dhe kujdes një kategorie të caktuar të të miturve dhe një ndërhyrjeje 

efikase për të parandaluar kriminalitetin e tyre pa përfshirë mjetet e kontrollit shoqëror. 

Kategoria shoqërore e “të miturve të ekspozuar ndaj rreziqeve shoqërore”, ka përparësitë e 

veta, si ka përmendur edhe Spinellis
71

:  

 
 “Kjo kategori është kriminologjike, sociale dhe juridike; është një term fleksibël dhe i gjerë, 

njëkohësisht edhe relativisht i saktë; përqendron vëmendjen në faktorët shoqërorë ose të 

jashtëm dhe në faktorët personalë apo të brendshëm; e ndryshon drejtimin e ndërhyrjes dhe 

përqendrohet tek problemi real; përfaqëson një ideologji progresiste të parandalimit dhe 

kriminalitetit; dhe zëvendëson kategoritë e papërshtatshme me një model ideal.” 

 

Në shkencën e Kriminologjisë shqiptare, është dhënë ky përcaktim: “Me kriminalitet të të 

miturve do të kuptojmë tërësinë e veprave penale të kryera nga persona që kanë mbushur 

moshën e përgjegjësisë penale dhe janë nën 18 vjeç.”
72

 

 

Së fundi, dëshiroj të vë në dukje se në këtë punim jepet në bazë të koncepteve juridiko-

penale, një përkufizim i ngushtë apo i ngushtuar i kriminalitetit të të miturve, duke përfshirë 

vetëm ato shkelje që përbëjnë vepër penale sipas KP, nëse do të ishin kryer nga një person 

madhor. Gjithsesi, kjo nuk përbën pengesë për të pranuar se në fushën e kriminologjisë ky 

koncept duhet të zgjerohet dhe të përfshijë të gjithë sjelljet që i “paraprijnë” kriminalitetit, 

“devijante”, “të ekspozuara ndaj rrezikut” apo të të miturve në konflikt me ligjin.
73

 

                                                           
70

 Pranimi i faktit se sjellja e të miturve që nuk përshtatet me vlerat dhe normat e përgjithshme të shoqërisë 

përbën pjesë të procesit të rritjes e zhvillimit dhe priret të zhduket vetvetiu tek pjesa më e madhe e individëve 

kur arrijnë moshën madhore. Është dhe ndërgjegjësimi se, sipas mendimit mbizotërues të ekspertëve, të 

cilësosh një të mitur si “devijant”, “kriminel” ose “i prirur për të qenë kriminel” shpesh shërben që të miturit 

të kryejnë veprime që përbëjnë sjellje të papëlqyeshme. Rregulli 5, e) dhe f) i Direktivave të Riad-it. 
71

 Shih Spinellis, C.D. (1990) “Juveniles ‘At social risk’”, në International Review of Criminal Policy, Nr. 39 

dhe 40 (Vëll. 2), New York: United Nations Publications, f. 75-80.  
72

 Hysi, Kriminologjia, vep. e cit., f. 238. 
73

 Hysi, V. Kriminologjia, vep. e cit., f. 238, vë në dukje se “Në rast se do t’i përmbahemi përkufizimit juridik 

të kriminologjisë, në rastin e Shqipërisë, veprat e kryera nga persona nën moshën e përgjegjësisë penale nuk 

mund të llogariten në këtë tërësi. Nga pikëpamja juridiko-penale ky përcaktim është i drejtë, por nga 

pikëpamja kriminologjike nuk qëndron. Kriminologjia ka interes të studiojë të gjitha shkeljet e kryera edhe 

nga personat nën moshën e përgjegjësisë penale”. 
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1.7.Mosha penale dhe mosha kriminologjike 

Gjatë studimit të kriminalitetit të të miturve shkenca e kriminologjisë përfshin, siç u 

përmend, nga një anë konceptin juridiko-penal (formal) të veprës penale, duke përmbledhur 

një seri sjelljesh që nuk përbëjnë shkelje penale, por që paraqesin interes për këtë shkencë, 

pasi përbëjnë shkaqe dhe situata kriminogjene apo sjellje që lidhen me veprën penale (për 

shembull, alkoolizmi, përdorimi i drogave, prostitucioni fëminor, braktisja e strehës 

prindërore, braktisja e shkollës, etj). 

Nga ana tjetër, përfshin gjithashtu edhe konceptin “i mitur”
74

. Për të drejtën penale 

paraqesin rëndësi të miturit që kanë arritur moshën përkatëse, në kufijtë e caktuar nga 

ligji
75

, ku në KP shqiptar mosha për përgjegjësi penale përcaktohet në dispozitat e Pjesës së 

Përgjithshme të tij. Për këtë ligj kanë vlerë veprat penale që konsumohen nga të miturit që 

kanë arritur moshën për përgjegjësi penale për krime dhe atë për kundërvajtje penale, ku 

mosha e mitur merr fund me arritjen e moshës 18 vjeç, e cila sipas legjislacionit shqiptar 

nënkupton arritjen e moshës madhore.
76

 Kriminologjia e zgjeron këtë kufi të moshës si në 

minimumin e tij
77

 ashtu dhe në maksimum. Zakonisht, konsiderohen të rinj në konflikt me 

ligjin të gjithë personat nën moshën 25 vjeç
78

. Për këtë arsye, disa autorë përdorin 
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shprehjen “delinkuent i ri” për të përshkruar persona “fëmijë, adoleshentë dhe të rinj 

madhorë” që shkelin ligjin penal të një vendi.
79

 

Të miturit dhe adoleshentët janë ata individë të cilët gjenden në një fazë të zhvillimit, ku 

kanë lënë moshën e fëmijërisë, por ende nuk mund të konsiderohen të rritur. Ata janë të 

pasigurtë lidhur me vendin që zënë në shoqëri, gjë që shprehet në përpjekjet që bëjnë për 

t’u dukur si të rritur dhe kur nuk e arrijnë këtë, shfaqin veprime të çuditshme, egoiste, 

impulsive, të ekzagjeruara, egocentrike, etj. Për rrjedhojë, gjendemi përpara personave, të 

cilët për shkak të moshës shfaqin simptoma të qarta të “papjekurisë afektive”, sjellja e të 

cilëve bën, sipas Carpi, që të dallohen këto dukuri:  

 “Një dashuri egocentrike, e cila mund të marrë edhe trajtën e një lloj pasiviteti në marrëdhëniet 

me ambientin e jashtëm, për shkak se subjekti është i ftohtë ndaj gjithçkaje që nuk e prek direkt, 

një pasiguri e plotë në sjellje, që e bën mjaft të varur nga figurat prindërore, sidomos nga ajo e 

nënës; paaftësia për të vënë në vend të dytë kënaqësitë ndaj një nevoje ose impulsi, këto janë 

veprime ku mbizotëron parimi i kënaqësisë së menjëhershme; si rezultat i kësaj personi jeton 

vetëm ditën dhe nuk është i aftë të perceptojë situatat ekzistenciale; përfundimisht nuk zotëron 

formimin e përshtatshëm me parametrat etiko-socialë të referimit. Ky individ i papjekur nuk 

arrin të bëjë dallimin mes të ndershmes dhe të pandershmes, të ligjshmes dhe të paligjshmes. 

Rregullat etiko-sociale merren përmes një procesi imitues të thjeshtë dhe sipërfaqësor si dhe 

nuk asimilohen plotësisht.”
80

 

 

“Kriminaliteti i të rinjve është një shfaqje tipike e moshës
81

, pa dyshim nuk bëhet fjalë për 

një fakt të pandryshueshëm, por për një ndodhi ku shoqëria mund të ushtrojë ndikimin e 

saj”.
82

 

Për këto arsye, përkufizimi i asaj që përbën kriminalitet dhe asaj që nuk përbën të tillë tek 

fëmijët dhe të rinjtë paraqet vështirësi për shkak se duhet hyrë në brendësi të një 

personaliteti në proces evoluimi, zhvillimi dhe rritjeje. 
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“Studiuesit i kanë bashkuar disa modele të sjelljes antishoqërore procesit të evoluimit të moshës 

(Rutter dhe Giller, 1988)
83

. Fëmijët e moshës 1-5 vjeç shfaqin veprimet e para shoqërisht të 

papranueshme, që kanë të bëjnë me incidente në shtëpi, zemërime, sjellje agresive ndaj motrave 

e vëllezërve të tjerë ose ndonjë vjedhje e vogël brenda vatrës familjare. Duke nisur nga mosha e 

shkollimit dhe deri në moshën 12 vjeç sjelljet e papranueshme nga të rriturit zvogëlohen. 

Fëmijët fitojnë modele të sjelljes sociale dhe mësohen t’iu binden mësimeve që marrin nga të 

rriturit. Nga mosha 13 deri 18 vjeç ka një shtim të sasisë dhe llojeve të sjelljeve antishoqërore 

(kriminelë për shkak të krizës adoleshenciale).
84

 Shfaqen fenomene të tillë si rebelimi. Në këtë 

moshë nuk rritet numri i individëve që kryejnë vepra penale. Por, ata që vazhdojnë t’i kryejnë 

ato e rrisin rrezikshmërinë e tyre, sepse në këtë moshë të miturit kanë mbushur moshën për t’u 

marrë në përgjegjësi penale. Në këtë formë, rritet mundësia për t’u burgosur dhe ndëshkuar nga 

sistemi i drejtësisë dhe fillon procesi i quajtur karriera kriminale.
85

 Në moshat 20-30 vjeç vihet 

re një rënie e akteve kriminale tek shumë të rinj”. 

 

Lidhja midis moshës dhe kriminalitetit është studiuar vazhdimisht nga shkenca e 

Kriminologjisë në shumë këndvështrime. Disa prej teorive të zhvilluara rreth kësaj lidhjeje 

kanë kërkuar faktorët që shpjegojnë përse sjellja kriminale lind në fëmijëri apo në 

adoleshencë ose në të kundërtën në moshën e re apo në moshën madhore; teori të tjera 

përqendrohen në ata faktorë që shpjegojnë momentin kur një person nis të kryejë vepra 

penale, ndërsa faktorë të tjerë shpjegojnë se kur një person vazhdon të kryejë vepra penale 

për një kohë të gjatë ose e braktis këtë veprimtari papritmas; ka teori që përkrahin “idenë e 

vazhdimësisë”, me të cilën kuptohet prirja për të ruajtur të njëjtën sjellje përgjatë gjithë 

jetës, sipas së cilës ai që nuk ka shfaqur sjellje antishoqërore përgjatë fëmijërisë, nuk do t’i 

ketë as kur të rritet, etj.
86

 

Koncepti “i mitur” do të trajtohet jo në një kuptim të gjerë, por në këndvështrim të 

shkencave penale që konsiderojnë si të tillë kriminalitetin e kryer nga persona që nuk kanë 

arritur moshën madhore.
87

 Duhet pasur parasysh që në shtete të ndryshme mosha madhore 

në kuptimin penal jo gjithmonë përputhet me moshën madhore në kuptimin politik dhe 

civil
88

. Sipas Herrero Herrero, termi kriminalitet i të miturve është një koncept më tepër 

social-historik
89

. Në këtë linjë arsyetimi, Garrido Genovés e përkufizon delinkuentin e 

                                                           
83

 Cituar nga Redondo dhe Garrido, Principios de Criminología, vep. e cit., f. 299. 
84

 Herrero Herrero, C. (2008) Delincuencia de menores. Tratamiento criminológico y jurídico, botim II, 

Madrid: Dykinson, f. 148. 
85

 Bandini T. dhe Gatti U., Delinquenza giovanile, vep. e cit., f. 268. 
86

 Në mënyrë më të detajuar shih Bernard, T. J., Snipes, J. B. dhe Gerould, A. L. (2010) Vold’s Theoretical 

Criminology, botim VI, New York: Oxford University Press, f. 283 e vijuese. 
87

 Herrero Herrero, Criminología, vep. e cit., f. 360. 
88

 Sutherland dhe Cressey, Criminologia, vep. e cit, f. 27-29. 
89

 Herrero Herrero, Criminología, vep. e cit., f. 362. 



26 

 

mitur si një figurë kulturore, pasi përcaktimi i tij dhe trajtimi ligjor varen nga faktorë të 

ndryshëm në shtete të ndryshme, duke pasqyruar një tërësi konceptesh psikologjikë dhe 

ligjorë. Teknikisht, i mituri në konflikt me ligjin është ai person që nuk ka mbushur moshën 

madhore në kuptimin juridiko-penal dhe që kryen një veprim të dënueshëm nga ligji.
90

 

Sipas mendimit të Göppinger, në shkencën e kriminologjisë koncepti i të miturit duhet të 

ketë një kuptim më të gjerë, duke përfshirë grupmoshat nga 14 deri 21 vjeç, të cilët duhen 

ndarë më tej në të mitur dhe gjysmë madhorë.
91

 Në disa vende të Evropës Perëndimore, kur 

studiohet kriminaliteti i të miturve, studiuesit bëjnë dallim ndërmjet të miturve dhe një 

kategorie të veçantë që po njeh shtrirje të madhe, të të ashtuquajturve “të rritur të rinj”. 

Fjala është për persona të grupmoshës 18 deri 21 vjeç, por sipas rasteve edhe deri 23 apo 25 

vjeç.
92

 

Sipas këtij arsyetimi mund të thuhet se: i mitur në konflikt me ligjin
93

 është ai individ që 

nuk ka mbushur moshën madhore të parashikuar nga ligji penal dhe që kryen një vepër të 

dënueshme nga ky ligj. Asambleja e Përgjithshme e OKB ka dhënë këtë përcaktim për të 

miturin në konflikt me ligjin: “Një shkelës i mitur i ligjit (delinkuent
94

) do të quhet çdo 

fëmijë ose i ri, të cilit i ngarkohet kryerja e një vepre penale ose është deklaruar fajtor për 

kryerjen e saj.”
95

 

KP i RSH e ndan minimumin e moshës për përgjegjësi penale në varësi të llojeve të 

veprave penale të kryera, duke caktuar kufirin minimal të moshës për përgjegjësi penale atë 

14 vjeç për krime dhe 16 vjeç për kundërvajtje penale.
96

 Ky rregullim vjen në përputhje dhe 

me nenin 1 të KDF që thotë: “Në bazë të kësaj Konvente do të quhet fëmijë çdo qenie 

njerëzore në moshë më të vogël së 18 vjeç, me përjashtim të rasteve kur në bazë të ligjeve të 

shtetit të tij, është bërë madhor më parë”. Sipas KP, përsa i përket krimeve, aftësia 

intelektuale dhe vullneti i nevojshëm për të qenë i përgjegjshëm arrihet tek të miturit në 

moshën 14 vjeç. Kjo do të thotë se i mituri ka arritur atë pjekuri mendore sa të dallojë 
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karakterin e kundërligjshëm dhe shoqërisht të rrezikshëm të veprimeve a mosveprimeve të 

tij.
97

 Caktimi i këtij kufiri të moshës është bërë me arsyetimin se në kushtet konkrete të 

zhvillimit të shoqërisë sonë, një i mitur i kësaj moshe zotëron njohuritë e nevojshme sa të 

kuptojë se çfarë është krim e çfarë jo. Për kundërvajtjet penale është caktuar një kufi 

minimal moshe prej 16 vjetësh, me arsyetimin se përmbajtja e kundërvajtjes është disi më 

abstrakte dhe e vështirë për t’u kuptuar nga i mituri, prandaj ai duhet të ketë një nivel më të 

lartë njohurish e përvoje jetësore për të qenë i përgjegjshëm
98

. Personat që nuk kanë 

mbushur moshën 14 vjeç nuk mund të merren në përgjegjësi penale, por ndaj tyre mund të 

caktohen masa edukuese. Fitimi nga i mituri i pjekurisë mendore, për të kuptuar rëndësinë e 

veprës dhe për të përcaktuar sjelljet e tij në shoqëri në moshën 14 vjeç, nuk është një 

gjendje statike.
99

 Që nga mosha 14 vjeç, që është kufiri më i ulët i miturisë, aftësitë 

mendore të të miturit zhvillohen në mënyrë të vrullshme dhe me arritjen e moshës 18 vjeç, 

konsiderohet se zhvillimi intelektual për të kuptuar rëndësinë e veprës është plotësuar. Mbi 

këtë kufi, trajtimi kriminologjik i veprave penale dhe i personave që i kanë kryer tregon se 

në studimin e kriminalitetit të të miturve nuk mjafton vetëm njohja e veprave penale të 

kryera, mjeteve të përdorura dhe pasojave të ardhura, por duhen përcaktuar dhe veçoritë e 

personave që kanë kryer këtë veprimtari, aftësitë dhe personaliteti i tyre
100

. Prandaj, 

legjislacioni parashikon një përgjegjësi penale të kufizuar për të miturit. 

 

Është mjaft interesante sesi veprimtaria kriminale nis në një pikë të jetës së një personi, 

vazhdon përgjatë një periudhe të caktuar dhe, në një moment përfundon. 

 

Ndaj dhe shkencës së kriminologjisë i ka interesuar të përcaktojë se cilat janë moshat më të 

prirura për kryerjen e veprave penale, ku për këtë shfrytëzon të dhënat statistikore që kanë 

për bazë moshën e autorëve të veprave penale në raport me numrin në total të veprave 

penale të kryera. Të dhënat statistikore në Shqipëri nuk ofrojnë të dhëna të sakta dhe të 
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qarta mbi moshën e këtyre autorëve, por të dhëna mbi numrin e autorëve të mitur të 

veprave penale dhe llojet e këtyre të fundit. Kështu, nga 8 578 të dënuar gjithsej në vitin 

2013 në Shqipëri, për krime janë dënuar 6 178 ose 72%, kurse për kundërvajtje penale 2 

400 ose 28%. Nga të dënuarit, 335 ose 4% janë të dënuara femra, ku 206 janë dënuar për 

krime dhe 129 për kundërvajtje. Të dënuar të mitur janë 680 ose 8% të të dënuarve, ku 589 

janë dënuar për krime dhe 91 të dënuar për kundërvajtje penale.
101

  

 

Grafiku 1.7.1: Të dënuarit në vitin 2013 

Burimi: MD 

 

Në kushtet kur në këto të dhëna nuk është përmendur mosha e të dënuarve, nuk mund të 

analizohet mosha në të cilën rritet më tepër veprimtaria kriminale. 

Kriminaliteti i të miturve nuk ka të bëjë thjesht me vepra penale të kryera nga persona në 

moshë të mitur (përderisa ky është një koncept ligjor “i ndryshueshëm” sipas 

legjislacioneve dhe periudhës kohore), por është kriminalitet, i cili shfaq disa karakteristika 

të vetat. 

Përgjatë punimit do të përdoren termat “i mitur”, “i ri” ose “adoleshent” në kuptimin e gjerë 

të tyre, me përjashtim të rasteve kur do të përmenden dallimet specifike midis tyre (për 

shembull: midis kriminalitetit të fëmijëve, kriminalitetit të të miturve, të të rinjve, etj). 
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 Të dhëna të siguruara nga “Vjetari statistikor. Ministria e Drejtësisë”, 2013, f. 52. Marrë nga: 

http://www.drejtesia.gov.al/al/dokumente/statistika, (parë më 22 tetor 2014).  
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1.8. Karakteristikat dhe dallimi nga koncepte të tjerë të ngjashëm 

Aspektet kryesore të kriminalitetit fëminor dhe të të miturve sipas Schneider
102

, paraqiten si 

më poshtë: 

 

- Pjesa më e madhe e këtij kriminaliteti mbetet i pazbuluar103, nuk arrin të njihet nga 

organet e kontrollit shoqëror formal (policia dhe organet gjyqësore)104. Pa dyshim, pjesa 

më e madhe e këtij kriminaliteti që mbetet i fshehur paraqet një rrezikshmëri më të 

pakët shoqërore dhe zhduket në mënyrë spontane.105 Me rritjen në moshë, shumica e të 

fëmijëve dhe të rinjve i braktisin aktet kriminale pa qenë e nevojshme ndërhyrja e 

organeve kompetente.106 

- Organet e kontrollit shoqëror vijnë në dijeni vetëm për një pjesë të vogël të veprave 

penale të kryera, duke njohur vetëm veprat penale më të rënda dhe më të shpeshta dhe 

jo ato më të lehta e më pak të shpeshta. Vetëm një përqindje e ulët e fëmijëve, e të 

miturve dhe e të rinjve të rritur janë të regjistruar nga policia si të dyshuar dhe një 

përqindje edhe më e vogël e tyre rezulton të jetë e dënuar penalisht. 

- Normaliteti i kriminalitetit të të miturve. Sipas Albrecht: 

 
 “Kryerja në mënyrë të vazhdueshme dhe me të njëjtin qëllim kriminal i veprave penale është 

diçka normale në kuptimin që, si rregull, nuk është shprehje e një mangësie strukturore apo e 

nevojës për të kompensuar ‘edukimin’ nga ana e shtetit. Në pjesën më të madhe është një 

                                                           
102

 Shih Schneider, Naturaleza y manifestaciones, vep. e cit., f. 827 e vijuese. 
103

 Vercellone, P. (1981) “Intervento giudiziario nei confronti della criminalità minorile”, në Risposte 

giudiziarie alla criminalità minorile, (Relazioni del Convegno dell’Associazione Italiana dei Giudici per i 

Minorenni), Milano: Edizioni Unicopli, f. 46. 
104

 Me kontroll shoqëror, autori García-Pablos, Criminología: Una introducción, vep. e cit., f. 67-68, 

përcakton “tërësinë e institucioneve, strategjive dhe sanksioneve penale, të cilët synojnë të nxisin dhe 

garantojnë nënshtrimin e individit ndaj modeleve dhe normave të komunitetit”. Institucionet e kontrollit 

shoqëror ndahen në dy lloje: instancat jo formale (familja, shkolla, vendi i punës, opinioni publik, etj), dhe 

instancat formale (policia, organet e drejtësisë dhe administrata e burgjeve). 
105

 Ky fenomen njihet edhe si “falje spontane”. Shih Albrecht, P. A. (1990) El derecho penal de menores, 

(përkth. i Bustos Ramirez, J.), Barcelona: PPU, f. 33.  
106

 Shih Pinatel, J. (1983) “Doctrine et practique en matière de délinquance juvénile”, në Revue internationale 

de Criminologie et de police technique, Vol. XXXVI, janar-mars, f. 57. Marrë nga: 

https://criminocorpus.org/fr/bibliographie-histoire-justice/ouvrages/89845/, (parë më 10 nëntor 2013). Sipas 

këtij autori, në afro 70% të rasteve ku nuk është e nevojshme ndërhyrja e organeve shtetërore, kriminaliteti i 

të miturve është një shfaqje kalimtare e procesit të rritjes që shoqëron socializimin, i cili zhduket vetvetiu. Në 

të njëjtën frymë, Redondo dhe Garrido, vep. e cit., f. 149, vënë në dukje se “fatmirësisht, pjesa dërrmuese e 

kriminelëve të mitur nuk shndërrohen në kriminelë të rritur, sepse e përfundojnë këtë karrierë në fillim të 

moshës madhore (16-20 vjeç)”. Siegel dhe Welsh, Juvenile delinquency, vep. e cit., f. 63. 

https://criminocorpus.org/fr/bibliographie-histoire-justice/ouvrages/89845/
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proces normal shoqërues i zhvillimit të subjektit”.
107

 (Teza e kudogjendjes së kriminalitetit të të 

miturve).
108

 

 

- Nuk ekziston një ndarje mes asaj që përbën kriminalitet dhe që nuk përbën. Midis të 

miturve vihet re se ekziston fenomeni i kriminalitetit në një shkallë më të lartë ose më të 

ulët.109 Nga njëri krah gjendet pjesa më e madhe e të miturve që nuk kryejnë vepra 

penale ose që kryejnë vepra penale me rrezikshmëri të ulët shoqërore dhe jo në mënyrë 

të shpeshtë (me karakter episodik)110. Në krahun tjetër gjendet një pjesë e vogël e të 

miturve që kryejnë vepra penale të rënda dhe në mënyrë të vazhdueshme. Kjo pjesë e 

dytë, jo vetëm është përgjegjëse për kryerjen e numrit më të madh të veprave penale e 

sidomos atyre më të rënda e më të dhunshme111, por edhe shndërrohet në recidive, ku 

aktiviteti kriminal shtohet, forcohet dhe zhvillohet derisa shndërrohet në kriminalitet të 

të rriturve. 

- Teoria sipas së cilës, kush e nis aktivitetin kriminal në moshë të hershme, ka më tepër 

mundësi që të shndërrohet në një kriminel të rrezikshëm dhe përsëritës në krahasim me 

atë individ që e nis këtë veprimtari në moshë më të madhe, është mbështetur, ndër të 

                                                           
107

 Shih Albrecht, vep. e cit., f. 38.  
108

 Dunkel, F. (2001) “Reacciones en los campos de la Administración de Justicia y de la Pedagogía Social a 

la delincuencia infantil y juvenil: un estudio comparativo a escala europea”, në La responsabilidad penal de 

los menores: aspectos sustantivos y procesuales, Cuadernos de Derecho Judicial, III, Madrid: Consejo 

General del Poder Judicial, f. 124. Marrë nga: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=607945, (parë 

më 10 nëntor 2013). 
109

 Redondo dhe Garrido, Principios de Criminología, vep. e cit., f. 299, vënë në dukje se “90% e djemve të 

vegjël dhe 60% e vajzave të vogla marrin pjesë në akte kriminale gjatë periudhës së adoleshencës, por pjesa 

më e madhe i braktisin këto veprime me iniciativën e tyre, edhe sikur asnjëherë të mos kenë qenë zbuluar nga 

policia”.  Një tjetër autor, Barbero Santos, M. (1980) “Problemática de las nuevas formas del actuar delictivo 

de menores”, në Marginación social y derecho represivo, Barcelona: Bosch, f. 103, shprehet dakord me 

pohimin se “të gjithë të miturit janë kriminelë”. 
110

 Shih Huizinga, D., Loeber, R., Thornberry, T. P. dhe Cothern, L. (2000) “Co-occurence of Delinquency 

and Other Problem Behaviors”, në Juvenile Justice Bulletin, OJJDP, nëntor, f. 2. Marrë nga: 

https://www.ncjrs.gov/html/ojjdp/jjbul2000_11_3/contents.html, (parë më 12 nëntor 2013).  
111

 Ka të bëjë me atë që Jescheck, H. H. (1962) “El proyecto del nuevo Código penal alemán”, në Anuario de 

Derecho Penal y Ciencias Penales, Vol. XV, Fashikulli II, maj-gusht, f. 258, marrë nga: 

https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=P_1962_ANUARIO_DE_DERECHO_P

ENAL_Y_CIENCIAS_PENALES&fasc=2, (parë më 13 nëntor 2013), cilësonte si kriminelë të parakohshëm; 

ata të rinj që në fazën e pubertetit dhe të adoleshencës paraqesin fenomene të qarta të shkujdesjes, veprimet 

kriminale të të cilëve janë simptoma treguese të një prirjeje kriminale, që në pjesën më të madhe të rasteve ka 

natyrë psikopatike. Shih gjithashtu, Chaiken, M. R. (2000) “Violent neighborhoods, violent kids”, në Juvenile 

Justice Bulletin, OJJDP, mars, f. 4-5. Marrë nga: https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/178248.pdf, (parë më 

14 nëntor 2013). Wasserman, G. A., Miller. L, S. dhe Cothern, L. (2000) “Prevention of Serious and Violent 

Juvenile Offending”, në Juvenile Justice Bulletin, OJJDP, f. 1. Marrë nga: 

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/178898.pdf, (parë më 14 nëntor 2013).  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=607945
https://www.ncjrs.gov/html/ojjdp/jjbul2000_11_3/contents.html
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=P_1962_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES&fasc=2
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=P_1962_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES&fasc=2
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/178248.pdf
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/178898.pdf
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tjerë, nga Frey, Glueck dhe Hammond, të cilët e konsiderojnë moshën e veprës penale 

të parë si një tregues të vlefshëm të mundësisë për të kryer vepra të tjera penale.112 Këta 

janë dhe të miturit në konflikt me ligjin që kanë nevojë për një vëmendje të veçantë nga 

organet shtetërore, me qëllim për të parandaluar e trajtuar fenomenin dhe për të 

shmangur shndërrimin e aktivitetit kriminal në karrierë kriminale.113 

- Kriminaliteti është mbi të gjitha një dukuri e grupit (teoria e ndërveprimit të grupeve). 

Veprat penale kryhen në pjesën më të madhe nga të mitur moshatarë.114  

“Veprimet kriminale janë zakonisht një mënyrë identifikimi, nëpërmjet të cilëve kërkohet 

miratimi dhe njohja nga grupi, ndaj dhe krimi shndërrohet në një veprimtari të denjë për t’u 

përmendur dhe për t’u ndjerë krenarë”.
115

  

 

Ky pohim ka nevojë për një saktësim: përgjithësisht, në veprat penale kundër pasurisë të 

miturit veprojnë të vetëm ose të shoqëruar nga një ose dy persona të tjerë. Janë veprat 

penale që përmbajnë elementin “dhunë”, si ato kundër jetës dhe shëndetit, apo të dëmtimit 

të pronës, që kryhen në grup. Mund të jenë grupe të vegjël në akte si vandalizmi apo grupe 

                                                           
112

 Autorë të cituar nga Mannheim, H. Trattato di criminologia comparata, vep. e cit., f. 784. Garrido 

Genovés, V. (1986) “La investigacion actual en la delincuencia juvenil: una perspectiva diferencial”, në 

Menores, Viti III-Nr. 12, mars-prill, f. 31, shprehet se “të dhënat e marra nga studimi Racine tregojnë që 

mosha e fillimit të aktivitetit kriminal është një etapë kyçe në zhvillimin e karrierës kriminale: sa më e vogël 

të jetë kjo moshë, aq më e madhe është mundësia që të shndërrohet në një veprimtari kriminale të 

qëndrueshme”. Marrë nga: http://dialnet.unirioja.es/servlet/extaut?codigo=206155, (parë më 15 nëntor 2013). 

Në të njëjtën linjë, Ottenhof, R. “La delinquance des mineurs. Aspects criminologiques”, vep. e cit., f. 120. 

Wasserman, Miller dhe Cothern, “Prevention of Serious  and Violent Juvenile Offending”, vep. e cit., f. 1. 

Redondo dhe Garrido, Principios de Criminología, vep. e cit., f. 492, i referohen rezultateve të një studimi të 

Hamparian që tregon se “jo të gjithë kriminelët e rinj të dhunshëm kanë të njëjtin probabilitet për të qenë të 

tillë në moshë madhore; ky probabilitet rritet në masën që ndikojnë faktorët vijues: të qenurit mashkull, 

arrestimi i parë në moshën 12 vjeç ose në moshë më të re; arrestim tjetër në moshën 16 ose 17 vjeç; të qenurit 

kriminel përsëritës dhe i dhunshëm; dhe të qenurit i dënuar me burgim”. Për Garrido Genovés, V. dhe 

Redondo Illescas, , S. (1997) Manual de Criminología aplicada, Mendoza: Ediciones jurídicas cuyo, f. 149, 

“Sa më herët në moshë të shfaqë sjellje antisociale (term më i gjerë në krahasim me kriminel) i mituri, aq më 

shumë do të rritet dhe karriera e tij kriminale”. Kundër këtij mendimi është Albrecht, vep. e cit., f. 30-32, për 

të cilin “kriminaliteti i të miturve nuk është rrënja e recidivizmit kriminal. Vetëm në një përqindje mjaft të 

ulët një akt i dënueshëm mund të përbëjë fillimin e një karriere kriminale”. 
113

 Roebuck, J. B. (1967) Criminal Typology. The legalistic, Physical-Constitutional-Hereditary, 

Psychological-Psychiatric and Sociological Approaches, Illinois: Charles C. Thomas Publisher, f. 25-27. 

Piquero, A. R., Hawkins, D. J. dhe Kazemian, L. “Criminal Career Patterns”, në From juvenile delinquency to 

adult crime. Criminal careers, Justice policy, and Prevention, (botuar nga Rolf, L. dhe Farrington, D. P.), 

New York: Oxford University Press, f. 14-16. 
114

 Shih Steinberg, L. (2000) “Youth violence: Do parents and families make a difference?”, në Journal, 

National Institute of Justice, prill, f. 34. Marrë nga: https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/jr000243f.pdf, (parë më 

16 nëntor 2013). Herrero Herrero, C. Delincuencia de menores. Tratamiento criminológico y jurídico, vep. e 

cit., f. 122. 
115

 Sutherland dhe Cressey, Criminologia, vep. e cit., f. 274-276.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/extaut?codigo=206155
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/jr000243f.pdf


32 

 

më të mëdhenj në rastet e zënkave, përleshjeve ose të prishjes së qetësisë publike.116 

Gjithashtu, veprimi i parë i kundërligjshëm kryhet përgjithësisht në bashkëpunim me një 

shok të së njëjtës moshë.117 

- Veprat penale më frekuente dhe më të rënda kryhen nga të mitur që iu përkasin klasave 

shoqërore më të ulëta118; edhe pse duhet mbajtur parasysh se shkeljet e konsumuara nga 

këta të mitur kallëzohen dhe ndiqen nga organet e kontrollit formal shtetëror më me 

lehtësi. 

Konceptin kriminalitet i të miturve duhet ta dallojmë nga koncepte të tjerë të ngjashëm, apo 

nga ata që kanë bazë të përbashkët siç është nocioni i konfliktit shoqëror, me të cilin sipas 

Coser kuptohet lufta për vlera dhe për status, pushtet dhe për mjete të barabarta ku palët 

synojnë të asgjësojnë, dëmtojnë apo eliminojnë kundërshtarët e tyre.
119

 Këta koncepte 

mund të shkaktojnë konfuzion në trajtimin e problemit dhe janë devijimi (shmangia), 

përjashtimi shoqëror dhe anomia. 

Cohen dhe Merton e kanë përkufizuar devijimin si një sjellje apo qëndrim që cënon normat 

e vendosura nga një grup i caktuar, për t’u zbatuar nga individi, i cili shndërrohet në subjekt 

aktiv të shkeljeve. Devijimi pra, është frut i këtij cënimi që i bën individi sistemit të 

vendosur të rregullave.
120

 

Përjashtimi shoqëror mund të përcaktohet si gjendje psiko-sociale e një personi me 

pamjaftueshmëri burimesh, mungesë të plotë a të pjesshme të një statusi shoqëror, që 

gjendet larg nivelit mbizotërues të jetës në komunitet. Përjashtimi shoqëror nuk mund të 

ngatërrohet me situatën kriminale edhe pse shpesh, shpie në këtë të fundit.
121

 

Anomia, që nga pikëpamja etimologjike nënkupton një gjendje pa ligj, është në të vërtetë 

një rast specifik devijimi, ku sjelljet devijante e kanë origjinën në një kontekst ku mungon 

sundimi i ligjit, sidomos në periudha transformimi social e politik, në të cilat nuk kuptohet 

se cilat norma sociale e ligjore duhet të ndiqen. Në këtë rast duhet të përfshihet edhe situata 

                                                           
116

 Herrero Herrero, Delincuencia de menores, vep. e cit., f. 54-57. 
117

 Pfau-Vincent, B. A. (1987) “La criminalità giovanile di gruppo”, (a cura di Ferracuti, F.) Aspetti 

criminologici e psichiatrico-forensi dell’età minore, (përkth. i Ferracuti, M. G.), Milano: Giuffrè, f. 23. 
118

 Mesas Trives, vep. e cit., f. 82. 
119

 Herrero Herrero, Criminología, vep. e cit., f. 363. 
120

 Herrero Herrero, Criminología, vep. e cit., f. 365. 
121

 Po aty, f. 368. 
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e individit që Park e cilëson si të margjinalizuar e që jeton ndërmjet dy ose me shumë 

kulturave të ndryshme nga njëra-tjetra, duke ndjekur herë rregullat e njërës e herë të tjetrës, 

si p.sh., në rastin e pakicave etnike (romët, etj).
122

 

Këto shënime të shkurtra mbi kriminalitetin e të miturve do të trajtohen më gjerësisht gjatë 

këtij punimi. 

 

1.9.Ndarjet sipas seksit dhe moshës 

 

Kriminaliteti fëminor 

Sa i përket kriminalitetit fëminor
123

, ekziston pohimi se të gjithë fëmijët kryejnë veprime në 

kundërshtim me normat. Për Kaiser, “kriminaliteti fëminor është një sjellje normale e 

fëmijës, që i përket procesit të rritjes së fëmijës në shoqëri dhe që në pikëpamje të 

jetëgjatësisë, është mjaft e shkurtër”.
124

 Është pjesë e procesit të mësimit të fëmijës, i cili 

duke mos i njohur rregullat dhe normat, në raste të caktuara i shkel ato, por këto shkelje 

sporadike janë normale përgjatë procesit të zhvillimit. Fëmija i kryen këto shkelje duke i 

konsideruar veprimet e tij si lojë.
125

 Ky është momenti për ta korrigjuar fëmijën dhe për t’i 

mësuar rrugën e drejtë që duhet të ndjekë. 

 
 “Pjesa më e madhe e kriminalitetit fëminor nuk është gjë tjetër veçse një episod që harrohet 

lehtë dhe që nuk lë pasoja negative. Kriminaliteti fëminor përgjithësisht nuk shërben si 

pikënisje drejt kriminalitetit të të rinjve apo kriminalitetit të personave madhorë. Vetëm një 

numër i vogël i fëmijëve kriminelë nis karrierën kriminale”
126

.
127
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 Po aty, f. 366-367. 
123

 Salas, D. (1995) “L’enfant-roi, l’enfant et la rue, la délinquance des moins de 13 ans”, në Revue 

pénitentiare et de droit pénal, Nr. 2, prill-qershor, f. 154 e vijuese. Marrë nga: 

https://criminocorpus.org/en/bibliography/ouvrages/104843/, (parë më 17 nëntor 2013). Siegel dhe Welsh, 

Juvenile delinquency, vep. e cit, f. 60-61. 
124

 Kaiser, Introducción a la Criminología, vep. e cit., f. 269. 
125

 Renucci, J. F (2001) Le droit pénal des mineurs, botim IV, Paris: Presses Universitaires de France, f. 97. 

Me të njëjtin mendim është dhe Albrecht, vep. e cit., f. 30 e 36, i cili pohon se kriminaliteti i të miturve është 

shprehje e “sjelljes, të të provuarit, lojës, i kushtëzuar nga procesi i zhvillimit, dhe i ka shkaqet e tij në 

tërësinë e aventurave të fëmijërisë dhe të të miturve, ndonjëherë në agresivitetin e shfaqur gjatë pubertetit”. 
126

 Schneider, “Naturaleza y manifestaciones”, vep. e cit., f. 835 dhe 837. 
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 Garrido dhe Redondo, Manual de Criminología aplicada, vep. e cit., f. 210, vënë në dukje se kriminaliteti 
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mundësitë e ndërhyrjes ulen dhe është më e vështirë të ndryshohen tiparet e sjelljes, të cilët do të mund të 

ndryshoheshin më lehtë në etapa më të hershme të moshës. 

https://criminocorpus.org/en/bibliography/ouvrages/104843/


34 

 

Gjithsesi, fëmijët që përfshihen në sistemin e drejtësisë për të mitur në një moshë të 

hershme janë më të prirur që të vazhdojnë të kryejnë vepra penale në krahasim me 

bashkëmoshatarët e tyre.
128

 Është vlerësuar se 6 nga 10 fëmijë të moshës 10 deri në 12 vjeç 

që janë gjykuar nga Gjykata për të mitur, do të rikthehen në të ardhmen (Snyder dhe 

Syckmund, 1995). Përfundimet e OJJDP’s Study Group on Very Young Offenders nxjerrin 

në pah përfshirjen domethënëse të kriminalitetit fëminor (të përkufizuar si kriminalitet të 

kryer nga fëmijë më të vegjël se 13 vjeç).
129

 Rreziku për t’u shndërruar në një kriminel 

përsëritës është dy ose tri herë më i madh për fëmijët që nisin të kryejnë vepra penale në 

moshën 7 deri 12 vjeç, sesa për të rinjtë që nisin të kryejnë vepra penale më vonë (Loeber 

dhe Farrington, 2000).
130

Ndaj dhe është parësore ndërhyrja efektive dhe e menjëhershme 

tek këta fëmijë për të mos lejuar që kriminaliteti fëminor të shndërrohet në aktivitet të 

përhershëm kriminal. 

 

Kriminaliteti i të miturve 

Kriminaliteti i të miturve paraqet më tepër rëndësi nga ai fëminor dhe shfaq disa 

karakteristika që e dallojnë dukshëm nga kriminaliteti i madhorëve (dallimet qëndrojnë në 

cilësi më tepër se në sasi)
131

. 

Së pari, duhet theksuar se kriminaliteti i të miturve është reflektim i shoqërisë ku jeton i 

mituri, sepse ai rrallë krijon gjëra të reja, përgjithësisht mjaftohet me imitimin e sjelljeve 
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apo përsëritjen e asaj që shikon (ligjet e imitimit).
132

 Këtu del në pah rëndësia e modeleve 

pozitive që të miturit duhet të kenë në familje, në shkollë dhe në shoqëri; kur modele të tilla 

mungojnë ose nuk janë të duhurit, ata do t’i kërkojnë tek mjetet e komunikimit dhe në 

grupin e tyre (mësimi i kriminalitetit).  

Gjatë trajtimit të disa teorive kriminologjike do të analizohen në punim teori të ndryshme të 

të mësuarit, ku do të dalin dallimet mes imitimit të sjelljes dhe të mësuarit të kriminalitetit. 

Ashtu si ndodh me kriminalitetin fëminor, “kriminaliteti i të miturve është sjellje plotësisht 

normale gjatë adoleshencës, haset tek çdo i mitur dhe zvogëlohet teksa të miturit i afrohen 

moshës madhore”.
133

 

Të miturit e kryejnë pjesën më të madhe të veprimeve pa i planifikuar, ndaj dhe 

kriminaliteti i tyre në pamje të parë është më i lehtë dhe më i thjeshtë në krahasim me atë të 

kryer nga të rriturit. Kriminaliteti i të miturve ka si qëllim marrjen e kënaqësisë së 

menjëhershme për argëtim ose për rebelim, kërkon aventurën, emocionin, nxitjen, me një 

fjalë kërkon të kënaqë dëshirat e veta sesa shfaq një formë të rrezikshme apo të 

dëmshme.
134

  

Për më tepër, të miturit arrestohen më lehtë nga policia dhe i rrëfejnë më lehtë veprimet që 

kanë kryer.
135

  

 
“Rreziku i kriminalitetit të të miturve ka të bëjë me vështirësinë për ta parashikuar atë. 

Shkakton dëme që autorët e mitur nuk i kanë parashikuar dhe nuk i kanë dëshiruar. Të miturit 

shpeshherë nuk e marrin seriozisht kriminalitetin. Ky është rreziku”.
136
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Kriminaliteti i femrave të mitura 

Sipas një vlerësimi të përgjithshëm, sjellja kriminale e grave dhe e vajzave të vogla nuk 

është një problem serioz, pasi kriminaliteti është një fenomen që iu përket meshkujve. 

Gratë dhe vajzat kryejnë shumë herë më pak vepra penale dhe të një rrezikshmëri shoqërore 

më të ulët.
137

 Duke nisur nga ky këndvështrim, studimet kriminologjike e kanë trajtuar 

shumë rrallë problemin e kriminalitetit femëror
138

, duke e lënë në plan të dytë, deri me 

shfaqjen kohët e fundit të disa teorive kriminologjike “feministe” që janë përpjekur ta 

eleminojnë këtë hendek dhe të nxjerrin në dritë problemet e rënda që bart me vete ky 

fenomen.
139

 

Sipas të dhënave statistikore rezulton se kriminaliteti i meshkujve është shumë më i lartë se 

ai femëror, si në të rritur ashtu dhe të rinj.
140

 

 

Për Shqipërinë, referuar të dhënave që jep Vjetari Satistikor i MD për vitin 2013
141

, vërehet 

se numri i të dënuarave femra, krahasuar me të dënuarit në përgjithësi, është në shifra të 

ulëta, me 393 të dënuara ose 4% e numrit të përgjithshëm të të dënuarve.  Nga 335 femra të 

dënuara gjatë vitit 2013, për krime janë dënuar 206 dhe për kundërvajtje penale 129, pra 

61% e të dënuarave janë për krime dhe 39% për kundërvajtje penale. Në krahasim me vitin 

2012 numri i femrave që kanë kryer krime është ulur paksa (nga 62% të dënuara për krime 

në vitin 2012, në 61% të dënuara për krime në vitin 2013). Vërehet se të dënuara të mitura 

janë vetëm 3, kurse të dënuar të mitur për vitin 2013 janë 677. 

Për vitin 2014, janë dënuar gjithsej 12452 meshkuj dhe 393 femra. Të dënuar të mitur për 

këtë vit janë 765, kurse të dënuara të mitura vetëm 8.
142

 

Dallimet në shifra mes të dënuarve meshkuj dhe femra i ilustrojnë tabela dhe grafiku i 

mëposhtëm: 
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Tabela 1.9.1. Të dënuarit sipas grupmoshës dhe gjinisë 2010-2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Meshkuj      

Të dënuar të 

rritur 

Të dënuar të 

mitur 

7305 

 

640 

8570 

 

673 

8316 

 

873 

7562 

 

677 

12452 

 

765 

Femra       

Të dënuara të 

rritura 

Të dënuara të 

mitura 

549 

 

16 

501 

 

10 

363 

 

10 

335 

 

3 

393 

 

8 

Burimi: Instat 

 

 
Grafiku 1.9.2. Të dënuarit sipas grupmoshës dhe gjinisë 2010-2014 

 
Burimi: Instat 

 

Gjithsesi, asnjë prej teorive kriminologjike nuk arrin të shpjegojë në mënyrë të kënaqshme 

arsyen e këtij dallimi sasior midis kriminalitetit të të miturve meshkuj dhe femra.
143

 

Studimet e kryera në këtë drejtim janë pak bindëse lidhur me çështjen nëse faktorët e 

kriminalitetit janë të njëjtë apo të ndryshëm për të dy sekset.
144

 Kjo përgjigje është e një 

rëndësie të veçantë, pasi në varësi të saj do të gjendemi përballë një teorie të sjelljes 

kriminale neutrale sa i përket anës seksuale, apo në të kundërtën drejt një sjelljeje specifike 

për secilin seks, që ka të bëjë me atë që quhet Kriminologjia e gjinisë.
145
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Siç kanë vënë në dukje Ageton dhe Elliot (1978)
146

 përpjestimi ndërmjet kriminalitetit të të 

miturve meshkuj dhe femra ndryshon dukshëm në varësi të llojit të veprave penale, edhe 

pse kriminaliteti femëror është më pak i rëndë dhe më i rrallë sesa ai i meshkujve.
147

 

Një shpjegim i mundshëm i këtij dallimi midis dy gjinive, sipas mendimit të Lanctot dhe 

Lampron ka të bëjë me kontrollin shoqëror që ushtrohet ndaj vajzave dhe që parandalon 

përfshirjen e tyre në kriminalitet. Sipas një studimi që këta autorë kanë realizuar mbi 150 

adoleshente të gjinisë femërore dhe 506 adoleshentë meshkuj, të dënuar nga Juvenile Court 

i Montreal gjatë viteve 1992-1993, të bazuar në modelin e integruar të pyetësorit të krijuar 

nga Le Blanc (1997) dhe i frymëzuar nga teoria e kontrollit shoqëror të Hirschi, është 

arritur në përfundimin se vajzat mbikëqyren shumë më rreptë se djemtë dhe ato i vendosin 

vetes më tepër kufizime morale në krahasim me djemtë.
148

 

Në studime si ai i Le Blanc (1985)
149

 ka dalë në pah se, në përgjithësi, dallimi mes 

kriminalitetit të meshkujve dhe të femrave, edhe pse ekziston, është më i vogël nga sa 

nxjerrin statistikat zyrtare. Gjithashtu, sjellja “problematike” e vajzave përmban të njëjtat 

karakteristika me sjelljen e djemve të mitur të së njëjtës moshë. Në të dy gjinitë ka 

përputhje të sjelljeve mbizotëruese.
150

 

Në disa shtete duket se ka të dhëna që përqindja e femrave në kriminalitetin e të miturve 

përafrohet me atë të meshkujve.
151

 Sutherland jep këtë shpjegim për këtë prirje në SHBA:  

 
“Është tipike për ato vende në të cilat gratë gëzojnë liri dhe barazi me meshkujt. Dallimet 

biologjike janë më pak të rëndësishme se dallimet e traditave dhe të pozicionit shoqëror. Në 
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vendet ku gratë zënë pozicione politike dhe shoqërore me ndikim, edhe pjesëmarrja e tyre në 

kriminalitet do të ishte më e lartë”.
152

 

 

Kjo rritje e kriminalitetit femëror ndër të miturit ka ndodhur në SHBA, ku sipas statistikave 

të FBI-së, në vitin 1980 vajzat e reja përfaqësonin vetëm 11% të të dënuarve të mitur. Në 

vitin 1998 kjo shifër u rrit deri në 17%. Ndërmjet viteve 1988 dhe 1997 kriminaliteti i të 

miturve meshkuj pësoi një rritje prej 39%, ndërsa e femrave të mitura u rrit me 83%.
153

 

Ky shpjegim, që përpiqet të barazojë sjelljet problematike të djemve dhe vajzave, nuk 

rezulton fort bindës dhe i kënaqshëm. Edhe pse sjellje të caktuara mund të lindin nga të 

njëjtët faktorë ose shkaqe (Huizinga et al., janë të mendimit se dallimet mes gjinive janë të 

vogla kur krahasohen me përdorimin e drogave, problemet shkollore dhe çrregullimet 

mendore),
154

 kriminaliteti i femrave të mitura shfaq disa karakteristika të veçanta nga ai i 

meshkujve. 

Sipas Widom, në kriminalitetin e vajzave dhe grave ndikojnë: braktisja e banesës, 

mangësitë në inteligjencë dhe aftësitë njohëse, mungesa e kontrollit shoqëror tradicional, 

marrëdhëniet me miq kriminelë dhe mungesa e aftësive sociale dhe psikologjike.
155

 Këtyre 

faktorëve iu duhet shtuar dhe një tjetër që mund të jetë më i rëndësishmi: viktimizimi për 

shkak të abuzimit dhe keqtrajtimit.
156

 

Studime të fundit kanë nxjerrë në pah lidhjen e fortë që ekziston midis viktimizimit përmes 

abuzimit dhe keqtrajtimeve në moshë të hershme dhe veprimtarisë së kundërligjshme që ka 

lindur në një periudhë të mëvonshme të jetës së vajzave dhe grave. 

Sipas një studimi të vitit 1999 të BJS, afro gjysma e grave të dënuara me burgim kanë 

vuajtur abuzime psikologjike ose seksuale përpara këtij dënimi.
157

 Këto të dhëna vërtetojnë 

ato të arritura nga Maxfield dhe Widom (1996), sipas të cilave, kur krahasojmë vajzat që 
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nga: https://www.ncjrs.gov/html/ojjdp/jjbul2000_11_3/contents.html), (parë më 03 dhjetor 2013). Bellard, 
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nuk kanë vuajtur nga abuzime apo braktisja gjatë fëmijërisë, ato që i kanë vuajtur këto 

probleme kanë dy herë më tepër probabilitet që të arrestohen gjatë periudhës së rinisë, dy 

herë më shumë probabilitet që të arrestohen gjatë moshës madhore dhe 2.4 herë më shumë 

probabilitet që të arrestohen për kryerje të krimeve të dhunshme.
158

 

Ky viktimizim mund të shërbejë (jo në çdo rast) si porta hyrëse e vajzave dhe femrave të 

reja në kriminalitet, me qëllimin për t’iu larguar një ambienti armiqësor dhe agresiv. Në 

mjaft raste, adoleshentët nuk mund t’i japin fund këtyre abuzimeve përmes rrugëve ligjore 

dhe nuk iu mbetet rrugë tjetër veç arratisë, që përbën një faktor i cili shton rrezikun e 

sjelljeve antisociale dhe kriminale.
159

 Vajzat, të cilat kanë qenë viktima të abuzimeve 

seksuale (75% deri 95% e vajzave të përfshira në sistemin gjyqësor amerikano-verior, të 

moshave 14 dhe 18 vjeç, kanë qenë viktima të abuzimeve, sipas Tsenin), braktisin strehën 

prindërore dhe shpesh hyjnë në rrjetin e prostitucionit, lëndëve narkotike, trafikut të 

paligjshëm të drogave dhe kriminalitetit.
160

 

 

Në Shqipëri, krimet më të zakonshëm të kryer nga gratë, referuar Vjetarit Statistikor të vitit 

2013 të MD, janë ato të “Falsifikimit të dokumenteve” (32 të dënuara), “Shpërdorimit të 

detyrës” (21 të dënuara), “Mashtrimit” (20 të dënuara), “Prostitucionit” (18 të dënuara),  

“Vjedhja duke shpërdoruar detyrën” (14 të dënuara). Sa i përket kundërvajtjeve penale, 

vërehet se më të konsumuarat janë ato të “Dëmtimeve të tjera me dashje” (40 të dënuara), 

“Plagosjes së lehtë me dashje” (18 të dënuara), “Vjedhjes së energjisë elektrike” (15 të 

dënuara) dhe “Fyerjes” (13 të dënuara).
161

 

Këto të dhëna statistikore të vendit tonë janë në përputhje me modelin e sjelljes së 

kundërligjshme të femrave të përshkruar nga shkenca e Kriminologjisë. Përgjithësisht, 

femrat dënohen për krime të kryera pa dhunë
162

. Këto studime japin argumentin se ky 

model i sjelljes kriminale është i lidhur me përkatësinë gjinore, sepse shpesh veprat penale 
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 Tsenin, K. (2000) “One Judicial perspective on the sex trade”, në Research on Women and Girls in the 
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jo të dhunshme janë “vepra penale të mbijetesës” që femrat i kryejnë për të fituar të holla, 

për t’iu larguar një marrëdhënieje intime të dhunshme ose kushteve të rënda shoqërore.
163

 

 

1.10. Veprat penale më të zakonshme të kryera nga të miturit 

Ndër veprat penale specifike të kryera nga të miturit gjenden një seri prej tyre që, sipas 

Kaiser
164

, cënojnë marrëdhënie të ndryshme juridike, por që kanë karakteristikë të 

përbashkët elementin e agresivitetit në formën e shprehive të theksuara të dhunës dhe 

dëshirës për të shkaktuar dëme. 

Ndër veprat penale më të shpeshta që kryejnë të miturit mund të renditen: prishja e rendit 

dhe qetësisë publike, kundërshtimi i punonjësve që kryejnë detyrë shtetërore, vandalizmi 

(shkatërrimi ose dëmtimi i pronës publike si kabina telefonike, mjetet e transportit publik, 

reklamat e ndryshme, fasadat e ndërtesave “grafitis”), agresionet seksuale, vjedhjet, 

përdorimi i paligjshëm i automjeteve, vjedhjet me dhunë ose me përdorim të armës, 

mashtrimet, dëmtimet e pronës, zjarrvëniet, plagosjet dhe vepra në fushën e narkotikëve.
165

 

Pa i vënë në diskutim këto të dhëna që rezultojnë kryesisht nga materialet statistikore, 

Albrecht
166

 ka konstatuar se kriminaliteti i të miturve ka të bëjë kryesisht me veprat penale 

kundër pasurisë, kryesisht me vjedhje, që përbëjnë rreth 70% të këtij kriminaliteti.
167

 Për 

këtë arsye veprat penale me përdorim të dhunës i përkasin një shkalle më të ulët në këtë 

renditje. Gjatë punimit do të trajtohet kjo çështje interesante kur të ekzaminohet vëllimi dhe 

fenomenologjia e kriminalitetit të të miturve në Shqipëri aktualisht. 
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KAPITULLI II: TEORITË KRIMINOLOGJIKE LIDHUR ME 

KRIMINALITETIN E TË MITURVE  

 
2.1. Hyrje  

Kanë qenë të shumta teoritë e përpunuara përgjatë historisë së kriminologjisë që janë 

përpjekur të verifikojnë origjinën dhe shkaqet e kriminalitetit të të miturve, duke u nisur 

nga këndvështrimet dhe rrymat e ndryshme shkencore.
168

 Kështu, janë zhvilluar teori të 

karakterit endogjen dhe ekzogjen që i kanë bazat në aspekte psikologjikë, biologjikë, 

shoqërorë, etj,
169

 të cilat janë realizuar mbi studime e kërkime empirike [statistika policore, 

gjyqësore dhe penitenciare, të dhëna të vetë-raportimeve (self-reporter studies)
170

, anketime 

mbi viktimizimin, krahasime të grupeve, etj].
171

 Në vijim të objektivave të punimit, qëllimi 

nuk është analizimi shterues i këtyre teorive, pasi këto studime mund të gjenden në një 

pafundësi artikujsh dhe manualesh të Kriminologjisë në qarkullim. Aq më pak e për të 

njëjtën arsye, nuk do të realizohet vlerësimi kritik i tyre në tërësi e në veçanti, me 

përjashtim të disa aspekteve kyç. Në këtë pjesë janë përshkruar në formë të përmbledhur 

dhe koncize ato teori kriminologjike, të cilat kanë pasur më tepër rëndësi dhe kanë ushtruar 

një ndikim të dukshëm në studimet dhe punimet që i kanë pasuar, ose ato teori në të cilat 

kriminaliteti i të miturve ishte faktori themelor nxitës që vuri në lëvizje përpunimin e tyre. 
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Për lehtësi studimi, teoritë janë klasifikuar në tri grupe plotësisht të dallueshëm nga njëri-

tjetri.
172

 Grupi i parë dhe më i madhi përfshin teoritë e kriminalitetit ose teoritë etiologjike 

të kriminalitetit dhe korrenspondon me teoritë të cilat përqendrohen në këndvështrimin 

biologjik, psikologjik ose sociologjik të krimit e që përbëjnë atë që quhet Kriminologjia 

klasike. Në grupin e dytë janë renditur teoritë e kriminalizimit, të cilat janë ato të zhvilluara 

nën postulatet e Kriminologjisë kritike. Së treti, merren në shqyrtim teoritë integruese që, 

në përputhje me emrin që mbajnë, përpiqen të përfshijnë ose të harmonizojnë postulatet e 

Kriminologjisë klasike me ato të Kriminologjisë kritike. Së fundi, do të përpiqem të jap 

qëndrimin personal lidhur me to. 

 

2.2.Teoritë e kriminalitetit. Kriminologjia klasike 

 

Teoritë psikobiologjike 

Mbrojtësit e këtyre teorive përpiqen ta shpjegojnë sjelljen kriminale në varësi të anomalive 

ose çrregullimeve organike, duke besuar se janë faktorët endogjenë apo të brendshëm të 

individit ata që krijojnë tek disa persona një prirje të lindur për kryerjen e veprimeve 

antishoqërore ose kriminale. Këta autorë, gjatë studimit të arsyeve biologjike ose të 

studimit psikologjik të personalitetit kriminal përpiqen të vënë në dukje faktorët që i pririn 

disa persona të kryejnë vepra penale. 

 

Teza e Lombroso-s. Shkolla pozitiviste italiane 

Doktrina mban padyshim një qëndrim unanim lidhur me faktin se Kriminologjia, ashtu siç 

njihet sot, si një shkencë empirike e pavarur nga e drejta penale dhe shkenca të tjera të 

ngjashme, i detyrohet në lindjen e saj autorit Cesare Lombroso,
173

 i cili në veprën e tij të 

famshme L’uomo delinquente
174

, zhvilloi teorinë e “kriminelit të lindur” ose të “kriminelit 
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atavik”.
175

 Në vijim të studimeve biologjike dhe antropomorfike të kryera mbi të 

burgosurit,
176

 Lombroso konkludoi se krimineli ishte një specie e llojit atavik “që riprodhon 

në veten e tij instinktet e egra të njeriut primitiv dhe të kafshëve më të ulëta”, i degjeneruar, 

i damkosur nga një sërë anomalish trupore dhe mendore të dallueshme lehtësisht (nofulla të 

stërmëdha, mollëzat e faqeve të ngritura, veshë të mëdhenj, ballë i ngritur, pandjeshmëri 

ndaj dhembjes, tatuazhe, etj).
177

 

Krimineli i lindur karakterizohej nga tiparet vijuese psikologjike: 

- Pandjeshmëria morale. 

- Pjekuria e parakohshme antisociale. 

- Sqima, mburrja. 

- Mendjelehtësia. 

- Pandreqshmëria.
178

 

Ai arriti në përfundimin se individë të caktuar duhet të konsideroheshin kriminelë që në 

lindje, pasi ishin të destinuar në mënyrë të dukshme për kryerjen e krimeve.
179

 

Edhe pse i saktësuan idetë e Lombroso-s
180

, Enrico Ferri dhe Raffaele Garofalo 

(përfaqësuesit më të mëdhenj bashkë me të parin të Shkollës pozitiviste italiane) iu dhanë 

po të njëjtën vlerë të madhe studimeve të bazuara në prirjen biologjike ndaj krimit, por 

duke njohur edhe faktorë ekzogjenë (të jashtëm) të llojit shoqëror, që ndikojnë në prirjen 

kriminale. 

Në të njëjtën linjë arsyetimi, Garofalo thotë se:  
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 “ekziston një klasë kriminelësh që kanë anomali psikike dhe shumë shpesh edhe anomali 

anatomike, të karakterit jopatologjik, por degjenerues ose regresiv dhe ndonjëherë atipik, gjë 

për të cilën atyre iu mungon ndjenja e altruizmit dhe veprojnë vetëm në bazë të dëshirave të 

veta. Këta janë ata që kryejnë vrasje për motive të thjeshta egoizmi, pa u ndikuar nga 

paragjykimet, pa përfshirjen jo të drejtpërdrejtë të rrethit shoqëror”.
181

 

 

Por, sipas Garofalo, janë dhe dy nënklasa të kriminelëve, ku vihet re ndikimi i ambientit 

shoqëror në kryerjen e veprave penale prej tyre. Lidhur me këtë ai thotë:  

 
 “E para individualizohet në bazë të mungesës së ndjenjës së mëshirës. Nën këtë cilësi ata mund 

të kryejnë sjellje antishoqërore dhe të rënda nën ndikimin e nxitësve shoqërorë, politikë ose 

fetarë. E dyta është e përbërë nga individë pa ndjenja ndershmërie (për shkak të atavizmit ose 

trashëgimisë, të fuqizuara me motive të rrethit shoqëror) që shfaqet, përgjithësisht, në format 

më pak të dhunshme të kriminalitetit”.
182

 

 

Nisur nga ky koncept, Ferri përcaktoi Ligjin e ngopjes kriminale, sipas të cilit “niveli i 

kriminalitetit përcaktohet çdo vit nga kushtet e ndryshëm fizikë dhe shoqërorë, të 

ndërlidhur me prirjet e lindura dhe me impulset e rastësishme të individëve”.
183

 

Këto ide shërbyen si bazë për themelimin nga autorët e kësaj shkolle të teorive të tyre sipas 

konceptit të dhënë nga Garofalo të temibilità apo të rrezikshmërisë shoqërore.
184

  

 

Tezat psikiatrike. Tipologjitë e personalitetit kriminal 

Këto teori e bazojnë pjesën më të madhe të hulumtimeve të tyre në gjetjen e një lidhjeje 

mes kriminalitetit dhe formës së trupit të njeriut. Pararendësit e kësaj fushe kanë qenë Ernst 

Kretschmer dhe William Sheldon, duke e arritur kulmin me kërkimet mbi personalitetin 

kriminal të kryera nga Hans Eysenck. 

 

Ernst Kretschmer ishte i pari që zhvilloi teorinë që përpiqej të vendoste një lidhje 

psikosomatike midis tipave strukturorë, duke i ndarë në katër të tillë, me karakteristika të 

ndryshme trupore:  

a. leptosomatikë ose astenikë (persona të thatë, me fytyrë të zgjatur dhe hundë me kurriz 

në profil); 
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b. atletikë (persona me zhvillim të madh kockor e muskulor); 

c. piknikë (persona obezë) dhe, 

d. një tip të përzier (ku përfshihen ata tipa që kanë veçori të dy llojeve të ndryshme).185  

Nga ana tjetër, dallon dy tipe somatikë: ciklotipik dhe skizotipik. Ciklotipikët përfaqësonin 

individë të fortë e muskulozë dhe shfaqnin më tepër probabilitet për të kryer vepra penale 

në krahasim me skizotipikët, të cilët ishin të dobët dhe të thatë në fizik.186 

 

Duke përpunuar punimet e mëparshme të Kretschmer, Sheldon
187

 dalloi tri tipa somatikë, të 

cilëve iu korrenspondonte një temperament i veçantë: endomorfë (me strukturë të butë dhe 

të trashë trupore) e që janë persona të ngadaltë, të rehatit, të shoqërueshëm dhe të hapur; 

mesomorfë (me strukturë të qëndrueshme, muskuloze dhe atletike) që janë agresivë dhe 

aktivë; dhe ektomorfë (me strukturë të dobët dhe të thatë) që kanë karakter të matur dhe të 

mbyllur.
188

 Të gjithë individët i kanë këto karakteristika kush më shumë e kush më pak. 

Sheldon realizoi një sistem për të matur secilën nga këto karakteristika me një shkallë nga 1 

deri në 7. Pika më e balancuar individuale korrenspondonte me rezultatin 4-4-4 ndërkohë 

që, për shembull, nëse një person do të merrte rezultatin 4-2-7 do të ishte në mënyrë të 

theksuar ektomorf, me sasi mesatare të karakteristikave endomorfike dhe pak karakteristika 

mesomorfike.
189

 

Mbi bazën e një kërkimi të kryer mbi 200 shkelësve të mitur të moshave midis 15 dhe 24 

vjeç, të cilët u krahasuan me 4 000 nxënës, autori vuri në dukje se, nga këta tri tipa 

somatikë, secili tip përfshinte një personalitet të ndryshëm dhe ndikonte pozitivisht në 

mënyrë të ndryshme në kryerjen e veprimeve kriminale. Endomorfët ishin të prirur drejt 

kriminalitetit të rastësishëm, duke konsumuar kryesisht mashtrime. Tipi ektomorf mund të 
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kryente në raste të caktuara vjedhje ose grabitje. Tipi mesomorf ishte i prirur për 

kriminalitet të vazhdueshëm, duke i shoqëruar me dhunë veprimet e tij, e duke kryer 

grabitje, por edhe vrasje.
190

 Tek tipat mesomorfë korrenspondonte një prirje më e madhe 

për kryerjen e veprave penale në krahasim me tipat e tjerë (të paktën kështu ndodhte tek 

kriminelët e mitur). Për më tepër, Sheldon pasi krahasoi “delinquency scores” të të miturve 

të ekzaminuar, me ata të prindërve të tyre, konkludoi me pohimin se prirja për kriminalitet 

është e trashëgueshme.
191

 

 

Për të përfunduar përshkrimin e hulumtimeve mbi personalitetin kriminal, do të marrim në 

shqyrtim tezën e mbrojtur nga Eysenck, e cila paraqitet më e plotë në krahasim me të 

sipërcituarat, pasi nuk kufizohet vetëm në analizimin e elementeve gjenetikë që ndikojnë në 

sjelljen kriminale, por njeh dhe ndikimin vendimtar të faktorëve ambientalë (familjarë).
192

 

Formulimi i bërë nga ky autor është mjaft interesant, pasi dy faktorët që shqyrton (prirja 

gjenetike dhe ambienti familjar) marrin një rëndësi të madhe në fëmijëri. 

Eysenck është i mendimit se: 

 
“nëse nuk kuptohet mënyra në të cilën kriminaliteti i lindur, prirja e një individi për të kryer një 

vepër penale, shfaqet në realitetin objektiv, do të jetë mjaft e vështirë ose e pamundur të kryhen 

kërkime mbi ndikimet ambientale që përcaktojnë kriminalitetin ose mungesën e kriminalitetit të 

një personi të veçantë”.
193

 

Në veprën e tij Teoria e kushtëzimit të kriminelit, Eysenck mendon se sjellja merret përmes 

mësimit
194

 (ku ndërhyn sistemi nervor qendror) dhe përmes kushtëzimit
195

 (drejtuar nga 

sistemi nervor autonom). Në kuptim të kundërt, një sjellje antisociale apo një sjellje 

kriminale lidhet me të mësuarin e gabuar të normave shoqërore në mënyrë të kushtëzuar. Ai 
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i jep së pari rëndësi sistemit nervor të trashëguar nga individi, duke bërë dallimin midis 

tipave të ndryshëm të personalitetit, si introversioni “mbyllja në vetvete” (persona të 

rezervuar, introspektivë, të qetë, të rregullt, të duruar e të besueshëm) deri tek 

ekstraversioni “hapja ndaj botës” (persona të shoqërueshëm, të ngacmueshëm, impulsivë, të 

shkujdesur, optimistë, të paduruar dhe agresivë), dhe sipas kategorisë së cilës i përkasin do 

të jetë më e lehtë ose më e vështirë të qenurit i kushtëzuar. Personat e hapur (ekstroversë) 

janë më të vështirë për t’u kushtëzuar në krahasim me personat e mbyllur (introversë). Së 

fundi, ai thekson dhe cilësinë e kushtëzimit të përfituar në ambientin familjar. Tërësia e 

këtyre faktorëve formon personalitetin në përfundim të fazës së parë të fëmijërisë dhe sipas 

shkallës së introversion-ekstraversionit në të cilën gjendet individi, do të përcaktohet prirja 

e tij nga krimi.
196

 Kriminaliteti është një tipar i karakterit që përcaktohet gjenetikisht ose 

biologjikisht, por që mund të zbutet (sipas teorisë së të mësuarit) nëpërmjet një kushtëzimi 

të përshtatshëm brenda ambientit familjar.
197

 

 

Pavarësisht numrit të madh të studimeve empirike të kryer nisur nga karakteristikat e 

personalitetit të kriminelëve, sipas mendimit personal, përpjekjet për të gjetur tiparet ose 

elementet e një “personaliteti kriminal” të njësishëm, të vlefshëm e të diferencuar, nën një 

këndvështrim të përgjithshëm, kanë rezultuar jo frutdhënëse, gjë që mund të ketë ardhur si 

pasojë e peshës specifike të variablave që lidhen me situatat, larmisë së personave të 

përfshirë në aktivitetet kriminale dhe e larmisë së vetë veprave penale.
198

 

 

Hulumtime të tjera biologjike. Trashëgimia dhe gjenetika 

Pa dyshim, mbetet mjaft interesant mendimi se trashëgimia gjenetike është përgjegjëse e 

kriminalitetit. Ndaj dhe ky mendim ka gëzuar përhapje të gjerë dhe është përdorur me 

qëllimin për të shpjeguar sjelljet kriminale. Nëse këtyre iu bashkohen dhe arritjet e fundit 

shkencore të realizuara në fushën e gjenetikës, teoritë aktuale biokriminologjike duhet të 

merren më seriozisht në konsideratë.  
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Përpjekja për të përcaktuar nëse trashëgimia është një pjesë e rëndësishme për shtytjen në 

krim ka konsistuar në gjetjen e ngjashmërive në sjelljet e individëve që ishin të lidhur 

gjenetikisht me njëri-tjetrin.
199

 Ky ishte qëllimi i general pedigree or family studies,
200

 i cili 

bazohej në prezumimin se ka familje me trashëgimi gjenetike të përbashkët, më të prirura 

ndaj krimit në krahasim me të tjera. 

Një teori mjaft e përhapur, por njëkohësisht po aq e kufizuar dhe e kundërshtuar, është ajo 

që u përpoq të zbulonte shkakun e prirjes gjenetike ndaj krimit në çrregullimet 

kromozomike.
201

 Çdo qenie njerëzore ka 23 çifte kromozomesh. Një çift janë kromozomet 

seksuale, të cilët përcaktojnë karakteristikat seksuale të individëve. Çifti normal i 

kromozomeve plotësues është XX tek femra dhe XY tek mashkulli. Në një numër shumë të 

vogël rastesh hasen meshkuj me kombinim të kromozomeve seksuale XYY (që njihet dhe 

si sindroma e Klinefelter). Hulumtimet në këtë fushë u përpoqën të tregojnë, pa rezultat 

pozitiv, se të gjithë meshkujt me këtë çrregullim kromozomik kishin prirje të lindur 

kriminale.
202

 

Një jehonë të madhe patën edhe studimet e kryera mbi binjakët dhe birësimin (twin and 

adoption studies). Studimet mbi binjakët
203

 nisen nga krahasimi mes binjakëve monozigotë 

apo identikë (që formohen nga e njëjta vezë), që është tipi më i rrallë pasi ndajnë 100% të 

gjeneve të tyre, me binjakët bizigotë apo vëllezër (që formohen nga dy vezë të ndryshme) e 

që ndajnë rreth 50% të gjeneve të tyre. Studime të tillë si ai i Christiansen (1968) në 

Danimarkë, i cili studioi 3568 çifte daneze të lindur mes viteve 1881 dhe 1910, nga ku 
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rezultoi se 52% e binjakëve identikë kishin të njëjtën shkallë aktiviteti kriminal të 

regjistruar, kurse vetëm 22% e binjakëve bizigotë kishin të njëjtën shkallë kriminaliteti,
204

 

apo ai i Rowe e të tjerë (1989) në Shtetet e Bashkuara,
205

 vënë në dukje se treguesit e 

kriminalitetit tek binjakët monozigotë janë më të lartë se tek ata bizigotë.
206

 Këto të dhëna 

janë të njëjta edhe në rastet kur binjakët janë ndarë që në lindje dhe janë rritur në rrethana 

shoqërore të ndryshme. Rezultatet çojnë në përfundimin se nuk ka një përbërës gjenetik të 

kriminalitetit, por gjenetika mund t’i prijë disa individë që të bien në këtë aktivitet. 

Në terma të ngjashëm, studimet mbi birësimet janë përpjekur të caktojnë lidhjen midis 

elementeve gjenetikë dhe mjedisit ambiental në sjelljen njerëzore. Studimet e birësimit 

përpiqen të japin një kontroll më të saktë të ndikimeve të mundshëm të mjedisit ambiental 

në krahasim me metodat e tjera hulumtuese si ato të studimit të binjakëve. Tek këto studime 

kërkohet të provohet nëse fëmijët e birësuar, prindërit biologjikë të të cilëve kishin sjellje 

kriminale, ishin më të prirur për të pasur sjellje kriminale në krahasim me ata fëmijë të 

birësuar, prindërit biologjikë të të cilëve shfaqnin sjellje normale.  

Scandinavian twin and adoption studies sugjerojnë që rreziku i trashëgimisë së krimit është 

nga 30% deri 40%, por kujtojnë se trashëgimia varet në masë të madhe dhe nga kultura e 

nga natyra njerëzore. 

Aktualisht, shkenca po tregohet gjithsesi e paaftë për të përcaktuar shkencërisht ndikimin e 

faktorëve biologjikë (somatikë, gjenetikë apo trashëgimorë) në prirjen kriminale,
207

 arsye 

për të cilën, duke cituar Taylor, Walton dhe Young mund të konkludohet se: 

 
“fakti i pasjes nga individët të kombinimeve kromozomike të ndryshme ose tipe biofiziologjike 

të ndryshëm mund të përbëjë interes në shpjegimin e përbërjes strukturore të njerëzve, por nuk 

ndihmon në shpjegimin e sjelljeve devijante si veprime shoqërore”.
208
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Teoritë sociologjike 

Sociologjia kriminale moderne e përcakton krimin si një dukuri shoqërore dhe e shpjegon 

atë përmes disa këndvështrimeve teorike. 

 

a) Teoritë e çorganizimit shoqëror 

Ky grup i teorive që do të gjejë trajtim në vazhdim ka të përbashkët, përgjithësisht, faktin se 

këto teori e përqendrojnë shpjegimin e kriminalitetit në proceset me mangësi të socializimit 

të individëve, kjo për shkak ose të të mësuarit me të meta gjatë fëmijërisë ose për shkak të 

imitimit, shoqërimit apo integrimit në grupe a nënkultura të ndryshme kriminale. Familja, 

shkolla, komuniteti, miqësitë, etj, janë instancat që krijojnë procesin e socializimit të 

individit, janë ato që favorizojnë apo ndërhyjnë në këtë proces.
209

 

 

Pararendësit: Shkolla Hartografike dhe Shkolla sociologjike franceze 

Në gjysmën e parë të shekullit XIX, në studimin e kriminalitetit nisi të ketë një farë 

rëndësie përpunimi dhe analizimi i statistikave kriminale.
210

 Kësaj i janë përkushtuar një 

grup i njohur sociologësh francezë (e ashtuquajtura Statistika Morale ose Shkolla 

Hartografike, përfaqësuesit kryesorë të të cilës janë Quételet dhe Guerry e më pas Shkolla 

Sociologjike ose Shkolla Franceze e Lion-it, ku autorët më të spikatur ishin Lacassagne dhe 

Tarde)
211

 që e qasën fenomenin kriminal nën të dhënat e marra nga statistikat kriminale, 

duke e studiuar krimin si një dukuri shoqërore dhe duke iu kundërvënë ideve mbizotëruese 
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shoqëror”. Për të arritur këtë qëllim, “ekziston vetëm një metodë: metoda e shkencave shoqërore, studimi 
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211

 Hysi, Kriminologjia, vep. e cit., f. 94. Hagan, Introduction to Criminology, vep. e cit., f. 164. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2103557


52 

 

të Shkollës pozitiviste italiane, kryesisht konceptit të kriminelit të lindur të dhënë nga 

Lombroso dhe karakterit biologjik të kriminalitetit.
212

 

Pak kohë pas publikimit (në Francë) të statistikave të para kriminale në shkallë kombëtare, 

të epokës moderne, Guerry publikoi një punim në të cilin, përmes përdorimit të hartave 

ekologjike, jepte tregues të ndryshëm kriminalë në varësi të faktorëve të ndryshëm 

shoqërorë, duke vënë në pah studimet që lidhnin krimin me varfërinë dhe mungesën e 

shkollimit të shoqëruar me krimin. Përfundimet e arritura nga ky autor kishin të bënin me 

faktorin e parë, që varfëria nuk është në vetvete shkak i veprave penale ndaj pasurisë, por 

shkaku kryesor gjendet tek mundësia. Lidhur me çështjen e dytë objekt analize, arriti në 

përfundimin se zonat me nivel më të lartë arsimimi kishin dhe treguesit e krimeve të 

dhunshëm më të lartë, ndërkohë që treguesit më të ulët të këtyre krimeve korrenspondonin 

me nivelet e ulët të arsimimit.
213

 

 

Studimi dhe analizimi i statistikave kriminale e çoi Adolphe Quételet të formulonte për 

herë të parë hipotezën e deprivimit relativ, që i referohej ndërgjegjësimit të personave për 

pabarazitë shoqërore. Kjo mund t’i lërë vend shfaqjes së ndjenjave të padrejtësisë dhe 

hidhërimit,
214

 si faktorë ndikues në kryerjen e veprave penale në klasat e varfra të qyteteve, 

duke vërtetuar se krimi është rezultat i nevojshëm i organizimit tonë shoqëror në atë 

mënyrë që “shoqëria i përgatit kriminelët dhe fajtorët janë vetëm mjetet që i 

ekzekutojnë”.
215

 Ai shfaqi gjithashtu mendimin se të miturit ishin më të prirur ndaj krimit 

në krahasim me të rriturit.
216

 Sidomos, zhvilloi në rrjedhim të vrojtimit të krimit nëpër 

statistika, Ligjet termike të kriminalitetit.
217

 Për Quételet krimi është një dukuri shoqërore, e 

masave dhe jo e individit;
218

 është një madhësi çuditërisht e rregullt dhe konstante; dhe 
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është një fenomen normal, në kuptimin që është i pashmangshëm, i qëndrueshëm, i rregullt, 

i nevojshëm.
219

 

 

Alexandre Lacassagne nxjerr në pah rëndësinë e mjedisit shoqëror (milieu). Ai dalloi dy 

klasa të faktorëve kriminogjenë: individualë (të karakterit somatik ose fizik) që do të kishin 

të bënin me prirjen dhe shoqërorë, që do të ishin ata vendimtarë në kryerjen e sjelljeve 

kriminale.
220

 Ai i mëshonte studimit të kriminelëve në lidhje dhe në funksion të mjedisit 

shoqëror, në një kuptim të gjerë (klimatik, fizik dhe, mbi të gjitha, njerëzor). Për të, 

“mjedisi shoqëror është buljon kulture (bouillon de culture) i kriminalitetit”.
221

 Ai 

theksonte se “shoqëria mban në gji të saj filizat e të gjithë krimeve që do të kryhen. Është 

ajo që në njëfarë mënyre i përgatit dhe fajtori nuk është tjetër përveçse mjeti që i 

ekzekuton”.
222

 Sipas këtij qëndrimi, kriminaliteti mund të ulet nëse shkaqet shoqërore që e 

lindin ndryshojnë ose transformohen. 

 

I fundit dhe më i njohuri anëtar i kësaj shkolle ishte Gabriel Tarde, i cili propozoi një seri 

ligjesh për një kuptim më të mirë të kriminalitetit, ku më të njohurit e më të pranuarit janë 

Ligjet e imitimit. Sipas Tarde, një person e imiton një tjetër në varësi të shpeshtësisë së 

kontakteve që kanë mes njëri-tjetrit. Këta kontakte do të jenë të shpeshtë dhe të 

shumanshëm në qytetet e mëdha, ku fenomenet e imitimit arrijnë kuotat e tyre më të larta, 

edhe pse priren të kenë pak qëndrueshmëri. Këtë autori e cilëson si “modë”. Përkundrazi, 

në qytetet e vogla kontaktet do të jenë më të shpeshta, por në një numër të reduktuar 

njerëzish, ku fenomeni i imitimit do të shfaqet në formën e respektit ndaj “traditës”.
223

 

Tarde e aplikoi këtë ligj gjatë studimit të kriminalitetit, duke arritur në përfundimin se 

krimi, duke qenë një sjellje shoqërore, mund të jetë një sjellje e imituar dhe, në varësi të 
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vendit ku zhvillohet, mund të jetë objekt mode ose të shndërrohet në një zakon, në një 

traditë që transmetohet.
224

 

 

Shkolla e Chicago-s. Teoritë ekologjike 

Kjo shkollë, e themeluar në Chicago nga Robert E. Park, ka si karakteristikë studimin e 

kriminalitetit nën këndvështrimin ekologjik, duke e lidhur dukurinë kriminale me 

strukturën shoqërore në të cilën zhvillohet dhe në funksion të ambientit rrethues 

(çorganizimi shoqëror).
225

 Përfaqësuesit kryesorë të saj ishin Clifford R. Shaw dhe Henry 

D. McKay, të cilët i kryen punimet e tyre më të mëdha në tri drejtime:  

1. Studimet ekologjike që analizuan shpërndarjen gjeografike të kriminalitetit në Chicago 

dhe në qytete të tjera.  

2. Krijimin e programeve të parandalimit të kriminalitetit, të njohur si Chicago Area 

Project.  

3. Kontributi i tretë ka të bëjë me mbledhjen e autobiografive të kriminelëve që prodhuan 

tri histori të vërteta.226 

Ideja qendrore e Shkollës ekologjike ishte “hipoteza zonale” e ngritur nga Ernest W. 

Burgess si ilustrim i analizës së kriminalitetit në qytetin e Chicago-s. Ai e ndau qytetin në 

pesë zona bashkëqendrore. Zona e brendshme ishte rrethi qendror i dyqaneve (zona 1). 

Zona më e afërt është “zona kalimtare”, një hapësirë e dëmtuar ku gjenden fabrika, rrethinat 

dhe lagja kineze (zona 2). Më tej, gjendet zona e tretë në të cilën jetojnë punëtorët (shumë 

prej të cilëve kanë “ikur” nga zona 2) dhe zonat 4 e 5 me gjithnjë e më shumë dyndje të 

banesave larg nivelit të rrethinave. Hipoteza kishte të bënte me faktin se ardhësit, që 

fillimisht vendoseshin në zonën kalimtare, do të përmirësonin gjendjen e tyre në rast se 

zhvendoseshin drejt zonës 5. Nëse qyteti rritej në mënyrë të kosiderueshme, hapësirat që 

kishin qenë në zonat 3 dhe 4 mund të bashkoheshin e të formonin pjesë të zonës kalimtare, 

me të njëjtët probleme të saj.
227
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Për Burgess, zona kalimtare ishte një sipërfaqe me mangësi të theksuara integrimi, ku vinin 

vazhdimisht ardhës nga kultura të ndryshme dhe ku fëmijët duhej të ndanin besnikërinë 

ndaj zakoneve të vendit të origjinës dhe të shtëpisë së re. Ishte një zonë e mungesës së 

rregullit dhe potencialisht kriminale.
228

 

Zbatimi më i drejtë, sociologjisë urbane të Shkollës së Chicago-s lidhur me krimin dhe me 

kriminalitetin, iu bë nga Shaw dhe McKay, të cilët u nisën nga fakti se zanafilla apo baza e 

karrierës kriminale tek madhorët nis në moshë të hershme, ndaj dhe rruga më e 

përshtatshme për të parandaluar krimin është parandalimi i kriminalitetit të të miturve. Guri 

i themelit i metodës
229

 së tyre të studimit të kriminalitetit të të miturve (studimet ekologjike 

të kriminalitetit të nisura nga Burgess), është studimi i lagjeve, që nxorrën në pah në qytetin 

e Chicago-s një marrëdhënie mes: 

1. zonave ku jetojnë kriminelët e mitur (spot maps);  

2. përqindjes totale të popullatës së mitur dhe të dhënat specifike të atyre që kanë pasur 

marrëdhënie me sistemin e drejtësisë penale (rate maps); 

3. shpërndarjes së kriminalitetit në zona të caktuara të qytetit (zone maps).230 

Për Shaw dhe McKay, përfundimi i studimit të kryer përgjatë disa viteve qëndron në atë se, 

dallimi midis kriminelëve dhe atyre që nuk janë të tillë nuk ka të bëjë me tiparet ose 

karakteret individualë (personaliteti, inteligjenca ose kushtet fizike), por me karakteristikat 

e lagjeve respektive ku ata jetojnë.
231

 Në mënyrë më specifike, ata pohojnë se lagjet me 

tregues më të lartë të kriminalitetit, kanë gjithashtu të tjerë probleme si shpërhapja e 

industrisë, imigrimi, ndërtesa të dëmtuara, vdekshmëria foshnjore dhe sëmundjet, shto 
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faktin se banorët e këtyre lagjeve janë personat më të dobët ekonomikisht në qytet.
232

 Ata 

shpjegojnë qartësisht traditat kriminale të këtyre lagjeve të çorganizuara nga pikëpamja 

shoqërore, ku rëndësi paraqet lidhja e fshehtë e fëmijëve me bandat dhe forma të tjera të 

organizatave kriminale, ku kontaktet me këto grupe, në sajë të pjesëmarrjes në veprimtaritë 

e tyre, iu japin mundësi të mësojnë teknikat e të vepruarit si dhe i bashkojnë me shokët e 

tyre në kriminalitet. Në këtë mënyrë, ata fitojnë veçoritë përkatëse të pozicionit që kanë si 

anëtarë të këtyre grupeve.
233

 

Zanafillat e kriminalitetit urban sipas Shaw dhe McKay mund të përshkruhen në këtë 

mënyrë:
234

 

 
Grafiku 2.2.1 Zanafillat e kriminalitetit urban 

  

 

  

   

 

Burimi: Shaw dhe McKay (1942) 

Sipas këtyre autorëve, kriminaliteti: 

 “i ka rrënjët e tij në jetën dinamike të komunitetit”,
235

 duke e përmbledhur analizën e tyre në 

këtë mënyrë: “në zonat me të ardhura të pakta ekonomike, ku ka shumë varfëri dhe frustrim; ku 

në historinë e qytetit grupet e emigrantëve dhe të imigrantëve kanë sjellë pas një larmi 

institucionesh dhe traditash të ndryshme nga pikëpamja kulturore; ku ekzistojnë pabarazi të 

mëdha mes vlerave shoqërore tek të cilat aspiron popullsia dhe disponibilitetit të lehtësirave për 

t’i marrë këto vlera në formë të kushtëzuar, zhvillimi i krimit është një formë e jetës së 

organizuar shumë e dallueshme”.
236

 

Nën këtë pikëpamje, për këta autorë zgjidhja e problemit të kriminalitetit nuk qëndron në 

trajtimin e individualizuar të kriminelëve, por në ushtrimin e kontrollit tradicional shoqëror 

në lagjet e çorganizuara për të vendosur qëndrueshmëri në to. Ky ishte dhe qëllimi i Shaw 
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kur nisi në 1932 Chicago Area Project (CAP) në tri lagje të Chicago-s me nivele të larta të 

kriminalitetit.
237

 

Në një periudhë të mëvonshme, në SHBA u zbatua Communities That Care (CTC), një 

program që kishte për qëllim të krijonte lagje ku të uleshin faktorët e rriskut dhe/ose të 

rriteshin faktorët mbrojtës, në mënyrë që fëmijët dhe të rinjtë të haseshin më pak me 

rrezikun e mosfrekuentimit apo braktisjes së shkollës para kohe, përdorimin e palejuar të 

drogave dhe sjelljeve kriminale. 

 

Teoritë e të mësuarit 

Albert Bandura, përfaqësuesi kryesor i teorisë së të mësuarit shoqëror, e shpjegon sjelljen 

njerëzore në termat vijuesë: ajo ka të bëjë me “një ndërveprim reciprok dhe të vazhdueshëm 

ndërmjet faktorëve njohës, të sjelljes dhe atyre ambientalë”,
238

 duke nënvizuar rolin 

vendimtar që luajnë variabëlat socialë në shpjegimin e zhvillimit dhe modifikimit të sjelljes 

njerëzore, po ashtu dhe në formimin e personalitetit individual. 

Rëndësi paraqet fakti që ky autor është përqendruar në sjelljen fëminore, duke i mëshuar 

vazhdimësisë së të mësuarit social të fëmijëve deri në moshën madhore dhe duke theksuar 

nga ana tjetër rëndësinë që kanë përvojat e të mësuarit në fëmijëri e adoleshencë për të 

nxitur, formuar dhe ruajtur shembuj të sjelljes.
239

 

Për të kuptuar ndryshimet e sjelljes, Bandura dhe Walters nisen nga 

 
 “ekzaminimi i kujdesshëm i procesit nëpërmjet të cilit arrihet socializimi i sjelljes dhe nga nga 

përzgjedhja e dimensioneve ose variabëlave të sjelljes fëminore që paraqesin rëndësi në 

procesin e socializimit”.
240

  

 

Në të njëjtën mënyrë, ata përpiqen të shpjegojnë “sjelljen devijante” nisur nga parimet e të 

mësuarit social duke prekur tre aspekte thelbësorë:
241
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1) Veçoritë e sjelljes të modeleve shoqërorë ndaj të cilëve fëmija ka qenë i ekspozuar (të 

mësuarit përmes vrojtimit ose imitimit)
242

; 

2) Gjasat (rrisqet) e përforcimit të historisë së tij të të mësuarit
243

 dhe, 

3) Metodat e mësimit
244

 që janë përdorur për të zhvilluar dhe ndryshuar sjelljen e tij 

shoqërore.
245

 

Bandura dhe Walters konstatuan se, qoftë liria e tepërt, qoftë rreptësia e tepruar, lidhen 

drejtpërdrejt me agresivitetin e fëmijëve. Ndikim negativ kanë sidomos një figurë atërore 

mjaft e rreptë dhe një nënë që jep liri të tepërt.
246

 

 

Teoria e lidhjeve të diferencuara e Edwin Sutherland niset nga hipoteza që sjellja 

devijante ose kriminale, njësoj si sjellja normale ose shoqërore, është e mësuar.
247

 Kjo teori 

u përpoq kryesisht të shpjegonte kriminalitetin e të miturve. Sipas kësaj teorie, në shoqëri 

ekzistojnë grupe që u qëndrojnë besnikë normave juridike dhe grupe që i cënojnë ato; prirja 

e të miturit ndaj kriminalitetit varet nga fakti se me cilin prej këtyre grupeve do të ketë 

marrëdhënie së pari (që këtej rrjedh termi “lidhje” të diferencuara). Në thelb të teorisë 

qëndron ideja se mundësia që një individ të shndërrohet në kriminel varet nga mënyra, 

intensiteti dhe vazhdimësia e lidhjeve të ndryshme që ai ka me të tjerët.
248

 

Struktura e teorisë së Sutherland mund të ndahet më qartë në këto nëntë propozime: 

1. Sjellja kriminale mësohet. 

2. Sjellja kriminale mësohet gjatë bashkëveprimit me persona të tjerë gjatë procesit të 

komunikimit. 
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3. Pjesa kryesore e mësimit të sjelljes kriminale ndodh me grupet e personave të afërt. 

4. Kur sjellja kriminale mësohet, të mësuarit përfshin: (a) teknikat për kryerjen e krimit 

dhe (b) përcaktimin e saktë të motiveve, impulseve, arsyeve dhe veprimeve. 

5. Përcaktimi i saktë i motiveve dhe impulseve mësohet përmes përkufizimeve të 

urdhërimeve ligjore, qofshin këta të favorshëm ose jo. 

6. Një person shndërrohet në kriminel sepse merr një tepri përcaktimesh në favor të 

shkeljes së ligjit, të cilët tejkalojnë përcaktimet që nuk janë në favor të shkeljes së ligjit. 

7. Lidhjet e diferencuara mund të ndryshojnë në varësi të shpeshtësisë, kohëzgjatjes, 

përparësive dhe intensitetit. 

8. Procesi i të mësuarit të sjelljes kriminale përmes bashkëshoqërimit me modele 

kriminale dhe jokriminale përfshin të gjithë mekanizmat që janë të nevojshëm në çdo 

proces të mësuari. 

9. Edhe pse sjellja kriminale është shprehje e nevojave dhe vlerave të përgjithshme, 

motivet dhe nevojat e përgjithshme nuk e shpjegojnë sjelljen kriminale.
249

 

Lidhja me grupe kriminale ose jokriminale, e ndryshme, dalluese ose e diferencuar ishte për 

Sutherland i vetmi shpjegim i mundshëm për sjelljen kriminale.
250

 

 

Teoria e nënkulturave, përfaqësuesi më i rëndësishëm i të cilës është Albert Cohen, u bë 

mjaft e njohur dhe rezulton tejet interesante, sepse vuri si bosht qendror të shpjegimit të saj 

problemin e kriminalitetit të të miturve
251

.
252
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 Binder, Geis dhe Bruce Jr, Juvenile Delinquency, vep. e cit., f. 180, theksojnë se “një kritikë e rreptë ndaj 

teorisë së lidhjeve të diferencuara gjendet në një dorëshkrim (të papublikuar deri pas vdekjes së Sutherland), 

shkruar nga ai vetë, të titulluar ‘The Swang Song of Differential Association’. Ndër të tjera, në të vihet re se 

teoria nuk merr në shqyrtim mendimet për volinë e kryerjes së veprimeve kriminale. Për rrjedhojë, Sutherland 

vë në dukje se sjellja kriminale nuk është tërësisht e shkaktuar nga lidhja me modelet kriminale ose 

jokriminale dhe se lidhjet e diferencuara nuk janë shkak i mjaftueshëm i sjelljes kriminale”. 
251

 Ndër teoritë e tjera nënkulturore në fushën e kriminalitetit të të miturve mund të përmenden ato të 

realizuara nga Walter B. Miller (1985), Marvin E. Wolfgang, The culture of Youth, (1967) dhe lidhur me 

kriminalitetin e të rriturve, punimet e kryera mbi nënkulturën e dhunës nga Marvin E. Wolfgang dhe Franco 
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Për zhvillimin e kësaj teorie, nga ky autor shërbeu si pikënisje propozimi sipas të cilit, “çdo 

veprim është rezultat i përpjekjeve të vazhdueshme për të zgjidhur problemet e 

mospërshtatjes”,
253

 pra është mospranimi nga grupi i referimit.
254

 Sipas Cohen, pjesa 

dërrmuese e problemeve të mospërshtatjes zgjidhen normalisht, por në raste të caktuara 

personat gjejnë zgjidhje devijante. Arsyen e gjetjes së këtyre zgjidhjeve të gabuara duhet ta 

kërkojmë tek “grupet e referimit” që janë përreth tyre. Individët zgjedhin në një moment të 

parë ato zgjidhje që iu vijnë më për shtat pritshmërive të grupeve të tyre të referimit, por 

kur këto zgjidhje dalin të papërshtatshme, kërkohen grupe të tjera, kultura e të cilëve 

përmban përgjigje të përshtatshme. Përfundimisht, nënkultura lind atëherë kur ka një numër 

personash me probleme të ngjashme përshtatjeje për të cilët nuk ekzistojnë zgjidhje 

institucionale, por as grupe referimi alternativë që të sigurojnë një lloj tjetër përgjigjeje. 

Pra, ka shumë mundësi që, nëse rrethanat janë të favorshme, ky grup i personave arrin të 

takohet dhe të bashkohet, duke krijuar një nënkulturë të re, në të cilën do të zgjidhin 

problemet e tyre të pranimit shoqëror.
255

  

Duke e përmbledhur, i mituri në konflikt me ligjin ose i papërshtatur mund të shfrytëzojë 

këto tre alternativa: 

1. Të përfshihet në rrethin kulturor të të miturve të klasës së mesme, edhe pse supozohet 

se gjendet në kushte inferiore. 

2. Të integrohet në kulturën e të miturve endacakë, duke hequr dorë nga aspiratat e tij. 

3. Të integrohet në një nënkulturë kriminale.
256

 

Sipas Cohen, nënkultura kriminale mund të konceptohet si: 

 
“një sistem bindjesh dhe vlerash që zhvillohet në një proces të ndërvepruari komunikues midis 

fëmijëve, të cilët për shkak të vendit të tyre në organizimin shoqëror, gjenden në një situatë të 

ngjashme lidhur me zgjidhjen e problemeve të përshtatjes, probleme për të cilët kultura në fuqi 

nuk ofron zgjidhje të kënaqshme”.
257
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Në punimet e tij, Cohen niset nga fakti se sistemi i vlerave dhe i normave të klasës së 

mesme është i rëndësishëm dhe mbizotërues në një shoqëri.
258

 Është ky sistem vlerash ai që 

udhëheq edhe klasat më të ulëta të shoqërisë, të cilat përpiqen të arrijnë të njëjtët 

pikësynime si klasat e mesme, por duke pasur pasur handikap në faktin që nuk zotërojnë të 

njëjtët mjete ekonomike, edukuese, kulturore dhe zakonore. Të miturit e klasave të ulëta të 

shoqërisë, duke mos pasur të njëjtat mundësi për arritjen e qëllimeve që ofron shoqëria, 

përballen me problemin e përshtatjes midis aspiratave të të miturve të klasave të ulëta dhe 

mundësive reale të arritjes së tyre.
259

 Kjo gjendje, sipas Cohen, iu shkakton atyre një 

gjendje tensioni dhe shqetësimi në jetën e përditshme, apo atë që ai e quan “status 

frustrimi” (status frustration).
260

 Duke mos pasur mundësi reale për t’u integruar në 

sistemin e vlerave dhe të normave të klasës mbizotëruese shoqërore, të miturit rreken ta 

zgjidhin këtë problem duke u bashkuar në një grup nënkulturor, ku do të pranohen dhe do 

të mbështeten nga anëtarët e tjerë. Këta grupe krijojnë një nënkulturë më vete (larg asaj të 

pranuar nga shoqëria) ku gjejnë vlera dhe një status që iu përket dhe ku mbijetesa paraqitet 

më e lehtë.
261

 Për më tepër, është vetë natyra e kulturës sonë që favorizon formimin e 

nënkulturave kriminale. 

Në veprën e tij Delinquent Boys, Cohen dallon pesë tipare karakteristike të grupeve 

kriminale ose të bandave të klasës së ulët shoqërore. Ai iu referohet elementeve të tillë si 

cilësia joutilitare, shkatërrimi, negativizmi i plotë, kënaqësia e menjëhershme dhe 

mosbesimi ndaj autoriteteve.
262

 Nënkulturën e kriminalitetit e përbëjnë bashkërisht: 

1. Jo utilitariteti (nonutilitarianism): do të thotë një kriminalitet, ku veprimet nuk kanë për 

qëllim përfitimin ekonomik apo qëllim fitimi të cilësuar, por që në pjesën më të madhe 
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të rasteve synon qëllime të tjera që i bëjnë të mundur arritjen e lavdisë ose kryerjen e 

bëmave, gjë që shkakton kënaqësi të thellë.
263

 

2. Keqdashja (maliciousness): pjesa më e madhe e veprimtarisë kriminale e bandave është 

“just plain mean”. Qëllimi i tyre i vetëm është të shkaktojnë dëme dhe probleme tek 

njerëzit, t’ua bëjnë jetën të trishtë, të parehatshme dhe të padëshirueshme. Shembuj të 

mirë për këtë janë aktet e vandalizmit. 

3. Negativiteti (negativism): nënkultura kriminale nuk ka vlera dhe rregulla të ndryshme 

nga normat që udhëheqin njerëzit e “respektueshëm”, përveç kur krijohet një gjendje në 

të cilën lind “polariteti negativ” me normat e klasës së mesme. Nënkultura kriminale 

merr normat e kulturës rrethuese, por i kthen në të kundërtën, duke i shndërruar në të 

drejta për ta, ato që janë të padrejta për normat e kulturës rrethuese.
264

 

4. Hedonizmi i menjëhershëm (short-run hedonism): shfaqin pak interes për synime 

afatgjata, për të planifikuar dhe kryer veprimtari që mund të realizohen nëpërmjet 

praktikës, shqyrtimit dhe studimit. Nënkultura kriminale kërkon arritjen e 

menjëhershme të kënaqësisë. Janë të mitur të paduruar, të rrëmbyer dhe që veprojnë për 

argëtim, duke mos llogaritur fitimet e shkuara dhe shpenzimet.
265

  

Kërkimi i kënaqësisë së menjëhershme është përgjigja që ofron Cohen për të shpjeguar 

kriminalitetin e të miturve të klasës së mesme. Sipas gjykimit të tij, rinia e klasës së mesme 

drejtohet në mënyrë hedonike kah asaj që quhet “kultura e rinisë”, që karakterizohet nga 

kërkimi i kënaqësive, argëtimeve dhe çlirimit nga kontrolli i të rriturve. Kjo sjellje, sipas 

Cohen, përmban motivime specifike që mund të sjellin më pas sjellje kriminale. 

5. Autonomia (group autonomy): anëtarët e nënkulturës kriminale kundërshtojnë secilën 

formë shtrënguese kontrolli mbi sjelljen e tyre, me përjashtim të rasteve kur kjo 

detyrohet në mënyrë joformale nga shokët e të njëjtit grup. Ata nuk i besojnë, nuk i 

binden ose e mohojnë autoritetin e ushtruar prej prindërve, mësuesve apo agjentëve të 

tjerë të kontrollit shoqëror.
266

 Nënkultura kriminale iu siguron pjesëtarëve të saj një 
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qëllim, mënyrë jetese, që kërkon besnikëri, reciprocitet dhe bashkëpunim të heshtur, 

duke ia nënshtruar dëshirat ose aspiratat personale kërkesave dhe përparësive të grupit. 

 

Shtjellimi i teorisë së përpunuar nga Cohen mund të përmblidhet në mënyrë grafike si më 

poshtë
267

: 

 

Grafiku 2.2.2 Teoria e nënkulturave sipas Cohen. 
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i klasës së mesme 

 
Burimi: Cohen (1955). 

 

Në shtjellimin e teorisë së tij, Cohen i vuri theksin në mënyrë të veçantë rolit të shkollës. Ai 

përqendrohej tek të miturit e klasës së ulët shoqërore dhe tek tensioni ose shqetësimi që i 

përfshinte ata në përballjen me pabarazinë e kushteve që kishin në krahasim me të miturit e 

klasës së mesme. Sipas teorisë së tij: 

1. Shumë të mitur të klasës së ulët (sidomos meshkujt) kishin rezultate të ulëta në mësime. 

2. Rendimenti në shkollë ka lidhje me kriminalitetin. 

3. Arritjet e dobëta në shkollë janë rezultat i konfliktit midis vlerave mbizotëruese të 

klasës së mesme që zotërojnë sistemin shkollor dhe vlerave të të miturve të klasave të 

ulëta. 

4. Delinkuentët e mitur të klasës së ulët formojnë nënkultura kriminale duke u përpjekur të 

pakësojnë frustrimin e tyre dhe të përmirësojnë perceptimin për veten, duke shfaqur 

vlera antisociale.
268
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64 

 

Mosmarrëveshjet midis normave të nënkulturës (vënë në dukje nga Cohen) dhe normave 

zotëruese për gjithë shoqërinë, sikundër shpjegimet mbi teorinë e lidhjeve të diferencuara të 

Sutherland, mund të shpjegohen përmes teorisë së teknikave të asnjanësimit (Theory of 

neutralization and drift) të përpunuara nga David Matza dhe Gresham Sykes.
269

 

Këta autorë argumentojnë se teoria e të mësuarit social jo vetëm paraqet një përshkrim tejet 

të thjeshtë, por është edhe tejet deterministe, sepse i përshkruan adoleshentët si kriminelë 

ose jo kriminelë, kur në realitet kriminelët e mitur nuk janë të ndryshëm nga tërësia e të 

miturve të tjerë.
270

 Matza i mëshon idesë se kriminelët e mitur janë pjesërisht të përfshirë në 

rendin shoqëror sundues, pjesën dërrmuese të kohës ata veprojnë në mënyrë të kushtëzuar 

dhe kriminaliteti është formë jetese për një grusht individësh.
271

 Pjesa dërrmuese e 

kriminalitetit është e parëndësishme dhe ndodh zakonisht në periudhën ndërmjet fëmijërisë 

dhe moshës së pjekurisë, atëherë kur konsiderohet i rëndësishëm pranimi nga një grup 

shoqëror ose i bashkëmoshatarëve.
272

 Duke mbajtur qëndrim kundër ndarjes mes 

kriminalitetit dhe kulturës mbizotëruese, Matza dhe Sykes japin argumentin se kultura 

mbizotëruese ka të fshehura disa vlera të nëndheshme, të cilat qëndrojnë ballë për ballë me 

vlerat konvencionale.
273

 Ata theksojnë se grupe të caktuara, siç është rasti i kriminelëve të 

mitur, priren të nxjerrin në pah ato që autorët i quajnë vlera të nëndheshme
274

, në kurriz të 

vlerave formale
275

.
276
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Pjesa më e rëndësishme e studimeve të tyre është ajo që Sykes dhe Matza e kanë quajtur 

“teknikat e asnjanësimit”. Ata mendojnë se ligjet janë të dobët dhe të cënueshëm, meqë 

përmbajnë format e veta të asnjanësimit. Veçanërisht ligjet penale janë të prekshëm nga 

asnjanësimi, pasi kushtet e zbatimit dhe të moszbatimit janë të caktuara shprehimisht. Për 

këtë arsye, individët e të gjithë klasave mund të paraqesin justifikime nga më të ndryshmet 

duke menduar se ata, në rrethana të caktuara lehtësuese, nuk janë të detyruar nga ligji. 

Shembull klasik për këtë është “mbrojtja e nevojshme”.
277

 Për autorët, asnjanësimi përfshin 

fjalë dhe fjali që justifikojnë sjelljen në kundërshtim me ligjin, arsyet që paraqiten pas 

kryerjes së një veprimi të kundërligjshëm për t’u justifikuar dhe për të larguar çdo ndjenjë 

faji tek subjekti.
278

 Sykes dhe Matza i klasifikojnë justifikimet që shërbejnë në funksion të 

çlirimit apo shlyerjes morale nga faji në pesë lloje, të cilët përbëjnë në tërësi të 

ashtuquajturat “teknika të asnjanësimit”
279

: 

1. Mohimi i përgjegjësisë: kriminelët përdorin një sërë arsyesh si përdorimin e alkoolit, 

shoqërinë e keqe, etj, për t’u përjashtuar nga përgjegjësia. I kryejnë veprat penale të 

ndikuar nga faktorë të jashtëm. 

2. Mohimi i dëmit: kriminelët paraqesin si justifikim se asgjë dhe askush nuk ka mbetur i 

dëmtuar nga veprimet e tyre. Janë vepra penale që nuk kanë të dëmtuar konkret, por 

mund të jetë çdokush, si në rastin e shitjes së drogave, prostitucionit, lojrave të 

paligjshme, etj. 

3. Mohimi i viktimës: ky justifikim jepet atëherë kur krimineli kryen një vepër penale ndaj 

një viktime për të cilën ushqen hidhërim dhe kur ndihet, edhe ai vetë, viktimë e situatës. 

Kjo teknikë mund të përdoret për të racionalizuar krimet e kryera për shkak të urrejtjes 

ose hakmarrjes kundër minoriteteve racore. 

4. Dënimi i kallëzuesve: “kriminelët ndryshojnë qendrën e vëmendjes nga veprimet e tyre 

devijante tek motivet dhe sjelljet e atyre që nuk janë dakort me dhunimet që ata 
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 Matza, D. (2009) Delinquency and drift, botim V, New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, f. 60.  
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 Mbi lidhjen mes teknikave të asnjanësimit dhe efektit frikësues të dënimeve shih Ponti dhe Merzagora 

Betsos, Compendio di Criminologia, vep. e cit, f. 131-132. 
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 Teknika e asnjanësimit të Matza dhe Sykes, të cituara nga Lanier, Henry dhe Anastasia, Essential 

Criminology, vep. e cit., f. 149; nga Lilly, Cullen dhe Ball, Criminological Theory, vep. e cit., f. 107-108, 

Moyer, Criminological Theories, vep. e cit., f. 144-145 dhe nga Siegel dhe Welsh, Juvenile Delinquency, vep. 

e cit., f. 158. 
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kryejnë”.
280

 Në këtë rast, kriminelët e kundërshtojnë çdo lloj autoriteti mbi ta nga ana e 

prindërve, policisë dhe gjyqtarëve, të atyre që i quajnë të korruptuar e që nuk meritojnë 

respekt. 

5. Thirrja për besnikëri: shumë delinkuentë të mitur përpiqen që besnikëria ndaj miqve, 

bandës së tyre ose grupit, të ngrihet mbi çdo lloj kërkese të shoqërisë. Kontrollet 

shoqërorë, të brendshëm dhe të jashtëm, mund të asnjanësohen duke u sakrifikuar 

kërkesat e pjesës dërrmuese të shoqërisë nga kërkesat e grupeve të vegjël, të përbërë 

nga kriminelë. 

 

b) Teoritë e strukturave shoqërore  

Teoritë e grupuara në këtë titull paraqesin idenë se shkaku kryesor ose parësor i 

kriminalitetit e ka rrënjën në çrregullimin ose paqëndrueshmërinë e strukturave dhe 

institucioneve shoqërore. Ato e konsiderojnë krimin si rrjedhojë të çorganizimit shoqëror. 

 

Teoritë e anomisë (Durkheim dhe Merton) 

Kontributet teorike të Émile Durkheim kanë krijuar bazat për ndërfutjen e Sociologjisë në 

shkencën e Kriminologjisë, e cila deri në atë kohë zotërohej nga frymëzimet 

biopsikologjike të shkollës pozitiviste italiane. Ky autor është shquar gjithashtu për 

rëndësinë e dy nga formulimet e tij: trajtimi i veprës penale si një fenomen shoqëror normal 

dhe teoria e anomisë. Edhe pse përmendet i pari Durkheim që ka përdorur termin “anomi” 

duke iu referuar krimit, ai nuk arriti të përpunonte një teori të plotë për të,
281

 por praktikisht 

u kufizua vetëm në futjen e konceptit në një mënyrë disi të papërcaktuar përgjatë gjithë 

veprës së tij
282

 dhe kryesisht në monografinë mbi vetëvrasjen.
283

 

Sipas Durkheim, koncepti i anomisë shpreh krizat, prishjen e rendit kolektiv dhe shembjen 

e normave dhe të vlerave në fuqi në shoqëri (rendi shoqëror), për shkak të transformimeve 
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 Sykes dhe Matza, cituar nga Moyer, Criminological Theories, vep. e cit., f. 145. 
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 Merton theksonte se “Durkheim nuk arriti të jepte një udhëzues të qartë e metodik mbi tiparet e ndryshme 
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Merton, R. K. (1968) Social Theory and Social Structure, New York: The Free Press, f. 243. 
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 Shih sidomos Durkheim, É. (2014) The division of labor in society, (përkth. i Halls, W. D.), New York: 

The Free Press, f. 277 e vijuese.  
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 Durkheim, É. (2014) Il suicidio. Studio di sociologia, (përkth. i Scramaglia, R.), Milano: BUR Rizzoli, f. 

320 e vijuese. 
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ose ndryshimeve shoqërore të ndodhura papritmas. Autori vë në në dukje se në të gjitha 

shoqëritë (në një moment të caktuar historik) ekziston një lloj rregullimi apo rendi 

shoqëror
284

 i përcaktuar dhe i pranuar si i drejtë nga pjesa e përgjithshme e subjekteve që 

“cakton me saktësi relative, maksimumin e mirëqenies që secila klasë e shoqërisë mund të 

kërkojë ose të arrijë në mënyrë të ligjshme”.
285

 Në këtë gjendje, pjesa dërrmuese e 

individëve e kuptojnë me përafërsi se deri në cilën pikë më të largët mund të arrijnë 

ambicjet e tyre dhe nuk aspirojnë gjë tjetër përtej, pasi individët me formim të shëndetshëm 

moral janë të respektueshëm, të bindur ndaj rregullave shoqërore dhe mendojnë se nuk 

është mirë të kërkojnë më tepër. “Secili, pak a shumë, gjendet në harmoni me kushtet e tij 

dhe nuk dëshiron tjetër veç asaj që mund të presë në mënyrë të ligjshme, si çmim normal të 

veprimtarisë së tij”.
286

 Kur shoqëria është e turbulluar, si për shkak të krizave të dhimbshme 

ose për shkak të transformimeve tepër të papritura, ajo do të jetë përkohësisht e paaftë të 

ushtrojë rendin shoqëror; “[ndryshimet shoqërore] kanë ndodhur me shpejtësi të skajshme 

dhe interesat e përfshirë në konflikt nuk kanë pasur ende kohë të ekulibrohen”
287

, gjë që i 

shpie individët e paaftë të përshtaten me gjendjen e krijuar nëpërmjet vetëvrasjes 

(vetëvrasje anomike) ose nëpërmjet kryerjes së krimeve, sepse “ky çrregullim i zakoneve të 

tyre i shpie në një gjendje hiperngacmimi të menjëhershëm, që priret të qetësohet përmes 

kryerjes së veprimeve shkatërrimtare”.
288

 

Ajo që nxjerr në pah Durkheim është se në shoqërinë aktuale, për shkak sidomos të 

zhvillimit ekonomik, lindin një sërë krizash ekonomike (ai përdor termin krizë për t’iu 

referuar si katastrofave ekonomike,
289

 ashtu edhe periudhave të mirëqenies dhe rritjes 

ekonomike) që cënojnë harmoninë shoqërore dhe sjellin ndryshime të befta dhe 

pështjellime shoqërore, të cilët i lënë shumë individë pa një pikë referimi ku të mbështeten 
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 Për Durkheim, “në rrethana normale, këto rregulla shpërhapen nga ndarja e punës, pasi normalisht ndarja e 
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 Durkheim, Il suicidio, vep. e cit., f. 331. 
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 Po aty, f. 332. 
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apo pa qëllime për të arritur. Në këtë mënyrë, individi ndihet i humbur, i paorientuar dhe pa 

referenca në një botë të ndërlikuar, qoftë për shkak se anëtarët e klasave të larta të shoqërisë 

mund të detyrohen të jetojnë në kushte nën ato që janë mësuar, ose e kundërta, individët e 

klasave të ulëta shoqërore, në periudha mirëqenieje, i vendosin vetes qëllime që nuk 

përputhen me gjendjen e tyre dhe nuk mund t’i arrijnë përmes mjeteve të ligjshme. Në të dy 

rastet, lind gjendja e anomisë që mund të shkaktojë vetëvrasje ose kriminalitet. Ndaj dhe, 

për Durkheim anomia është një fenomen shoqëror, që falë mungesës së rregullimit të 

mjaftueshëm (mungesa e normave), i shtyn individët drejt shpërbërjes, moskonformizmit 

dhe së fundi, drejt kryerjes së veprave penale.
290

 

Ishte Robert K. Merton
291

 ai që përpunoi në të vërtetë teorinë e anomisë së formuluar nga 

Durkheim, parë në lidhje me format e ndryshme të sjelljes devijante, duke krijuar teorinë e 

strukturës shoqërore dhe të anomisë në veprën e tij Social Theory and Social Structure 

(1949). Në këtë vepër, ky autor u përpoq të zbulonte, nën një këndvështrim sociologjik, 

“sesi disa struktura shoqërore ushtrojnë një trysni të caktuar mbi disa individë të shoqërisë 

në mënyrë që ata të vazhdojnë të sillen në mënyrë jokonformiste dhe jo në mënyrë 

konformiste”.
292

 

Merton niset nga koncepte të njëjtë sikurse dhe Durkheim për të vënë në dukje se midis 

elementeve të ndryshëm të strukturave shoqërore
293

 dhe kulturore
294

, dy prej tyre kanë 

rëndësi parësore:  

 “I pari ka të bëjë me objektivat, qëllimet dhe interesat e përcaktuar nga ana kulturore e që 

mbështeten nga tërë individët e shoqërisë si objektiva të ligjshëm. Një element i dytë i 

strukturës shoqërore përcakton rregullat dhe kontrollon ato mënyra që janë të pranueshme për 

arritjen e këtyre objektivave”.
295

  

                                                           
290

 Siegel dhe Welsh, Juvenile delinquency, vep. e cit., f. 142. Hysi, Kriminologjia, vep. e cit., f. 111. 
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Ndërsa kënaqësitë për individët shtrëngohen midis këtyre dy trysnive kulturore (kënaqësitë 

që vijnë nga arritja e objektivave dhe kënaqësitë e lindura në mënyrë të drejtpërdrejtë nga 

mënyrat e drejtuara në formë institucionale për arritjen e tyre), ruhet një ekuilibër efektiv 

ndërmjet këtyre dy aspekteve të strukturës shoqërore. Kur shkaktohet ndarje midis 

aspiratave të përshkruara nga ana kulturore dhe rrugëve të përcaktuara nga shoqëria për të 

mbërritur tek to, pra në thelb, kur iu jepet një rëndësi e tepruar objektivave pa i kushtuar 

rëndësi mënyrës sesi arrihen, shoqëria bëhet e paqëndrueshme dhe lind anomia.
296

 Anomia 

është konceptuar nga Merton, si: 

 “dështim i strukturës shoqërore, që krijohet sidomos atëherë kur ndodh mosfunksionimi i 

menjëhershëm ndërmjet normave dhe objektivave kulturorë dhe aftësive të individëve të grupit, 

të strukturuara nga shoqëria, për të vepruar në përputhje me to”.
297

  

 

Për verifikimin e sjelljeve të përshtatjes të individëve që i përkasin një kulture ku rëndësia e 

qëllim-suksesit mbizotëron ndaj mjeteve institucionale për arritjen e qëllimeve, Merton ka 

formuluar “Tipologjinë e mënyrave të përshtatjes individuale”, duke marrë në konsideratë 

pesë lloje të përshtatjes
298

. 

 
Tabela 2.2.1: Mënyrat e përshtatjes sipas Merton 

Mënyrat e përshtatjes Objektivat kulturorë Mjetet institucionale 

Miratimi
299

 + + 

Novacioni + - 

Ritualizmi
300

 - + 

Tërheqja
301

 - - 

Rebelimi
302

 ± ± 

Burimi: Merton (1949). 
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Struktura shoqërore e marrë në shqyrtim nga Merton (konflikti ndërmjet qëllimeve 

kulturore dhe mundësisë për të përdorur mjete institucionale ose rrugë të ligjshme) krijon 

prirjen drejt anomisë dhe sjelljes së ndryshme, duke sjellë shfaqje konkrete si kriminaliteti 

dhe krimi. Në vijim vërehet sesi teoria e strukturës shoqërore dhe e anomisë e mbrojtur nga 

Merton, përpiqet të shpjegojë sjelljen e ndryshme që lidhet me krimin dhe kriminalitetin. 

Forma e parë e sjelljes së ndryshme ose devijante e përshkruar në tipologjinë e sipërcituar u 

quajt “novacion”, që do të thotë “refuzim i praktikave institucionale, por duke ruajtur 

qëllimet kulturore”.
303

 (Ky tip ose sjellje është i lidhur më fort me kriminalitetin). Trysnia 

shoqërore e krijuar nga mospajtimi midis qëllimeve të induktuar nga pikëpamja kulturore 

dhe mundësive të strukturuara nga pikëpamja shoqërore, i shpie disa individë që të kryejnë 

veprime kriminale, sidomos në shtresat e ulëta të shoqërisë, ku sipas Merton “ushtrohen 

trysnitë më të forta drejt devijimit”.
304

 Ndodh kështu sepse “nxitjet për sukses i përcaktojnë 

vlerat e pranuara të kulturës” dhe, për më tepër, “rrugët në dispozicion për arritjen e këtij 

qëllimi janë të kufizuara në masë të madhe nga shtresëzimi i klasave”, që do të thotë se jo 

të gjithë individët munden që të arrijnë qëllim-suksesin nëpërmjet rrugëve të ligjshme. Kjo 

rrugë drejt qëllim-suksesit paraqitet e kufizuar për anëtarët e klasave të mesme dhe deri 

diku e vështirë dhe e ndërlikuar për individët e niveleve më të ulët të strukturës shoqërore, 

të cilët zotërojnë shkallë të ulët arsimimi dhe burime të kufizuara ekonomike.  

 “Trysnia mbizotëruese nxit lehtësimin gradual të përpjekjeve të ligjshme, por jo efikase 

përgjithësisht, dhe përdorimin në rritje të mjeteve të kundërligjshëm, por pak a shumë efikasë, 

gjë që shpie në përpjestim të lartë të sjelljes devijante.”
305

  

 

Nga analiza teorike e zhvilluar prej Merton vërehet qartë se ajo vlen për të shpjeguar lidhjet 

e ndryshueshme mes kriminalitetit dhe varfërisë. Për këtë autor: 

 “Varfëria nuk është një variabël i veçuar që vepron saktësisht në të njëjtën mënyrë gjithandej; 

nuk është tjetër veçse njëri ndër variablat shoqërorë e kulturorë të ndërvarur nga njëri-tjetri. 

Varfëria në vetvete dhe kufizimi i mundësive që vjen në rrjedhim të saj nuk mjaftojnë për të 

shkaktuar një përpjestim tepër të lartë të sjelljes kriminale. As edhe ‘varfëria në mes të bollëkut’ 

nuk shpie domosdoshmërisht në këtë përfundim. Por, kur varfëria dhe disavantazhet që e 

shoqërojnë gjatë përpjekjeve për të arritur vlerat kulturore të pranuara nga të gjithë individët e 

shoqërisë, lidhen me rëndësinë kulturore të suksesit për parà si qëllim mbizotërues, përfundimi 

normal do të jenë përpjestimet e larta të sjelljes kriminale”.
306
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Teoria e mundësive të pabarabarta 

Kombinimi i teorisë së anomisë dhe teorisë së lidhjeve të diferencuara, kur ndërhyjnë dhe 

elemente të teorisë së nënkulturës, krijon teorinë e pabarazisë së mundësive (opportunity 

structure) të përpunuar nga Richard Cloward dhe Lloyd Ohlin.
307

 Sipas këtyre autorëve: 

 
“koncepti i strukturës së mundësive të pabarabarta bën të mundur bashkimin e teorisë së 

anomisë, që njeh konceptin e dallimeve në qasjen ndaj mjeteve të ligjshëm dhe “traditën e 

Chicago-s”, në të cilën koncepti i dallimeve në qasjen ndaj mjeteve të kundërligjshëm qëndron i 

nënkuptuar”.
308

 

 

Këta autorë pranojnë shumë nga argumentet e paraqitur nga Merton.
309

 Pranojnë se në 

shoqërinë amerikano-veriore krijohet një pabarazi e thellë mes klasave të ndryshme 

shoqërore gjatë qasjes në mënyrë të ligjshme ndaj qëllimeve kulturore të pranuara nga 

shoqëria. Si përgjigje ndaj këtij frustrimi, pjesëtarët më të ndrydhur të grupit përdorin mjete 

të paligjshme për t’i arritur ato.
310

 Por jo në çdo rast mund të ngrihet pyetja “Përse?”.
311

 

Sipas mendimit të Cloward dhe Ohlin përgjigja gjendet në qasjen e barabartë ose të 

pabarabartë ndaj mundësive të paligjshme (differential access to illegitimate opportunities). 

Ata i qëndrojnë mendimit se mjetet e paligjshëm nuk janë njësoj të arritshëm nga të gjithë. 

Marrja e rolit konformist ose devijant nuk është një gjë e lehtë për t’u arrirë; kjo qasje varet 

nga një larmi faktorësh, si gjendja ekonomike, mosha, seksi, raca, personaliteti, etj.
312

  

Vetëm në ato lagje ku krimi është i qëndrueshëm dhe i institucionalizuar, ky fenomen do të 

veprojë si në një fushë pjellore të të mësuarit në mes të ambientit të të rinjve.
313

 Ndaj dhe 

Cloward dhe Ohlin e përqendrojnë teorinë e tyre të mundësive të diferencuara në një grup: 

meshkujt e mitur të klasës së ulët shoqërore që jetojnë në qendra të mëdha urbane. 
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Siç të jenë llojet e ndryshme të lagjeve të klasave të ulëta, ashtu do të jenë edhe tipet e 

ndryshme të nënkulturave kriminale, ku këta autorë kanë përmbledhur tre grupe të mëdhenj 

të nënkulturave të të miturve: 

 

1. Nënkultura kriminale (criminal subculture): kjo lloj nënkulture shfaqet lehtësisht në ato 

lagje të klasës së ulët, relativisht të paqëndrueshme, ku pjesa dërrmuese e anëtarëve të 

komunitetit njihen me njëri-tjetrin dhe kriminaliteti e zvetënimi, korrupsioni moral janë 

një mënyrë jetese e pranuar nga komuniteti dhe mjaft e përhapur në të si diçka normale. 

Në këto lloj lagjesh, roli kriminal i madhorëve është modeli që imitohet nga të miturit 

që janë socializuar në një nënkulturë kriminale, ku kanë në dispozicion tërë mjetet e 

mundësitë që të mësojnë këtë formë sjelljeje.
314

 Ndodh për rrjedhojë indoktrinimi, 

mësimi i krimit. 

2. Nënkultura e konfliktit (conflict subculture): Në dallim nga tipi i sipërcituar, kjo 

nënkulturë shfaqet në lagjet më pak të qëndrueshme, të karakterizuara nga çorganizimi 

shoqëror, ku pjesa më e madhe e banorëve jetojnë në ndërtesa të mëdha, të cilat krijojnë 

grupe personash të veçuar e anonimë dhe ku nuk ka marrëdhënie mes brezave të 

kriminelëve.
315

 Në këto lloje lagjesh, mundësitë e paligjshme për t’u qasur drejt 

kriminalitetit nuk janë të lehta, por ka nxitje në përdorimin e dhunës me qëllim arritjen 

e një statusi të caktuar ose përfaqësimi. 

3. Nënkultura e tërheqjes ose e braktisjes (retreatist subculture): ka individë në të gjithë 

komunitetet e klasës së ulët shoqërore që dështojnë në të dy strukturat e mundësive (të 

ligjshme dhe të paligjshme). Këta “dështakë të dyfishtë” (double failures) formojnë atë 

që quhet retreatist subculture. Ata zgjedhin një mënyrë jetese jashtë komunitetit të tyre 

duke përdorur drogën, alkoolin ose çdo lloj mënyre tjetër shmangieje.
316

  

 

Në skemën vijuese
317

 paraqiten të pasqyruara strukturat teorike të teorisë së mundësive të 

pabarabarta të përpunuar nga Cloward dhe Ohlin: 
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Grafiku 2.2.3: Strukturat teorike të mundësive të pabarabarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Burimi: Cloward dhe Ohlin (1966). 

 

Teoria e tensionit ose e frustrimit 

Robert Agnew thekson se ekzistojnë disa tipe të tensionit ose të frustrimit përpos 

formulimit kriminologjik tradicional që bën dallimin midis aspiratave dhe arritjeve.
318

 Në 

teorinë e tij të tensionit ose të frustrimit ai e vë theksin kryesisht tek marrëdhëniet negative, 

nxitësit e dëmshëm dhe ngjarjet stresuese të jetës.
319

 Ai e kategorizon tensionin apo 

frustrimin në tri lloje të mëdha, ku secili lloj mund të shkaktojë zemërim dhe frustrim deri 

në atë pikë së të shkaktojë krimin dhe kriminalitetin. 

1) Lloji i parë është tensioni i shkaktuar si pasojë e dështimit në arritjen e qëllimeve apo 

objektivave që vlerësohen në mënyrë pozitive (failing to achieve positively valued 

goals).
320

 Koncepti që kanë fëmijët dhe adoleshentët për veten dhe për vlerat e tyre 
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përbën një pjesë të rëndësishme të zhvillimit të personalitetit, ndaj dhe humbja e tij 

përbën një element stresant psikosocial domethënës e rrjedhimisht shndërrohet në një 

kërcënim serioz. Dështimi që mund të pësojë fëmija ose adoleshenti në një fushë që ai e 

konsideron të rëndësishme, mund të shkaktojë ulje të vetëvlerësimit dhe një ndryshim të 

tillë të personalitetit që do të sjellë për pasojë vlerësimin negativ të fëmijës ndaj 

vetvetes. 

2) Grupi i dytë i tensionit është pasojë e mospranimit ose e eleminimit të arritjeve pozitive 

të arritura më parë (denial or removal of previously positive achievements). Ky tension 

shkaktohet nga ngjarje stresuese të jetës së të miturve, siç mund të jetë ndërprerja e një 

marrëdhënieje intensive dashurore gjatë adoleshencës, sëmundja ose vdekja e një shoku 

të ngushtë, humbja e punës ose ndryshimi i shkollës apo lagjes së banimit (sidomos 

nëse këto transferime sjellin tek të miturit ndërprerje të lidhjeve të rëndësishme ose të 

marrëdhënieve personale apo ekspozim ndaj një nënkulture të ndryshme, etj). 

3) Lloji i tretë i tensionit shkaktohet nga ekspozimi ndaj nxitësve negativë ose të dëmshëm 

(exposure to negative or noxious stimuli). Ky lloj tensioni mund të vijë si pasojë e 

përvojave negative si ngacmimi ose talljet nga shokët e klasës, poshtërimi në ambiente 

publike ose përvoja personale traumatizuese që përbëjnë kërcënim për të ardhmen e 

fëmijës, të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore, aksidente, abuzimet apo keqtrajtimet.
321

 

Përfundimisht, Agnew vlerëson se gjendja e frustrimit krijohet atëherë kur individi nuk 

trajtohet nga të tjerët në atë mënyrë që do të dëshironte të trajtohej.
322

 Sipas këtij autori, 

sjellja devijante ose kriminale mund të jetë një lloj zgjidhjeje për frustrimin që disa persona 

e përdorin për arritjen e qëllimeve të tyre, për të krijuar nxitës të rinj që të zëvendësojnë të 

humburit apo për t’iu larguar stimujve negativë ose të dëmshëm.
323

 

 

Teoria e kontrollit ose e lidhjeve shoqërore e Hirschi-t 

Teoria e kontrollit shoqëror të Hirschi-t ka qenë një ndër suazat teorike më të përmendura 

dhe mbizotëruese në studimin e kriminalitetit të të miturve në SHBA. Ajo bazohet 

thelbësisht në konceptin sociologjik të përpunuar nga Durkheim të “integrimit shoqëror”, 
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në konceptin e “super ego-s” të Freud dhe në teorinë e kontrollit psikologjik të ngritur nga 

bashkëshortët Glueck. Në vija të përgjithshme, pjesa më e rëndësishme e teorisë së 

kontrollit shoqëror e formuluar nga Travis Hirschi, ka të bëjë me dallimin ndërmjet 

kontrollit të ushtruar nga burime jashtë individit dhe kontrollit të ushtruar nga vetë 

individi.
324

 I pari njihet si “kontroll shoqëror” dhe i dyti, “vetëkontroll”. Shoqëria përpiqet 

që t’i shtrëngojë anëtarët e saj me anë të modeleve të pranimit. Fillimisht, është kontrolli 

shoqëror që vepron si frenues për të shmangur kryerjen e veprave penale. Individët që nuk 

kanë lidhje shoqërore janë më të prirur për të kryer vepra penale në krahasim me ata që 

kanë lidhje të forta me shoqërinë. “Kriminaliteti lind atëherë kur lidhjet që na bashkojnë me 

shoqërinë thyhen ose dobësohen”.
325

 

Për të shpjeguar sjelljen konform normave shoqërore ose “pranimit”, Hirschi vë theksin në 

mënyrë të veçantë në katër variabla të kontrollit, ku secili ka të bëjë me një lidhje të fortë 

shoqërore: attachment, commitment, involvement dhe belief.
326

 

 

1. Attachment (afekti): është një lidhje me karakter afektiv, që zhvillohet përmes 

ndërveprimit (ose marrëdhënies) intime dhe të vazhdueshme (continuing intimacy of 

interaction). Kjo lidhje do të vërë në dukje (qoftë dashuria e prindërve ndaj fëmijëve, 

shkalla e mbikëqyrjes që prindërit ose mësuesit kanë ndaj sjelljes së tyre dhe 

komunikimit me ta), se sa ndihen të kuptuar adoleshentët, sa do të ndjekin rregullisht 

shkollën dhe sa do të respektojnë mendimet e prindërve dhe të mësuesve të tyre. Kjo 

lloj lidhjeje gjendet shumë afër konceptit të lidhjeve të diferencuara të Sutherland, me 

përjashtim të faktit se thekson mendimin sipas të cilit, lidhja me karakter afektiv është 

më e rëndësishme se përmbajtja specifike e procesit të të mësuarit ndaj të cilit mund të 

japë më tepër rezultat. Për Hirschi-n, ky këndvështrim ka epërsi në drejtim të shmangies 

së “problemit për të shpjeguar ndryshimet e ndodhura në ‘ndërgjegje’ në lidhjen me të 

tjerët para se të bëhet pjesë e personalitetit të tij”.
327
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2. Commitment (kompromisi): është lidhje me karakter utilitar që mund të përcaktohet si 

shkalla sipas së cilës interesat vetjake të individit janë shndërruar në një bashkësi 

veprimtarish të qëndrueshme. Për Hirschi-n ky është “përbërësi racional i pranimit” që 

do të thotë mënyra racionale e llogaritjes së potencialit të fitimeve dhe humbjeve që 

individët bëjnë në momentin e kryerjes së një sjelljeje devijante,
328

 ku ata “duhet të 

marrin në konsideratë pasojat e sjelljes devijante, rrezikun e humbjes së investimit të 

kryer përmes sjelljes konvencionale”.
329

 Koncepti i kompromisit ka të bëjë me faktin se 

organizimi i shoqërisë është i tillë që interesi i shumë njerëzve mund të vihet në rrezik 

nëse disa përfshihen në veprimtari kriminale. Pjesa dërrmuese e njerëzve, për faktin e 

thjeshtë të jetesës në një shoqëri të organizuar, fitojnë një reputacion dhe pozicione që 

nuk duan t’i humbasin. Këto “ambicje” dhe/ose “aspirata” luajnë rol të rëndësishëm në 

procesin e pranimit.
330

 

3. Involvement (pjesëmarrja): si tjetër faktor të kontrollit shoqëror, Hirschi përmend një 

tezë të hershme sipas së cilës “pa dyshim, shumë individë zgjedhin të jetojnë konform 

ligjeve, pasi nuk kanë mundësi të veprojnë ndryshe”.
331

 Mendimi i përgjithshëm, sipas 

të cilit kriminaliteti i të miturve mund të parandalohet nëpërmjet ndihmës që u jepet të 

miturve për t’u zënë me punë dhe jo të rrinë në rrugë, gjen në këtë pikë mbështetje 

doktrinore, ku pjesëmarrja (e përkufizuar si sasi kohe dhe përpjekjesh të konsumuara 

për të kryer me zell çdo lloj veprimtarie), përfaqëson një faktor të rëndësishëm të 

kontrollit shoqëror. 

4. Belief (besimi): përfaqëson një lidhje me karakter ideologjik që për Hirschi-n nuk 

barazohet me bindjet e thella morale, por që ka të bëjë më tepër me idenë se disa vlera 

dhe norma marrin vlerë për shkak të përkrahjes shoqërore. Ai është i mendimit se 
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bindjet vetjake nuk mund të bëhen pjesë e brendshme e personalitetit pa u mbështetur 

në mënyrë konstante edhe nga shoqëria.
332

 Individët nuk kryejnë vepra penale për shkak 

të respektit që ushqejnë ndaj ligjit apo sepse janë të ndërgjegjshëm se ky veprim është i 

gabuar.
333

 

Hirschi e vuri në provë teorinë e tij duke realizuar një anketim nëpërmjet teknikës së 

vetëraportimit (self-report survey) tek më shumë se 4 000 nxënës maturantë të shkollave të 

Kalifornisë.
334

 Ai e vë theksin tek dy sisteme të kushtëzuar të kontrollit shoqëror nëpërmjet 

të cilëve adoleshentët mund të krijojnë lidhje të përshtatshme me shoqërinë: familja dhe 

shkolla. Dashuria dhe ngrohtësia prindërore, sikundër të qenurit një nxënës i mirë, do të 

forcojnë moralin e tij dhe ulin mundësinë e kryerjes së veprave penale. “Ndjenjat pozitive 

karshi këtyre institucioneve të kontrollit dhe autoritetit personal përbëjnë vijën e parë të 

kontrollit shoqëror”.
335

 

Zbatimi i kësaj teorie nënkupton se, duke përmirësuar kontrollin shoqëror të të miturve 

(dashuria për prindërit, kompromisi me vlerat proshoqërore, pjesëmarrja në veprimtari 

proshoqërore dhe forcimi i bindjeve morale), do të ulen në vijim sjelljet kriminale të tyre.
336

 

Me anë të teorisë së self-control, Michael Gottfredson dhe Travis Hirschi përpunuan një 

shpjegim të përgjithshëm mbi sjelljen kriminale, (e cila është e vlefshme si për sjelljen 

kriminale, ashtu dhe për atë devijante e të pakujdesshme) që zë fill në punimet e 

mëparshme të Hirschi-t.
337

 

Dy janë postulatet bazë të teorisë së kontrollit të ngritur nga Hirschi dhe Gottfredson: së 

pari, vlefshmëria e të gjithë sjelljeve ose veprimeve me anë të të cilëve autori kërkon 

arritjen e kënaqësive të menjëhershme ose përfitime në kohë të shkurtër, duke u përpjekur 
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 Hirschi, vep. e cit., f. 22 e vijuese. Nëse shkalla e miratimit është e ulët, mendimet dhe bindjet do të kenë 

bazë jo fort të qëndrueshme, ku nënshtrimi do të jetë më i lehtë dhe para vështirësive, këto mendime dhe 

bindje do të zhduken. Në të kundërtën, nëse shkalla e miratimit është e lartë, do të vihet re se individët, për 

shkak të këtyre bindjeve dhe mendimeve, do të sillen në një mënyrë më korrekte. Që këtu merr vlerë rëndësia 

e përpjekjeve konstante për t’i forcuar këto bindje. 
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 Autori shpjegon se nuk janë vetëm këta elementë që krijojnë lidhje mes individëve dhe shoqërisë, por ka 

edhe faktorë të tjerë që lidhen me këta katër elementë. Shih Hirschi, vep. e cit., f. 27 e vijuese. 
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 Krahaso Lawrence, School Crime and Juvenile Justice, vep. e cit., f. 56. 
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 Cituar nga Binder, Geis dhe Bruce Jr., Juvenile Delinquency, vep. e cit., f. 183. Shih edhe Lawrence, 

School Crime and Juvenile Delinquency, vep. e cit., f. 56-57. 
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 Sampson dhe Groves, “Le teorie socio-psicologiche della delinquenza minorile”, vep. e cit., f. 4. 
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 Teoria e self-control (ose vetëkontrollit) gjendet e trajtuar në Gottfredson, M. dhe Hirschi, T. A general 

theory of crime, vep. e cit. 
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të shmangë shpenzimet afatgjata.
338

 Së dyti, kryerja e një vepre të caktuar penale nuk 

motivohet nga asnjë lloj shkaku, por vetëm nga zgjedhja që ka bërë individi. Në këtë teori, 

veprat penale dhe sjelljet e tjera devijante nuk kuptohen duke u nisur nga natyra njerëzore e 

veprimeve antishoqërore, por nga prirja natyrale për të përdorur mjete të efektshme për 

plotësimin e qëllimeve vetjake.
339

 Sipas këtyre postulateve, teoritë pozitiviste ngatërrojnë 

motivet dhe shkaqet, hedhin idenë se një shpjegim i plotë identifikon motivet dhe shkaqet e 

veprimeve të veçanta. Përkundrazi, në teorinë e kontrollit, motivet direkte nuk janë 

problematike; shkak i kryerjes së krimit është disponueshmëria e qëllimeve.
340

 Autorët nuk 

e mbështesin idenë sipas së cilës, përpjekja e vazhdueshme e lidhjeve shoqërore e izolon 

personin nga veprimet e kundërligjshme, dhe mbështesin mendimin sipas të cilit self-

control (apo vetëkontrolli), i fituar që në moshë të hershme
341

, do të përcaktojë se cili do të 

mund të bëhet pre e krimit.
342

 Duke u bazuar në faktorë që lidhen me natyrën e krimit të 

zbuluar nga hulumtime empirike si: marrja e menjëhershme e kënaqësisë, nxitja, përfitimet 

afatshkurtra, etj; ata në të cilët kriminelët nuk i planifikojnë sjelljet e tyre apo kur këto 

veprime nuk janë të specializuara ose të sofistikuara, por kanë të bëjnë me kryerjen e 

veprimeve të paligjshme vetëm kur paraqitet rasti
343

, Gottfredson dhe Hirschi propozojnë 

vetëkontrollin si mënyrën më të mirë që kanë njerëzit për t’i bërë ballë krimit dhe atyre 

sjelljeve që ofrojnë marrjen e menjëhershme të kënaqësisë.
344

 Autorët e kanë përcaktuar 
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 Hirschi, T. dhe Gottfredson, M. R. (1994) “Substantive Positivism and the Idea of Crime”, në Hirschi & 

Gottfredson (Edit.): The generality of deviance, New Brunswick: Transaction Publishers, f. 256, 261 dhe 266. 
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 Hirschi, T. dhe Gottfredson, M. R. (1994) The generality of deviance, New Brunswick: Transaction 

Publishers, f. 2.  
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 Lilly, Cullen dhe Ball, Criminological Theories, vep. e cit., f. 128. Embar-Seddon, A. (2001) “The Control 

Theorists”, në Criminological Theories. Traditional and nontraditional voices and themes, Thousand Oaks, 

CA: Sage Publications, f. 153. 
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 Hirschi dhe Gottfredson, The generality of deviance, vep. e cit., f. 2 dhe 16. Embar-Seddon, “The control 

theorists”, vep. e cit., f. 151-152. 
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 Për Hirschi dhe Gottfredson, The generality of deviance, vep. e cit., f. 4, “Vetëkontrolli është shumë i 

efektshëm, sepse është efektiv në një larmi supozimesh, mjaft prej të cilëve karakterizohen nga mungesa e 
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vetëkontrollin si “tiparin individual që shpjegon ndryshimet që ndodhin përballë mundësisë 

për t’u tërhequr nga veprime të tilla” (ata gjatë të cilëve autori nuk merr parasysh pasojat 

negative afatgjata).
345

 

 

Përfundimet e self-control (vetëkontrollit)
346

 

Hirschi dhe Gottfredson mbrojnë mendimin sipas të cilit, tiparet ose karakteret thelbësore 

bazë të sjelljeve kriminale, devijante ose të pakujdesshme, shpjegohen në mënyrë të 

qëndrueshme nga: 

 Hulumtimet që nxjerrin në pah rëndësinë e familjes si shkak të kriminalitetit; 

 Hulumtimet që nxjerrin në pah rëndësinë e oportunitetit në kryerjen e veprimeve 

kriminale; 

 Hulumtimet që tregojnë një rënie të dukshme, për shkak të moshës, në të gjitha llojet e 

sjelljeve kriminale. Sipas Hirschi dhe Gottfredson, të dhënat empirike që tregojnë rënie 

të treguesve të kriminalitetit me kalimin e moshës janë të padiskutueshme.
347

 

Njëkohësisht, kjo mënyrë konceptimi paraqitet në mospërputhje me: 

 Idenë e karrierës kriminale; 

 Idenë e krimit të organizuar; 

 Idenë se shkaqet e “kriminalitetit të të miturve” janë të ndryshëm nga shkaqet e 

“veprave penale të kryera nga madhorët”; 

 Idenë se shkaqet e krimeve të kryera nga “jakat e bardha” janë të ndryshëm nga ata që 

iu përkasin krimeve “të zakonshëm”; 

 Idenë se krimi mësohet, që është e nevojshme të fitohet nga individë të tjerë. 

Për atë pjesë që i intereson këtij studimi e që ka të bëjë me kriminalitetin e të miturve, 

teoria e self-control e Hirschi dhe Gottfredson jep disa elemente tejet të rëndësishëm: nga 

njëra anë, që krimi rritet haptazi me rritjen në moshë deri në mesin ose fundin e 

adoleshencës dhe mandej ulet me shpejtësi dhe në mënyrë të vazhdueshme përgjatë gjithë 

                                                                                                                                                                                 
kontrollit shoqëror ose ligjor, por pak prej tyre kanë mangësi në sanksione natyrale, shpërblimet dhe 

ndëshkimet që vijnë si rrjedhojë e veprimeve të caktuara ose mënyrave të sjelljes”. 
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 Hirschi dhe Gottfredson, The generality of deviance, vep. e cit., f. 2. “Substantive Positivism and the Idea 

of Crime”, vep. e cit., f. 256. 
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 Hirschi dhe Gottfredson, “Age and the Explanation of Crime”, vep. e cit., f. 314. 
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jetës
348

 (duke vërtetuar atë që është vënë në dukje në kapitullin e parë); nga ana tjetër, 

pohimin se shkaqet e kriminalitetit të të miturve nuk janë të ndryshëm nga pjesa tjetër e 

kriminalitetit të madhorëve. Për këta dy autorë, ndarja tradicionale e problemeve etiologjike 

sipas grupeve të të miturve dhe madhorëve nuk është fort e dobishme, sepse shkaqet e 

kriminalitetit janë të njëjtë në cilëndo moshë.
349

 Mosha lidhet me ngjarje të rëndësishme, që 

lidhen nga ana tjetër me kriminalitetin, si braktisja e shkollës, martesa dhe puna, por kjo 

lidhje nuk mjafton për të shpjeguar kriminalitetin, pasi ky i fundit mund të shpjegohet pa iu 

referuar këtyre lidhjeve.
350

  

Përpos këtyre çështjeve, Hirschi dhe Gottfredson kanë vënë në dukje dhe disa pika të tjera 

lidhur me ndikimin që ka mosha tek kriminaliteti: shpërndarja e krimeve sipas moshës nuk 

ndryshon në varësi të kushteve shoqërore e kulturore. Do të thotë se lidhja mes moshës dhe 

krimit është e pandryshueshme përballë elementeve të tillë si vendi dhe koha e kryerjes së 

veprës penale, seksi dhe raca e kriminelëve
351

. Kjo nuk mund të thuhet dhe për llojin e 

veprave penale, ku mosha ka një ndikim të veçantë, duke bërë dallimin midis veprave 

penale kundër pasurisë dhe veprave penale kundër personit.
352

 Duke qenë se kriminaliteti 

fillon në mosha shumë të hershme, fitimi i vetëkontrollit ndikohet nga mënyra sesi është 

ngulitur nga prindërit tek fëmija që në vitet e para të fëmijërisë. Fëmijët e edukuar me 

dashuri nga prindërit dhe të mbikëqyrur në mënyrë të drejtë, pra që kanë marrë ndëshkimin 

e duhur kur janë sjellë keq, e kanë të zhvilluar vetëkontrollin e nevojshëm për t’u bërë ballë 

tundimeve të lehta që ofron kriminaliteti dhe do të punojnë me zell për të pasur sukses në 

shkollë, punë dhe jetën bashkëshortore.
353

 

 

2.3.Teoritë e kriminalizimit 

Në dallim nga teoritë e Kriminalitetit apo teoritë tradicionale, në gjysmën e dytë të shekullit 

të kaluar u shfaq një rrymë e re kriminologjike (e ndikuar më së shumti nga idetë marksiste, 
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 Po aty, f. 329-330. Sipas teorisë së tyre, edhe pse mosha lidhet me krimin, nuk mund të shërbejë si 
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 Lilly, Cullen dhe Ball, Criminological Theories, vep. e cit., f. 128-129. Embar-Seddon, “The Control 

Theorists”, vep. e cit., f. 153-154. 



81 

 

por mbi të gjitha me synimin për të ngritur pyetje mbi Kriminologjinë tradicionale)
354

, që 

duke vënë në diskutim vetë konceptin e kriminalitetit, krijoi një pamje kritike dhe të 

ndërlikuar të këtij fenomeni.
355

 Niset nga kushti se normat dhe zbatimi i tyre nuk përbëjnë 

një realitet objektiv dhe neutral, por paraqesin një formë kontrolli kulturor, të përcaktuar 

nga ana shoqërore. Duke nisur nga ky parakusht, Kriminologjia Kritike nuk ka si qëllim të 

kuptojë arsyen e shkeljes së rregullave nga individi, por përpiqet të kuptojë mekanizmat 

nëpërmjet të cilëve institucionet e kontrollit shoqëror
356

 e përkufizojnë dhe e dënojnë 

kriminalitetin.
357

 

 

Teoria e etiketimit ose e reagimit shoqëror (Labelling) 

Qëllimi kryesor i teorisë së etiketimit apo labelling
358

 ka të bëjë me studimin e procesit të 

dhënies së përkufizimeve negative, veprimin e dhënies së etiketës, mekanizmat e kontrollit 

shoqëror që bëjnë etiketimin, proceset e stigmatizimit dhe të përjashtimit të kriminelëve.  

 

Sipas Herrero Herrero: 

 
 “metodologjia e tyre konsiston në shmangien nga formulimi i çdo lloj etiologjie kriminale, 

sepse, për ta, krimi nuk është diçka ontologjike, por përfundimtare. Do të thotë, më shumë sesa 

kriminalitet, ka inkriminim apo fajësim”.
359

  

 

Kjo teori iu kushton nga njëra anë rëndësi organeve të kontrollit shoqëror që zbatojnë 

normat në varësi të stereotipeve përkatës e që etiketojnë si kriminelë disa individë të 
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caktuar; nga ana tjetër, studion me kujdes ndryshimet që vërehen në identitetin e personit, i 

cili ka marrë etiketimin ose damkën e kriminelit.
360

  

Teoria në fjalë, e cila pohon se “sistemi i drejtësisë për të mitur është në një masë të madhe 

shkaktar i problemit të kriminalitetit dhe që pengon daljen nga ky sistem i pjesës dërrmuese 

të të rinjve”,
361

 është përpunuar nga Kriminologjia amerikano-veriore
362

 e është zhvilluar 

nga e ashtuquajtura “shkolla e re e Chicago-s” apo “brezi i dytë i Shkollës së Chicago-s”, 

me përfaqësuesë kryesorë Edwin M. Lemert dhe Howard S. Becker.
363

 

Pikënisja e punës së Lemert, çështja e devijimit parësor dhe dytësor, është një nga studimet 

teorike më të rëndësishme nisur nga këndvështrimi i labelling.
364

 Lemert e përqendron 

vëmendjen e tij në ndërveprimin mes agjentëve të kontrollit shoqëror dhe kriminelëve si 

dhe në faktin sesi disa persona etiketohen si kriminelë, delinkuentë apo devijantë. Sipas 

studimit të tij, devijimi parësor ndodh për shkaqe ose faktorë individualë (është një sjellje 

devijante rastësore që mund të falet, kuptohet, apo në mos, që pranohet nga shoqëria)
365

, 

kurse devijimi dytësor është përgjegjësi e shoqërisë (është devijimi i atij që ka marrë një 

reagim të rreptë shoqëror me qëllim ndreqjen e devijimit parësor). Përgjigja e shoqërisë 

ndaj sjelljes devijante shkakton ndryshim të identitetit personal, duke i dhënë një rol ose 

status të ri, duke sjellë për rrjedhojë stigmatizimin e individit.
366
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vep. e cit., f. 60. 
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Vargu i veprimeve drejt devijimit dytësor ka të bëjë me atë që Lemert e quan “modeli i 

devijimit për shkak të bashkimit të sekuencave”,
367

 i cili, në kontekstin e të miturit, 

paraqitet si më poshtë: 

1. Devijimi parësor: i ardhur si rrjedhojë e mospërshtatjes në shkollë dhe i nxitur nga 

njohuritë e pakta kulturore (mungesat në shkollë, sjellja e keqe, etj). 

2. Ndëshkimi (notat e dobëta, pezullimet dhe paralajmërimet ose qortimet e mësuesit). 

3. Një tjetër devijim parësor. 

4. Ndëshkim më i rëndë dhe përpjekje për përjashtim nga shkolla (kërcënim për 

përjashtim ose përjashtim i përkohshëm). 

5. Devijim tjetër ose sjellje armiqësore për shkak të ndëshkimit të marrë (përballje me 

mësuesin, me shokët e klasës). 

6. Etiketimi i devijantit nëpërmjet veprimeve formale nga komuniteti, si rrjedhojë e krizës 

që ka pësuar për shkak të sjelljes devijante. 

7. Përforcim i sjelljes devijante si reagim ndaj etiketimit dhe ndëshkimit. 

8. Pranim i statusit të të papërshtaturit dhe përpjekje për ta përmirësuar atë, mbi bazën e 

rolit të ri që lidhet me këtë status (sjellje kriminale). 

 

Përmbledhja e teorive kryesore të Labelling nuk mund të jetë e plotë pa përmendur punimet 

e kryera nga Howard S. Becker në këtë fushë, i cili realizoi një studim sociologjik për 

devijimin. Për këtë studim ai u bazua në dy grupe individësh (përdorues të marijuanës dhe 

muzikantë të jazz-it), që u përmblodh në librin e tij të titulluar Outsiders, i publikuar në 

vitin 1963. 

Grupet shoqërore krijojnë devijimin dhe vendosin normat në bazë të të cilave përcaktohet 

se cilat shkelje të rendit publik përbëjnë devijime. Gjatë zbatimit të këtyre normave, disa 

individë etiketohen si devijantë
368

. Sipas pikëpamjes së Becker, devijimi nuk është një 

cilësi e veprimit të kryer nga personi, por është rrjedhojë e zbatimit nga persona të tjerë të 

                                                           
367

 Cituar nga Bandini dhe Gatti, Delinquenza giovanile, vep. e cit., f. 145-146. Gjithashtu, Siegel dhe Welsh, 

Juvenile delinquency, vep. e cit., f. 180-182. Bartollas dhe Schmalleger, Juvenile Delinquency, vep. e cit. f. 

171. 
368

 Clemente, M. dhe Díaz Huaman, S. V. “La dimensión rehabilitación versus riesgo social: estudio de los 

permisos penitenciarios”, në Enrique Echeburúa: Personalidades violentas, Madrid: Ediciones Piramide, f. 

225-226. 
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normave që e cilësojnë atë si “shkelës të ligjit”. Devijanti është ai, i cili është etiketuar si i 

tillë dhe sjellja devijante është ajo që bashkësia e njerëzve e ka cilësuar me këtë etiketë.
369

 

Becker pohon se një sjellje e caktuar mund të etiketohet apo cilësohet si kriminale, por kjo 

nuk do të thotë se në vetvete kjo sjellje është pjesë përbërëse e një vepre penale. Sjellja do 

të konsiderohet kriminale përmes një procesi perceptimi dhe reagimi shoqëror, duke u 

interpretuar dhe zbatuar nga agjentët ligjorë.
370

 Ai thekson se veprime “realisht” devijante 

janë ato që shoqëria i konsideron si të tillë, aspekt që paraqet mjaft rëndësi gjatë analizimit 

të plotë të sjelljes devijante. Duke e ndërthurur këtë element me kriteret e pranimit (ose të 

mospranimit) të një veprimi nga një normë e caktuar, mund të ndërtohet tabela, e cila lejon 

të dallohen llojet e ndryshme të devijimit
371

: 

 
Tabela 2.3.1: Llojet e sjelljeve devijante 

LLOJET E SJELLJEVE DEVIJANTE 

 Konform normave Në kundërshtim 

Të perceptuara si devijante I akuzuar gabimisht Devijim i plotë 

Të paperceptuara si devijante Në përputhje Devijim i fshehtë 

Burimi: Becker (1963). 

 

Dy prej këtyre llojeve nuk kanë nevojë për shpjegim të mëtejshëm. Sjellja në përputhje me 

normat është ajo që respekton e iu bindet normave dhe kështu perceptohet dhe nga të tjerët; 

e anasjellta, sjellja plotësisht devijante është ajo që vjen në kundërshtim ose në përballje me 

normat dhe që perceptohet si e tillë.
372

 Dy mundësitë e tjera të sjelljes shfaqin më tepër 

interes për Becker. Situata e atij që është akuzuar gabimisht ka të bëjë me individin, i cili në 

sy të të tjerëve ka kryer një veprim të padenjë, të papërshtatshëm ose devijant në një kohë 

që kjo nuk është e vërtetë.
373

 Për rrjedhojë, individi do të akuzohet padrejtësisht e gabimisht 

dhe po ashtu do të gjykohet dhe do të etiketohet si devijant pa qenë e vërtetë.
374

 Nga ana 

tjetër, devijimi i fshehtë ka të bëjë me rastin kur një person kryen një veprim të parregullt, 
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 Becker, H. S. (1997) Outsiders. Studies on the sociology of deviance, New York: The Free Press, f. 32-33. 

Shih edhe Cooley, vep. e cit., f. 173. 
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 Muncie, Youth and Crime, vep. e cit., f. 122. 
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 Becker, Outsiders, vep. e cit., f. 43. 
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 Po aty, f. 43. 
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 Cooley, “The Interactionist School”, vep. e cit., f. 174. 
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por ky nuk perceptohet nga shoqëria si shkelje e normave dhe nuk shkakton asnjë lloj 

reagimi.
375

 

Si përfundim, modeli i sekuencave të sjelljes devijante i përpunuar nga Becker niset nga 

fakti se “modelet e sjelljes zhvillohen duke ndjekur një radhë të rregullt”.
376

 Devijimi është 

një varg fazash apo etapash të ndryshimit të sjelljes dhe të të ardhmes së individit. 

Shpjegimi i secilës fazë ose etapë përbën një element të shpjegimit të sjelljes 

përfundimtare. Becker vë në dukje në modelin sekuencial të sjelljes devijante se cilësia e 

veprimeve nuk ka rëndësi, është vendosja e etiketimit ajo që përcakton se kur individi është 

devijant.
377

 

Për ta mbyllur, sipas modelit Labelling mund ta paraqesim zhvillimin e sekuencave të 

kriminalitetit si më poshtë
378

: 

 
Grafiku 2.3.1: Zhvillimi i sekuencave të kriminalitetit sipas modelit Labelling. 

 

Burimi: Becker (1963). 

 

Kriminologjia Kritike 

Duke u nisur nga teori të mëparshme, të tilla si teoria e etiketimit dhe teoritë e konfliktit
379

, 

por duke hedhur një hap më tej në kritikën ndaj sistemit,
380

 lindi dhe arriti kulmin e vet në 
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378
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vitet 1960 e 1970 një rrymë e re kriminologjike e quajtur “Kriminologjia radikale” ose 

“Kriminologjia kritike”, fillimisht përmes kontributeve të shkollës së Kriminologjisë të 

Berkeley, që pati aq shumë rëndësi në zhvillimin e Kriminologjisë kritike amerikane
381

. Në 

këtë drejtim, rëndësi të madhe paraqitën hulumtimet e Anthony M. Platt mbi institucionet e 

kontrollit të kriminalitetit të të miturve si dhe studimet e punimet e kryera nga ana tjetër e 

Atlantikut nga Kriminologjia anglo-saksone
382

, e përfaqësuar nga Ian Taylor, Paul Walton 

dhe Jock Young. Kriminologjia kritike apo teoria radikale e devijimit, sipas Hirst: 

 “përpiqet të shpjegojë dhe të shfajësojë kriminelin si produkt i marrëdhënieve shoqërore, e 

vendos kriminelin si viktimë të procesit të etiketimit dhe ndëshkimit, që vepron në interes të 

regjimit të vendosur dhe vë në diskutim natyrën e ligjeve e të vlerave të këtij regjimi”.
383

 

Sipas Platt: 

 “kriminologjia radikale kërkon një ripërkufizim të objektit të saj të studimit, lëndës dhe 

objektivave. (...) pikëpamja radikale e përkufizon veprën penale si dhunim të të drejtave 

njerëzore të përcaktuara politikisht: (...) Me një përkufizim radikal, të bazuar në të drejtat e 

njeriut. Zgjidhja e problemit të ‘krimit’ qëndron në transformimet revolucionare të shoqërisë 

dhe në zhdukjen e sistemeve ekonomike e politike shfrytëzuese”.
384

  

Në veprën e tyre The new Criminology, Taylor, Walton dhe Young bëjnë një kritikë 

shteruese (radikale) të teorive ekzistuese mbi krimin, devijimin dhe kontrollin shoqëror, 

“duke ofruar [në mënyrë të nënkuptuar] në vend të tyre një shpjegim më të gjerë nga 

pikëpamja sociologjike të zanafillës dhe sidomos një qasje ndërveprimi të dukurisë 

                                                                                                                                                                                 
Abingdon: Routledge Revivals, f. 32, ata u përballën gjithashtu me teori kritike në thelb, të tilla si teoria e 

etiketimit apo ato të konfliktit. Kritik shfaqet Walton kur shprehet se “teoria e etiketimit, e cila për shumë prej 

nesh dukej se ofronte një premtim radikal, duket se nuk mjafton”, për shkak se “fokusi i reagimit shoqëror 

është aq thellë joradikal sa dhe paraardhësit e tij”. Cituar nga Pearson, G. (2012) “Misfit sociology and the 

politics of socialization”, në Taylor, Walton, Young (Dir.), Critical Criminology, Abingdon: Routledge 

Revivals, f. 156. 
381

 Në Universitetin e Berkeley (Kaliforni) u themelua “Bashkimi i kriminologëve radikalë” në deklaratën e 

parimeve të të cilës përmendet: “Bashkimi ka për qëllim të nxisë alternativa radikale lidhur me ideologjinë 

dhe praktikën e diskriminimit që mbizotërojnë në pjesën dërrmuese të kriminologjisë aktuale. Bashkimi 

mirëpret çdo prurje në parashtrimin e shkaqeve thelbësisht politike e ekonomike të krimit dhe kriminalitetit; 

që bën përpjekje për të dhënë përkufizime të veprës penale në favor të popullsisë së shtypur dhe të klasave të 

shfrytëzuara; që analizon në mënyrë kritike strategjitë detyruese ligjore dhe joligjore të zbatuara nga Shteti 

dhe institucionet ndihmëse; dhe që, në përgjithësi, do të kontribuojnë për zhvillimin e një kriminologjie 

popullore”. Krahaso, Platt, T. (1975, 2012) “Prospects for a radical criminology in the USA”, në Taylor, 

Walton, Young, (Dir.), Critical Criminology, Abingdon: Routledge Revivals, f. 106. 
382

 “Në Britaninë e Madhe kriminologjia kritike u shfaq shumë më vonë se në Amerikën e Veriut, ndoshta 

sepse ekzistenca e një tradite radikale dhe e lëvizjes sindikaliste në këtë vend, konsiderohej nga shumë si e 

përshtatshme për të zgjidhur kontradiktat ligjore, ekonomike dhe politike të shoqërisë britanike”. Cituar nga 

“Editor’s introduction”, Taylor, Walton, Young, (Dir.), Critical Criminology, vep. e cit., f. 2. 
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 Hirst, “Marx and Engels on law, crime and morality”, vep. e cit., f. 203-204. 
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 Platt, “Prospects for a radical criminology in the USA”, vep. e cit., f. 103-104. 



87 

 

shoqërore të krimit”
385

, ku sapo po ravijëzoheshin postulatet teorike të Kriminologjisë së re 

që ata mbronin.
386

 Këta autorë shfaqin mendimin se kriminologjia radikale, nëse synon të 

përparojë si shkencë, duhet të ketë qëllimin për të ndërtuar një teori që u jep kuptim 

ndryshimeve të “strukturës së kontrollit shoqëror, ligjit dhe veprës penale”
387

. Ata mbrojnë 

idenë për një kriminologji, e cila duhet të përfshihet në krijimin e normave me qëllim 

zhdukjen e pabarazive shoqërore, arsye për të cilën duhet që të ketë “lirinë për të vënë në 

diskutim jo vetëm shkaqet e krimit, por edhe ato të normave që krijojnë krimin në vetvete: 

thënë ndryshe normat ligjore”.
388

 Duhet pra, që të ndërtohet një kriminologji materialiste 

(në përputhje me metodën e materializmit historik të ndërfutur nga marksizmi)
389

 që të 

marrë përsipër, 

 “detyrën për të kërkuar shpjegime lidhur me ekzistencën, inovacionin apo shfuqizimin e 

normave juridike dhe shoqërore mbi bazën e interesave që mbështesin, të funksioneve që 

përmbushin në një regjim të caktuar material ose të prodhimit në shoqëritë që bazohen mbi të 

drejtën e pronësisë, duke kuptuar se norma të tilla juridike janë pazgjidhshmërisht të lidhura me 

kontradiktat e lindura gjatë procesit të zhvillimit të këtyre shoqërive”.
390

  

Sipas kësaj ideje, për mbështetësit e kriminologjisë kritike: 

 “shkaqet e krimit janë të lidhura ngushtë me formën në të cilën janë veshur rendet shoqërore të 

epokës përkatëse. Krimi është gjithnjë ajo sjellje që konsiderohet problematike nga këto rende 

shoqërore; që krimi të zhduket duhet pra që dhe vetë këto rende të bëhen objekt i ndryshimeve 

shoqërore rrënjësore”.
391

  

Në vlerësimin e tyre, teoria shoqërore e devijimit duhet të përmbajë elementet vijues
392

: 

- duhet të kuptojë origjinat e veprimit devijant “në funksion të gjendjes ekonomike dhe 

politike që ndryshon shpejt të shoqërisë industriale të përparuar”;  
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- duhet të shpjegojë ngjarjet e ndryshme, përvojat apo ndryshimet strukturore që shpien 

drejt veprimit devijant;  

- të shpjegojë lidhjen midis bindjeve dhe veprimit, mes “racionalitetit më të mirë që kanë 

zgjedhur njerëzit dhe sjelljes së vërtetë që ata shfaqin” (për shembull një adoleshent 

mund të zgjedhë hedonizmin, refuzimin ose vetësigurinë, pa pasur asnjë mundësi të 

zbatojë në praktikë ndonjërën prej tyre), që do të thotë se kur njeriu zgjedh të sillet në 

mënyrë devijante, e zgjedh këtë me ndërgjegje;  

- duhet të shpjegojë mundësitë dhe kushtet që përcaktojnë reagimin e grupit shoqëror 

ndaj devijantit;  

- duhet të vendosë një model efikas mbi mjetet shtrënguese politike dhe ekonomike që 

shërbejnë për ndëshkimin e disa llojeve të kriminalitetit ose për të arritur që disa sjellje 

të mos konsiderohen më si të paligjshme;  

- përpiqet të kuptojë se reagimi që shfaq njeriu ndaj refuzimit ose stigmatizimit është i 

lidhur me zgjedhjen e ndërgjegjshme që ka çuar në shkeljen fillestare393. 

Kriminologjia kritike ka dhënë gjithashtu, edhe pse në mënyrë të përgjithshme e duke 

ndjekur postulatet e veta, problematikën e kriminalitetit dhe mospërshtatjes së të miturve. 

Në veprën e tij The Child Savers, Platt vë në diskutim kontekstin politik nga ku lindën 

gjykatat e të miturve dhe e kritikon haptazi filozofinë që e frymëzoi atë. Ai shfaq mendimin 

se gjykatat e të miturve u krijuan për të kënaqur interesat e klasave të mesme dominuese. 

Ai i shihte këto gjykata si shprehje të vlerave të klasës së mesme e të filozofisë së grupeve 

politike konservatore dhe shpjegon sesi klasat shoqërore zotëruese kanë krijuar përkufizime 

për krimin me qëllim kontrollin e klasave shoqërore të varura prej tyre:
394

 

 
 “Sistemi i drejtësisë për të miturit ishte pjesë e një lëvizjeje të përgjithshme të drejtuar nga 

grupet kapitaliste përkundrejt zhvillimit të klasës punëtore dhe industriale të specializuar e të 

disiplinuar, nëpërmjet krijimit të programeve të reja të etiketimit dhe kontrollit të të rinjve 

‘kriminelë’, ‘të pavarur’ dhe ‘të braktisur’”.
395
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Duke dalë kundër mendimit të përgjithshëm që e vlerësonte si revolucionar krijimin e 

gjykatave të të miturve, Platt shprehej se: 

“Child-saving movement nuk solli ndonjë të re veç konfirmimit të vlerave tradicionale si 

autoriteti prindëror, edukimi, jeta familjare dhe virtytet e jetës rurale që po rrëzoheshin në 

epokën e vet. Ajo ishte një lëvizje ndaluese, në kuptimin e përgjithshëm, që besonte se progresi 

shoqëror varej nga forcimi i ligjeve, mbikëqyrja e rreptë e kohës së lirë të fëmijëve dhe 

rregullimi i argëtimeve të paligjshme. Ajo që në pamje të parë nisi si lëvizje për humanizimin e 

jetës së adoleshentëve, shpejt ndihmoi në krijimin e një programi të absolutizmit moral që 

luftonte për shpëtimin e të rinjve nga filmat, pornografia, duhani, alkooli dhe nga çdo gjë tjetër 

që mund t’u merrte pafajësinë atyre”.
396

 

 

Nga ana tjetër, Taylor i shpjegon problemet e rinisë duke e shqyrtuar gjendjen e tyre në 

shoqërinë aktuale, shoqëri kapitaliste të tregut të lirë, të sunduar nga zelli i shfrenuar për 

konsum, atje ku dallimet mes klasave shoqërore janë shtuar, ku mbizotëron parimi që “sa 

më shumë ke, aq më shumë vlen”, ku krijohen një sërë fituesish dhe humbësish, ku 

frustrimet dhe vështirësitë bëjnë që pjesa më e madhe e të rinjve të konsiderohen si humbës. 

Nga tërësia e problemeve që rëndojnë mbi të miturit, ai përmend si më kryesorët ata që 

përmenden më poshtë: 

- Është krijuar një varfëri graduale e popullatës. Kjo sjell për rrjedhojë pasoja negative 

për moshën e re në dy kuptime të ndryshme (por të lidhur me njëri-tjetrin): përvojat e 

varfërisë dhe skamjes të përjetuara gjatë fëmijërisë dhe mandej gjatë kalimit nga shkolla 

në botën e punës. Sipas tij, shtimi i distancës materiale mes të varfërve dhe konsumit të 

të mirave të tregut duhet të shihet si një faktor që ka kontribuar më së shumti në 

përhapjen e veprave të tilla penale si vjedhjet, grabitjet dhe të tjera forma të veprave 

penale kundër pasurisë në vende si Anglia dhe Wellsi në vitet 1980 e 1990.397  

- Në lidhje të ngushtë me situatën  e mëparshme, i jep vlerë të madhe papunësisë së të 

rinjve sikundër dhe shtrirjes së numrit të të miturve që punojnë në kushte shfrytëzimi 

(fizik dhe psikik) dhe numrit të madh të të rinjve të punësuar në punë sezonale dhe të 

paguar keq.398 Ai thekson njëkohësisht faktin se shumë të rinj kanë për synim që të 
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 Platt, A. (1977) The Child savers, botim II, Chicago: University of Chicago Press, cituar nga Bartollas dhe 

Schmalleger, Juvenile Delinquency, vep. e cit., f. 452. 
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 Krahaso Taylor, I. (1999) Crime in context. A critical Criminology of Market Societies, Cambridge: Polity 

Press, f. 68-70. 
398

 Krahaso Taylor, Crime in context, vep. e cit., f. 66-68 dhe 73-75. Ai vë në dukje se shoqëritë që 

vetëkonsiderohen si të përparuara e të zhvilluara, nuk kanë kurrfarë ndjeshmërie ndaj fëmijëve të tyre, duke iu 

mohuar një sërë të drejtash shoqërore dhe ekonomike brezave të tërë të rinjve. 
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krijojnë familje e të martohen, por vazhdojnë të jetojnë me prindërit e tyre. Ndërkaq, ka 

pësuar rritje numri i të miturve të pastrehë (homeless) që jetojnë e punojnë nëpër 

rrugë.399 

- Së fundi, pasiguria dhe rreziku që përjetojnë të rinjtë sot e që pasqyrohet kryesisht në 

shtimin e veprave penale të abuzimeve seksuale me fëmijët dhe adoleshentët400 dhe në 

kudondodhjen e drogës e të alkoolit401, janë të tjerë faktorë të cilëve ai u jep rëndësi të 

madhe. 

Konkluzioni i menjëhershëm lidhur me trajtimin e kriminalitetit të të miturve sipas 

ndjekësve të Kriminologjisë kritike, duke e krahasuar me Kriminologjinë tradicionale, është 

veçse përballja me problemin. Mbështetësit e teorisë së devijimit nuk kërkojnë shkaqet apo 

faktorët që ndikojnë apo konkurrojnë në kryerjen e veprës penale, por kërkojnë të vënë në 

dukje problemet e shoqërisë për t’i zgjidhur ato, gjë që do zgjidhë në vijim kriminalitetin. 

Aktualisht, Kriminologjia kritike nuk shfaqet si një rrymë uniforme e për shkak të krizës 

mes anëtarëve të saj është ndarë në disa rryma, ku më të rëndësishmet janë ato të 

përfaqësuara nga realistët e rinj apo realistët e të majtës (left realism) dhe neo-

abolicionistët
402

. Këto rryma janë zëvendësuar nga rryma të tjera të përfaqësuara dekadat e 

fundit nga Kriminologjia feministe dhe Kriminologjia postmoderniste. 

 

2.4.Teoritë Integruese 

Siç u shpjegua, kanë qenë të shumta teoritë që janë përpjekur të shpjegojnë arsyet e kryerjes 

së veprave penale nga njerëzit. Për këtë qëllim janë realizuar shpjegime të panumërta të 

karakterit sociologjik, biologjik ose psikologjik, por asnjë prej tyre nuk ka arritur të japë një 

shpjegim të kënaqshëm lidhur me dukurinë e dhunës dhe të kriminalitetit të të miturve. 

Kohët e fundit është synuar të integrohen teoritë më të rëndësishme si një përpjekje për të 

kuptuar më mirë këtë fenomen.  
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400

 Po aty, f. 71-72. 
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 Shih Taylor, Crime in context, f. 81 e vijuese. Lidhur me këtë fakt ai vë në dukje se tregu i drogës është i 
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 Ponti dhe Merzagora Betsos, Compendio di Criminologia, vep. e cit., f. 133 e vijuese. Van Swaaningen, R. 

(1997) Critical Criminology. Visions from Europe, London: Sage Publications, f. 191 e vijuese. 
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Këto teori synojnë të integrojnë tërësinë e njohurive të mbledhura nga teoritë më të 

spikatura kriminologjike për të arritur një njohje më të mirë e më të plotë të 

kriminalitetit.
403

 Që të arrihet integrimi, sipas Siegel dhe Welsh duhet që: 

 “të pranohet se objekti bazë i teorive kriminologjike është të përcaktohen faktorët 

bashkëshoqërues të kriminalitetit dhe që, mund të ndodhë që një fenomen kriminal të 

shoqërohet nga faktorë të ekspozuar nga teori të ndryshme”.
404

  

 

Ata nisen nga ideja e integrimit dhe lidhjes së faktorëve individualë apo personalë që mund 

të ndikojnë në kryerjen e veprës penale me faktorët shoqërorë dhe faktorët strukturorë.
405

 

Elliot dhe të tjerë kanë përpunuar një teori integruese që bashkon në mënyrë të shprehur 

teoritë e tensionit ose të frustrimit (strain), teoritë e kontrollit dhe teoritë e të mësuarit 

shoqëror për të shpjeguar kriminalitetin si dhe përdorimin e drogës.
406

 Nëpërmjet këtij 

integrimi këta autorë propozojnë një linjë të vetme të shkaqeve që përfshin variabla të të tri 

teorive, gjë që bëhet më e qartë në skemën vijuese. 

 
Grafiku 2.3.2: Teoria integruese e faktorëve të kriminalitetit 

 

 

 

 

 

 
Burimi: Elliot, 

 

Burimi: Huizinga dhe Agenton
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Një nga teoritë më të kuptueshme, të krijuara për të shpjeguar rezultatet e një projekti 

kërkimor afatgjatë
408

, (pjesë e Studimit të Cambridge) është teoria integruese e propozuar 

nga David P. Farrington, aspektet kryesore të së cilës do të përshkruhen në vijim.
409

  

Teoria e tij zë fill në përpjekjen për shpjegimin e kriminalitetit duke integruar aspektet më 

të spikatura të pesë teorive të mëdha: teorisë së nënkulturave të Cohen, teorisë së 

mundësive të pabarabarta të Cloward dhe Ohlin, teorisë së të mësuarit shoqëror të Trasler, 

teorisë së kontrollit shoqëror të Hirschi dhe teorisë së lidhjeve të diferencuara të Sutherland 

dhe Cressey.
410

  

Përmes kësaj teorie, Farrington përpiqet të shpjegojë sesi lind kriminaliteti i të miturve 

(këtë përpiqet ta shpjegojë nëpërmjet shumëllojshmërisë së veprimeve kriminale të kryera 

nga të mitur meshkuj).  

Ai është i mendimit se kriminaliteti lind gjatë procesit të ndërveprimit mes individit dhe 

ambientit rrethues, të cilin e ndan në katër faza (të cilave më vonë iu ka shtuar edhe një të 

pestë)
411

: 

1. Në fazën e parë, lind motivimi. Kjo të shtyn të mendosh se dëshirat thelbësore që 

aktualisht shkaktojnë veprime kriminale janë dëshira që drejtohen ndaj të mirave 

materiale, prestigjit shoqëror apo që janë në kërkim të nxitjeve. Këto dëshira mund të 

jenë të induktuara nga ana kulturore ose t’u përgjigjen situatave specifike. Mund të 

ndodhë që dëshira e kërkimit të nxitjeve të jetë më e madhe tek fëmijët e familjeve të 

varfra në krahasim me ato të mesme, sepse fëmijët e varfër bëjnë jetë më të mërzitshme 
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 Sipas Hirschi dhe Gottfredson, “Age and Explanation of Crime”, vep. e cit., f. 328 e vijuese, studimet 
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pajustifikuar dhe që të shtien në gabim”. Debati i lindur lidhur me moshën dhe veprën penale haset i 

polarizuar mbi tipin e hulumtimit që kërkohet për të testuar teori të tilla. Kriminologët janë ndarë mes 

mbështetësve të studimeve afatgjatë (longitudinal research) dhe atyre të studimeve të tërthortë (cross 

sectional research). Mbi këtë debat mund të konsultohet, Bernard, Snipes dhe Gerould, Vold’s Theoretical 
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kryesore edhe tek Garrido dhe Redondo, Principios de Criminología, vep. e cit., f. 548-553. 
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ose janë të pazotë të shtyjnë për më vonë kënaqësitë e çastit për t’u lënë vend qëllimeve 

afatgjata.
412

 

2. Në fazën e dytë, kërkohet mënyra e ligjshme ose e paligjshme për të kënaqur dëshirat. 

Zakonisht disa njerëz (sidomos të rinjtë e klasave të varfra) kanë më pak mundësi ose 

aftësi që të kënaqin dëshirat e tyre nëpërmjet rrugëve të ligjshme apo të pranuara nga 

shoqëria, ndaj dhe zgjedhin mënyra të paligjshme apo të papranueshme prej saj. Kjo 

paaftësi e të miturve të varfër që të arrijnë qëllimet ose objektivat në mënyra të ligjshme 

mund të lidhet pjesërisht me faktin që ata mungojnë në shkollë, ndaj dhe priren të 

shfaqin sjellje të gabuara dhe qëndrime të një niveli të ulët. Mosfrekuentimi i rregullt i 

shkollës zakonisht vjen si rrjedhojë e mungesës së stimujve intelektualë nga ana e 

prindërve në një mjedis të klasës së ulët shoqërore dhe mosdhënies rëndësi mendimeve 

abstrakte.
413

 

3. Në fazën e tretë, motivimi për të kryer vepra penale mund të rritet ose pakësohet për 

shkak të bindjeve dhe qëndrimeve të brendshme të personit lidhur me domethënien e 

shkeljes së ligjit, të cilët lidhen me procesin e mësimit, që mund të jetë shoqëruar me 

shpërblime dhe ndëshkime. Besimi se kriminaliteti është diçka e keqe ose një 

ndërgjegje e qëndrueshme, mund të kultivohen atëherë kur prindërit i mbështesin 

normat ligjore, kur mbikëqyrin rregullisht fëmijët e tyre dhe kur ndëshkojnë sjellje të 

papranuara nga shoqëria nëpërmjet një disipline të dhembshur dhe me synim të caktuar. 

Në të kundërtën, bindja se kriminaliteti është diçka e ligjshme priret të forcohet atëherë 

kur fëmijët kanë qenë të ekspozuar ndaj sjelljeve apo qëndrimeve në favor të këtij 

fenomeni, sidomos kur këto sjellje kanë qenë të anëtarëve të familjes së tyre apo të 

shokëve.
414

 

4. Faza e katërt ka të bëjë me marrjen e vendimit në një situatë të veçantë, e cila do të 

ndikohet nga faktorët situacionalë të çastit. Nëse motivimi për të kryer vepër penale i 
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mbijeton fazës së tretë, që ai të kthehet në realitet, në çdo situatë, do të varet nga kostot, 

përfitimet dhe mundësitë për një rezultat të mundshëm.
415

 

5. Pasojat e të kryerit vepra penale do të ndikojnë në prirjen kriminale dhe në llogaritë 

kosto-përfitime të krimeve të ardhshme.
416

 

Duke e zbatuar këtë teori në rezultatet e marra nga London longitudinal project, Farrington 

mbërriti në përfundimin se të miturit që iu përkasin klasave të ulëta janë veçanërisht të 

prirur për të kryer vepra penale, pasi nuk do të mund të arrijnë në mënyrë të ligjshme 

qëllimet ose objektivat e tyre (pjesërisht edhe për shkak të mosndjekjes së rregullt të 

shkollës) dhe, edhe për shkak se vlerësojnë së tepërmi disa qëllime të caktuara. Fëmijët që 

janë keqtrajtuar nga prindërit do të jenë më të prirur që të kryejnë vepra penale, sepse nuk 

kanë fituar kontrollin e brendshëm ndaj sjelljeve të papranuara nga shoqëria, kurse fëmijët 

që vijnë nga familje kriminale dhe ata që kanë shokë kriminelë priren të kenë qëndrime 

kundër sistemit dhe të besojnë se kriminaliteti është i justifikuar.
417

 

Për ta mbyllur, Farrington thekson se: 

 “Kriminaliteti arrin pikën kulmore të tij mes moshave 14 deri 20 vjeç, sepse fëmijët (sidomos 

ata të klasave të ulëta që braktisin shkollën) ushqejnë dëshira të forta për nxitje emocionale, 

gjëra materiale dhe status ndër bashkëmoshatarët e tyre, zotërojnë pak mundësi për të kënaqur 

këto dëshira në rrugë të ligjshme dhe kanë pak për të humbur. Përkundrazi, pas moshës 20 vjeç 

dëshirat ulen ose bëhen më realiste, ka më tepër mundësi që qëllimet të arrihen në mënyrë të 

ligjshme dhe kostot e kriminalitetit janë më të mëdha”.
418

 

 

Një tjetër integrim i teorive më të rëndësishme, është ai i realizuar nga Schneider
419

, i 

riprodhuar në vijim, në të cilën mund të vrojtohen, disa prej pikave kyçe të kriminalitetit 

fëminor dhe të të miturve. 
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 “Kriminaliteti fëminor dhe i të rinjve e ka origjinën në proceset me të meta të të mësuarit 

shoqëror. Me ndryshimet shoqërore, zhvillimin e shoqërisë dhe transformimin e strukturës 

social-ekonomike, ndryshojnë gjithashtu stili i jetesës dhe normat që përcaktojnë mënyrën e 

sjelljes së njerëzve. Kur sjelljet dhe normat e reja mësohen me shpejtësi të veçantë, lindin 

konflikte mes vlerave dhe sjelljes gjatë procesit të të mësuarit shoqëror (teoria e konfliktit 

kulturor). Nëse këto konflikte nuk zgjidhen në mënyrë paqësore dhe me marrëveshje të 

përbashkët, si rrjedhim do të shkatërrohen vlerat (teoria e anomisë), gjë e cila sjell, përmes 

prishjes së grupeve e të personalitetit, rritje të kriminalitetit. Nëse zhvillimi social-ekonomik i 

disa zonave të caktuara (lagje, zona fqinjësie) mbetet pas, do të prishet solidariteti ndërmjet 

anëtarëve të komunitetit (teoria e çorganizimit shoqëror). Me prishjen e komunitetit lidhet 

zhvillimi i nënkulturave, i grupeve të fëmijëve dhe të miturve të së njëjtës moshë (teoria e 

nënkulturës) ku, nëpërmjet mbështetjes së grupit, ata mësojnë zakone dhe mendime që përligjin 

kriminalitetin. Sjellja kriminale nuk mësohet vetëm përmes rezultateve të disa sjelljeve të 

caktuara, por edhe nëpërmjet modeleve të sjelljes. Mund të mësohet gjatë procesit të 

vetëafirmimit, gjatë të mësuarit apo të moskuptuarit të ligjshmërisë dhe nevojës për t’u sjellë 

konform normave shoqërore (teoria e të mësuarit shoqëror). Një fëmijë a një i mitur mëson të 

vlerësojë sjelljen e tij dhe ta çmojë si të mirë apo të gabuar. Ai mëson normat që përcaktojnë 

sjelljen e tij. Do të kryejë më tepër veprime kriminale, nëse ka marrë më tepër mbështetje rreth 

këtij lloji sjelljeje në krahasim me sjelljen konform normave shoqërore, dhe sa më tepër t’i jetë 

përshkruar si e pëlqyeshme kjo sjellje apo t’i jetë justifikuar si e pranueshme (teoria e lidhjeve 

të diferencuara). Të miturit kriminelë nuk kanë ushqyer dashuri dhe ngrohtësi ndaj prindërve 

dhe mësuesve të tyre. Streha prindërore dhe shkolla paraqesin pak rëndësi për ta. Nuk kanë 

mësuar të hyjnë në marrëdhënie ndërpersonale. Nuk ndjekin qëllime afatgjata dhe në harmoni 

me shoqërinë; nuk punojnë për një karrierë konform normave të shoqërisë. Nuk e respektojnë 

ligjin (teoria e kontrollit). Kur reagimi zyrtar ndaj kriminalitetit është tejet i rreptë dhe bëhet 

dramatik, kriminaliteti do të përkeqësohet. Kriminaliteti parësor, i cili mund të normalizohej, 

shndërrohet në kriminalitet dytësor: autori recidivist e bazon jetën dhe identitetin e tij në 

realitetin e kriminalitetit; zhvillon një vetëperceptim si kriminel (teoria e ndërveprimit)”. 

 

2.5.Konkluzion  

Në gjykimin personal, pas shqyrtimit të këtyre teorive dhe hipotezave, asnjë prej tyre nuk 

mundet që, e vetme, të gjejë origjinën dhe shkaqet e kriminalitetit të të miturve; edhe pse 

është e qartë se disa prej tyre sigurojnë të dhëna të denja për t’u marrë në konsideratë sa i 

përket prirjes së disa të miturve drejt krimit (teori të tjera janë të prapambetura apo nuk 

arritën rezultate përfundimtare), por mbetet fakti se asnjë prej tyre, e veçuar, nuk mund të 

përcaktojë arsyen e hyrjes në kriminalitet të disa të miturve dhe sjelljen korrekte të të 

tjerëve.
420

 Për këtë arsye, gjej më të përshtatshëm, të ashtuquajturin parim të faktorëve të 

                                                           
420

 Këtë pohim e kanë përforcuar ndër të tjerë, Hassemer dhe Muñoz Conde, vep. e cit., f. 42, kur shprehen se 

“aktualisht, vazhdon të jetë ndërmarrje e pamundur dhënia e një shpjegimi të kënaqshëm e unik për 

kriminalitetin dhe shkaqet e tij ose për arsyet mbi bazën e të cilave një individ shndërrohet në kriminel, ndër 

të tjera, për shkak të larmisë së aspekteve dhe faktorëve konkurrues, nuk arrihet në një emërues të 

përbashkët”. Garrido dhe Redondo, Principios de Criminología, vep. e cit., f. 520, mbështesin idenë sipas së 

cilës “asnjë prej teorive të formuluara nuk mundet të marrë parasysh tërësinë e fenomeneve të shqyrtuar: 

kriminalitetin dhe kontrollin shoqëror”. Në të njëjtën linjë, Moro, “Considerazioni in tema di devianza 

giovanile”, vep. e cit., f. 53, pohon se të gjitha përpjekjet për të përmbledhur debatin mbi shkaqet e 

kriminalitetit të të miturve, më tepër se një plan ambicioz, është plan “i paqëndrueshëm”. Po ashtu, Ponti dhe 
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shumëfishtë, sipas të cilit kriminaliteti i të miturve vjen si rrjedhojë e ndikimit të 

njëkohshëm të faktorëve të ndryshëm (personalë apo individualë, familjarë, shoqërorë dhe 

ekonomikë, etj.), pa i shkëputur apo ndarë ata nga njëri-tjetri
421

.
422

 

Teoritë multifaktoriale (sikundër teoritë integruese) iu referohen një sërë problemeve me 

qëllimin për të dhënë një shpjegim koherent lidhur me kriminalitetin e të miturve. 

Problemet logjike të mospërshtatjes janë ndoshta problemi kryesor, pasi elementet e 

ndryshëm shkakësorë shpesh mund të krijojnë diçka të çorganizuar, të nxitur nga postulatet 

e cituar në fillim. Po aq seriozë janë dhe probleme të tjerë si: mungesa e marrëveshjeve mbi 

përkufizimet dhe termat e përbashkët, matja e pasaktë e faktorëve kyç, dhe 

mospërkufizimet empirike.
423

 Pavarësisht këtyre, epërsitë që ofrojnë në krahasim me teoritë 

unitare janë të dukshme, pasi na lejojnë që ta qasim problemin në tërësinë e tij, pa 

kufizimin për t’iu drejtuar një shkaku apo faktori të vetëm lidhur me kriminalitetin, gjë që 

dukej praktikisht e pamundur tek teoritë unitare. Shkaqet ose motivimet e kriminalitetit të të 

miturve janë të shumëfishtë
424

 dhe rëndësia e njërit apo tjetrit është një faktor i 

ndryshueshëm në secilin rast, i cili vështirë të shpjerë tek një emërues i përbashkët. 

                                                                                                                                                                                 
Merzagora Betsos, Compendio di Criminologia, vep. e cit., f. 231, vlerësojnë se arsyet e kriminalitetit të të 

miturve janë të shumëfishta dhe është shumë e vështirë që të rrjedhin nga “një shkak i vetëm”. Sipas Bandini 

dhe Gatti, Delinquenza giovanile, vep. e cit., f. 193-194, “kriminaliteti i të miturve mund të lindë nga 

përzierja e faktorëve të ndryshëm, ndaj dhe është e pamundur që t’i jepet atributi ekskluzivisht një elementi të 

vetëm si origjinë e këtij fenomeni”. Me të njëjtin mendim edhe Lawrence, School Crime and Juvenile Justice, 

vep. e cit., f. 43 dhe 67. 
421

 Në të njëjtën linjë arsyetimi, Howell, J. C., Lipsey, M. W. dhe Wilson, J. J. (2014) A handbook for 

evidence-based juvenile justice systems, London: Lexington books, f. 7 e vijuese. Wassermann, Miller dhe 

Cothern, “Prevention of Serious and Violent Juvenile Offending”, vep. e cit., f. 10. Larmia e faktorëve që 

ndërveprojnë në dukurinë e kriminalitetit ka dalë në pah dhe nga Bueno Bueno, A. dhe Moya Mira, C. (1998) 

“La delincuencia juvenil como síntoma: perspectivas de intervención psicosocial”, në Alternativas: cuadernos 

de trabajo social, Alicante: Universidad de Alicante, Nr. 6, f. 152-158. Marrë nga:  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2753708, (parë më 04 shkurt 2014). 
422

 Sipas Segre, S. (1994) “Una teoria integrata della delinquenza giovanile alla luce della recente letteratura 

nordamericana”, në Rassegna Italiana di Criminologia, viti V-Nr. 1, janar, f. 99 e vijuese, nuk duhet të 

ngatërrohet skema teorike shumëfaktorëshe me skemën teorike “unitare” ose “të integruar”, qëllimi i së cilës 

është të tregojë përputhjen logjiko-shkakësore mes teorive të ndryshme. 
423

 Binder, Geis dhe Bruce Jr., Juvenile Delinquency, vep. e cit., f. 190. Mund të konsultohen dhe kritikat e 

goditura të bëra nga Lanier, Henry dhe Anastasia, Essential Criminology, vep. e cit., f. 291-293. 
424

 Prinz, R. (2000) “Research-Based Prevention of School Violence and Youth Antisocial Behavior: a 

developmental and educational perspective”, në Preventing School Violence: Plenary Papers of the 1999 

Conference on Criminal Justice Research Evaluation-Enhancing Policy and Practice Through Research, 

Vëll. 2, Washington: NIJ, maj, f. 26. Marrë nga: https://www.ncjrs.gov/txtfiles1/nij/180972.txt, (parë më 05 

shkurt 2014). 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2753708
https://www.ncjrs.gov/txtfiles1/nij/180972.txt
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Përparësia vërehet sidomos gjatë realizimit të programeve të parandalimit, të cilët duhet të 

kenë në vëmendje karakterin e shumëfishtë të kriminalitetit, ndaj dhe duhet të mbështeten 

në modele integruese që i marrin parasysh të gjithë faktorët shkakësorë, me qëllimin për të 

gjetur zgjidhjen më të përshtatshme për secilin rast.
425

 Procesi i ndërhyrjes parandaluese 

përfshin programimin në disa drejtime (për shembull, shkolla, familja, miqtë, lagja, etj), gjë 

që është e nevojshme për disa arsye:  

Së pari, sjellje të caktuara shoqërore, siç janë sjelljet agresive ose të dhunshme zhvillohen 

përmes ndërveprimit në mjedise të ndryshme.  

Së dyti, ndërhyrja vetëm në një mjedis mund të jetë e pamjaftueshme për arritjen e 

rezultateve pozitive.  

Së treti, ndërhyrjet e bëra në drejtime të ndryshme lejojnë kompensimin e programeve që 

nuk kanë qenë efikasë në ambiente të tjerë, tek një ambient i caktuar.
426

 

Duke ndjekur këto postulate, identifikimi dhe njohja e faktorëve ndikuesë në kriminalitetin 

e të miturve janë dy procese të një rëndësie të veçantë lidhur me parashikimin në kohë të tij 

ose në fushën e parandalimit të këtij fenomeni. Faktorët paralajmëruesë (predictors) janë në 

fokusin e objektivave që synojnë parandalimin dhe ndërhyrjen. Nëse arrihen të zvogëlohen 

faktorët e rriskut dhe të shtohen faktorët mbrojtës gjatë një veprimi parandalues, 

rrjedhimisht edhe mundësitë e kriminalitetit dhe të dhunës së të miturve do të mund të 

pakësohen.
427

  

Hawkins et al., (2000) kanë bërë një analizë të plotë të faktorëve të rriskut që mund të 

ndikojnë pozitivisht në kriminalitetin e të miturve, sjelljet e dhunshme dhe të tjera sjellje 

problematike, duke u bazuar në rishikimin e studimeve më të rëndësishme të kryera në këtë 

fushë përgjatë viteve, të plotësuara dhe me rezultatet e marra nga OJJDP’s Study Group on 

Serious and Violent Juvenile Offenders dhe analizat e bëra mbi studimet afatgjata të kryera 

nga Seattle Social Development Project.
428

  

                                                           
425

 Herrero Herrero, Delincuencia de menores, vep. e cit., f. 101-102. 
426

 Prinz, “Research-Based Prevention”, vep. e cit., f. 28-29. 
427

 Kështu, që nga viti 1986, OJJDP ka sponsorizuar tri studime afatgjatë, të njohur së bashku si Program of 

Research on the Causes and Correlates of Delinquency, që shqyrtojnë zhvillimin e të miturve në kontekstin 

familjar, shkollor, të grupeve shoqërore dhe komunitar. Shih OJJDP, Annual Report 2000, cit., f. 7. 
428

 Hawkins, D. J. et al. (2000) “Predictors of Youth Violence”, në Juvenile Justice Bulletin, OJJDP, 

Washington: NIJ, Prill, f. 1 e vijuese. Marrë nga: 
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Analiza e kryer nga këta autorë pati për qëllim të përcaktonte intensitetin në lidhjen e 

faktorëve të rriskut (të individualizuar) dhe dhunës që vinte si rrjedhojë e tyre. Nga 

përfundimet e arritura
429

 janë klasifikuar elementet paralajmëruesë në pesë drejtime: 

 

Faktorët individualë: 

 Ndërlikimet e paralindjes dhe paslindjes. 

 Treguesi i ulët i frekuencës kardiake, shpeshtësia e rrahjeve të zemrës. 

 Çrregullimet e brendshme. 

 Hiperaktiviteti, problemet në përqendrim, angështimi dhe padurimi. 

 Agresiviteti. 

 Lehtësia e menjëhershme për të shfaqur sjellje të dhunshme. 

 Përfshirja në forma të tjera të sjelljeve antishoqërore. 

 Mendime dhe sjellje në favor të devijimit ose sjelljes antishoqërore. 

 

Faktorët familjarë: 

 Prindër kriminelë. 

 Keqtrajtimi gjatë fëmijërisë. 

 Drejtimi i dobët brenda familjes nga figurat udhëheqëse. 

 Nivelet e ulëta të pjesëmarrjes ose përfshirjes familjare. 

 Lidhjet e dobëta familjare dhe konfliktet brenda familjes. 

 Sjelljet e prindërve që kanë të bëjnë me përdorimin e drogës dhe të dhunës. 

 Ndarja e prindërve dhe e fëmijëve. 

 

Faktorët shkollorë: 

 Prapambetja në shkollë. 

 Lidhja e dobët me shkollën. 

 Mungesat dhe braktisja e shkollës. 

 Ndryshimet e shpeshta të shkollës. 

                                                                                                                                                                                 
http://www.crim.cam.ac.uk/people/academic_research/david_farrington/predviol.pdf, (parë më 07 shkurt 

2014). 
429

 Hawkins et al., “Predictors of Youth Violence”, vep. e cit., f. 2. Të gjithë faktorët janë zbërthyer në mënyrë 

të detajuar nga autorët në faqet vijuese. 

http://www.crim.cam.ac.uk/people/academic_research/david_farrington/predviol.pdf
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Faktorët që lidhen me grupmoshën: 

 Vëllezër e motra kriminelë. 

 Shokë kriminelë. 

 Pjesëmarrja si anëtar i një bande. 

 

Faktorët shoqërorë dhe komunitarë: 

 Varfëria. 

 Komuniteti i çorganizuar. 

 Shpërndarja e drogave dhe armëve të zjarrit në komunitet dhe aksesi i lehtë për 

sigurimin e tyre. 

 Pjesëtarë të lagjes në moshë madhore të përfshirë në veprimtari kriminale. 

 Ekspozimi ndaj dhunës dhe paragjykimet racore. 

 

Autorët cilësojnë si faktorët më problematikë ata shoqërorë dhe komunitarë, familjen, 

shkollën, veçoritë personale dhe grupet e bashkëmoshatarëve. Këta dhe të tjerë faktorë, 

sipas mendimit personal jo më pak të rëndësishëm, që gjithashtu janë analizuar në disa 

studime kriminologjike, janë disa për atyre që do të merren në shqyrtim në kapitullin vijues. 
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KAPITULLI III: PROFILI I TË MITURIT NË KONFLIKT ME 

LIGJIN: KLASIFIKIMI TIPOLOGJIK DHE FAKTORËT 

KRIMINOGJENË 

 

3.1.Hyrje 

Studimi tipologjik (i quajtur gjithashtu tipologji) mbi kriminalitetin, ka të bëjë me 

formulimin teorik të bazuar në hulumtimet empirike të kryera për të shpjeguar këtë dukuri, 

duke analizuar sjelljen kriminale nga pikëpamja konceptuale si dhe lidhjen ndërmjet një 

sërë faktorëve e karakteristikave të përbashkëta me sjelljen antishoqërore apo kriminale. 

Ndaj dhe një teori tipologjike e kriminalitetit duhet të specifikojë faktorët që përcaktojnë 

tipet e ndryshëm, por duhet edhe të tregojë faktorët shkakësorë si dhe mënyrën në të cilën 

ndërveprojnë këta të fundit
430

: 

 
 “Një teori e përshtatshme tipologjike e kriminalitetit, përpos përmbushjes së kritereve të 

aplikueshëm në çdo teori shkencore, duhet të plotësojë edhe këto kërkesa: 1) Teoria duhet të 

specifikojë qartë karakteristikat e tipeve të kriminelëve. Duhet të bëjë dallimin mes atyre 

faktorëve që shërbejnë për të përcaktuar tipin dhe kërkesat e tjera që lidhen me këta faktorë. 2) 

Teoria duhet të përshkruajë procesin apo proceset etiologjikë të secilit tip. Duhet të specifikojë 

faktorët shkakësorë të sjelljes që klasifikojnë kriminelin në njërin apo tjetrin tip. 3) Një teori e 

mirë nxjerr në pah proceset që shpjegojnë marrëdhëniet ndërmjet tipeve”. 

 

Studimet tipologjike të kriminalitetit kanë qenë të shpeshta në shekullin e kaluar,
431

 të nisur 

nga disa këndvështrime dhe nën frymën se orientimi (biologjiko-antropologjik, sociologjik, 

                                                           
430

 Shih Kinch, J, W. (1962) “Continuities in the study of Delinquent Types”, në J. Crim. L., Crimin. and 

Police Science, Nr. 53, f. 323-328; cituar nga Glueck, Sh. dhe Glueck. E. (1967) “Variedades de tipos 

delincuentes”, në Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Vëll. XX, janar-gusht, Madrid: Boletín 

Oficial del Estado, f. 208. Marrë nga: http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2783357.pdf, (parë më 20 

mars 2014), Bashkëshortët Glueck (në f. 210) i kategorizojnë studimet tipologjike në raport me një klasifikim 

të përkohshëm dhe me një klasifikim metodologjik. Klasifikimi i parë mbështetet tek mosha në të cilën 

krimineli kryen veprën penale dhe i dyti në pikënisjen ose pikën qendrore që ka interes për analizimin e bërë.  
431

 Në Shqipëri, sipas Hysi, Kriminologjia, vep. e cit., f. 129 e vijuese, një ndër themeluesit e kriminologjisë 

shqiptare, z. Ismet Elezi, në disa punime të tij sjell fakte për ekzistencën e mendimit kriminologjik shqiptar që 

në veprat e rilindësve shqiptarë, të cilët jetuan në gjysmën e dytë të shek. XIX dhe në fillim të shek. XX. 

Lidhur me tipologjinë e të miturve në konflikt me ligjin në vendin tonë, në studimin QMDFSH-CRCA (2007) 

Kriminaliteti i të miturve në Shqipëri. Analizë e shkaqeve dhe faktorëve të kriminalitetit tek të miturit në 

Shqipëri, (udhëhequr nga Haxhiymeri, E.), Tiranë: Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në 

Shqipëri dhe CRCA Albania, f. 39-40, janë përcaktuar këta profile të të miturit në konflikt me ligjin: veprat e 

para penale kryhen në kufirin moshor 14 dhe 17 vjeç; gjinia mashkullore është mbizotëruese; niveli i ulët 

arsimor; prejardhja nga familje të varfra; të miturit vijnë kryesisht nga zona rurale, të thella, suburbane ose të 

pazhvilluara e ish-qytete industriale; përkatësia në familje problematike dhe jofunksionale; modelimi i 

sjelljeve problematike në mosha të vogla, të cilat nuk trajtohen në kohën dhe mënyrën e duhur; përkatësia e 

http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2783357.pdf
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psikologjik ose psikiatrik, duke cituar disa nga më të rëndësishmit) i kriminologut luan një 

rol të madh në përcaktimin e tipologjisë, hulumtimet ku bazohet studimi dhe përfundimet e 

arritura.  

Ndër gjithë disiplinat shkencore, kanë qenë Psikiatria dhe Psikologjia (psikopatologjia), që 

janë disa prej disiplinave që integrohen me Kriminologjinë duke u marrë me krimin si 

fenomen individual dhe shoqëror, ato që më shumë kanë punuar në këtë fushë, duke krijuar 

një pafundësi tipologjish mbi personalitetin kriminal, ku mund të dallohen tipologjitë e 

realizuara nga Kretschmer, Sheldon dhe Eysenck, të cilat u trajtuan gjatë analizimit të 

teorive kriminologjike.  

Në këtë kapitull do të shqyrtohen disa studime specifike mbi tipologjinë e të miturve në 

konflikt me ligjin si dhe do të analizohen faktorët që ndikojnë formimin e personalitetit të 

tyre. 

 

3.2. Hulumtimi tipologjik i bashkëshortëve Glueck. Broken homes. Tabelat e 

parashikimit shoqëror 

Duke u nisur nga koncepte më tepër me bazë sociologjike sesa psikologjike, Sheldon dhe 

Eleanor Glueck kanë kryer në mesin e viteve ’50-të, një hulumtim të gjerë tipologjik me 

qëllimin për të vërtetuar arsyet dhe faktorët që dallojnë kriminelët nga ata që nuk janë të 

tillë.
432

  

Ata kanë studiuar një grup prej 500 kriminelë të mitur që vinin nga shkollat korrektuese të 

Massachusetts dhe një grup prej 500 të mitur jo kriminelë të shkollave publike të Boston, 

SHBA, të së njëjtës moshë, niveli inteligjence, prejardhjeje dhe vendbanimi, dhe duke 

analizuar dallimet më domethënëse midis tyre, mbërritën në përfundimet e mëposhtme: 

 
“Kriminelët si grup

433
 dallohen nga individët jo kriminelë:  

- fizikisht, për shkak të konstruktit (të fortë, të ngjeshur, me muskuj)
434

;  

                                                                                                                                                                                 
lidhur me minoritete, kryesisht romë dhe egjiptianë. Marrë nga: http://www.crca.al/sq/publications-

guides/kriminaliteti-i-te-miturve-ne-shqiperi, (parë më 22 mars 2014). 
432

 Shih Glueck, Sh. dhe Glueck, E. (1950) Unraveling Juvenile Delinquency, Cambridge: Harvard University 

Press, f. 281. 
433

 Duhet theksuar se Glueck-ët kur kanë analizuar arsyet dhe faktorët dallues mes kriminelëve dhe jo 

kriminelëve, e konsiderojnë grupin kriminal si një të tërë dhe grupin jo kriminal si një të tërë. 
434

 Studimi i kryer nga Glueck-ët vuri në dukje se rreth 60% e kriminelëve ishin të formuar mirë fizikisht, 

kundrejt 31% të individëve jo kriminelë. 

http://www.crca.al/sq/publications-guides/kriminaliteti-i-te-miturve-ne-shqiperi
http://www.crca.al/sq/publications-guides/kriminaliteti-i-te-miturve-ne-shqiperi
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- për shkak të temperamentit, duke qenë se janë energjikë, të palodhur, impulsivë, të shthurur, 

agresivë, shkatërrimtarë;  

- për shkak të zakoneve të tyre, armiqësorë, sfiduesë, zemërohen lehtë, mosbesuesë, kokëfortë, 

aventurierë, jo të vendosur, të panënshtruar ndaj autoritetit;  

- psikologjikisht, në prirjet e tyre për t’u shprehur në mënyrë direkte dhe konkrete, sesa në 

mënyrë simbolike dhe intelektuale si dhe në të qenurit më pak metodikë në fokusimin e 

problemeve;  

- në pikëpamjen social-kulturore, për faktin se janë rritur në familje ku kanë marrë pak 

mirëkuptim, dashuri, qëndrueshmëri ose vlera morale, nga prindër që nuk kanë qenë të aftë për 

të qenë udhëheqës të mirë dhe mbrojtës efektivë”.
435

 

 

Përgjatë shumë viteve studimi, bashkëshortët Glueck arritën në përfundime tejet 

interesante, të mbështetura dhe nga studime të mëvonshme, duke krijuar “Tabelat e 

parashikimit shoqëror”
436

, të bazuara kryesisht në faktorët prindër-fëmijë, ku nxjerrin në 

pah pasojat kriminogjene të broken homes apo familjeve me probleme, por të lidhura këto 

edhe me shumë arsye e faktorë që ndikojnë në modelet e sjelljes etiologjike, sidomos në ato 

që autorët i quajnë tipa etiologjikë parësorë, të cilët iu referohen stadeve të hershme të 

kriminalitetit dhe të sjelljeve devijante.
437

  

Glueck-ët patën për qëllim të krijonin “instrumentin parashikues” për të dalluar 

delinkuentët e mitur të mundshëm nga ata jo të tillë që në moshë të hershme, mundësisht në 

moshën shkollore. Ata zgjodhën pesë faktorë familjarë të ndërlidhur mes tyre: disiplina e 

ushtruar nga babai tek djali, mbikëqyrja e djalit nga nëna, dashuria e babait ndaj djalit, 

dashuria e nënës ndaj djalit dhe lidhja familjare.  

Duke i krahasuar këta faktorë familjarë me numrin e të miturve dhe numrin e delinkuentëve 

të mitur, përcaktuan një Weighted Failure Scores (që mund të përkthehet si një tabelë 

llogaritëse në favor ose kundër dështimit), e cila përcaktonte përqindjen e delinkuentëve të 

mitur. 

 Me këta faktorë familjarë dhe të dhënat shifrore të nxjerra për secilin syresh, krijuan 

“Tabelën e Parashikimit Shoqëror”, sipas të cilës, nëse i mituri ndaj të cilit aplikohej merrte 

nën 250 pikë nga të dhënat shifrore të një kategorie, me shumë mundësi nuk do të bëhej 

                                                           
435

 Shih Glueck, “Variedades de tipos delincuentes”, vep. e cit., f. 206. 
436

 Përfundimet e marra nga këto Tabela janë përmbledhur në Glueck, Sh. dhe Glueck, E. Unraveling Juvenile 

Delinquency, vep. e cit., f. 262; dhe në Glueck. Sh. dhe Glueck, E. (1959) Predicting Delinquency and Crime, 

Cambridge: Harvard University Press. 
437

 Shih Glueck, “Variedades de tipos delincuentes”, vep. e cit., f. 234. 
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delinkuent dhe anasjelltas, nëse tejkalonte 250 pikët, kishte më tepër mundësi të kryente 

vepra penale në të ardhmen.
438

 

Pa i hyrë vlerësimit të vlefshmërisë empirike të pohimeve të bashkëshortëve Glueck
439

, 

duhet mbajtur parasysh që kërkimi i tyre, pavarësisht se është përqendruar së tepërmi në 

problemet familjare duke lidhur familjet problematike me sjelljen devijante të të rinjve, nuk 

është kufizuar vetëm në këtë fushë, por ka përmbledhur edhe shumë faktorë shoqërorë, 

psikologjikë, psikiatrikë, etj. 

 

3.3. Tipologjia e të miturve në konflikt me ligjin 

Modelet lidhur me tipologjinë që do të merren në shqyrtim bazohen në arsyet kryesore të 

personalitetit dhe në reagimin e individit brenda rrethit shoqëror-kulturor ku zhvillohet.
440

 

Edhe pse disa autorë arrijnë në përfundimin se ekzistojnë disa tipe të të miturve në konflikt 

me ligjin,
441

 në punim do të përmenden vetëm ata, që në vlerësimin tim, janë më afër me 

kriminalitetin e të rinjve. 

 

Reagimi shoqëror agresiv 

Fëmijët që shfaqin reagim shoqëror agresiv kanë vuajtur në fazën e parë të fëmijërisë 

mospranimin nga babai, të alternuar shpeshherë me një ndjenjë mbrojtjeje joreale. Ata nuk 

kanë njohur kurrë një model koherent të disiplinës. Kanë vuajtur gjithnjë nga rreptësia dhe 

nga sjelljet brutale joracionale, disa prej tyre janë keqtrajtuar pa mëshirë, iu ka munguar 

shumicën e kohës dashuria dhe ngrohtësia e nevojshme për një zhvillim e rritje normale.
442

 

                                                           
438

 Shih Lundman, Prevention and Control of Juvenile Delinquency, vep. e cit., f. 43 e vijuese ku janë 

përmbledhur tabelat e krijuara nga Glueck-ët dhe rezultatet e marra prej tyre. 
439

 Tek Lundman, vep. e cit., f. 47-48 përmenden rezultatet e një studimi të kryer në New York, ku janë 

përdorur Tabelat e parashikimit shoqëror të bashkëshortëve Glueck. Për të verifikuar vërtetësinë e tyre, u 

krahasuan të dhënat e marra me parashikimet e kryera para shtatë vjetëve. Në pamje të parë, tabela është një 

mjet tepër i dobishëm, sepse vetëm 2, 6% e parashikimeve për jo kriminelët doli e gabuar. Por, kur u 

krahasuan parashikimet për kriminalitetin, pamja ndryshoi krejtësisht, pasi 74, 6% e parashikimeve rezultuan 

të pavërteta. 
440

 Lidhur me këto aspekte të rëndësishëm si: personaliteti i të miturit në konflikt me ligjin, ambienti 

shoqëror-kulturor ku zhvillohet, shkeljet e kryera, lloji i sanksionit të zbatueshëm, etj, mund të konsultohet 

punimi që jep të dhëna mbi raste reale: Urra, J. (2010) Adolescentes en conflicto. 53 casos reales, botim V, 

Madrid: Ediciones Piramide. 
441

 Jimenéz Cubero, F. (1995) “Tipos de menores delincuentes”, në Niños y jóvenes criminales. Prevención. 

Tipología. Criminología. Procedimiento y Derecho correccional de menores. Medidas y ejecución, Granada: 

Comares, f. 51. 
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 Po aty, f. 55. Mund të konsultohet gjithashtu, Herrero Herrero, Delincuencia de menores, vep. e cit. f. 113. 
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Kjo tipologji mund të krahasohet me “Çrregullimin negativist sfidues” të përshkruar nga 

DSM-IV-TR, që nxjerr në pah se ky çrregullim është mbizotërues në familjet që aplikojnë 

praktika të rrepta edukimi, jokoherente ose neglizhente dhe është më i shpeshtë në familjet 

ku ekzistojnë konflikte të rënda midis bashkëshortëve.
443

  

Sjellja agresive e fëmijës rrallëherë drejtohet nga një qëllim i caktuar. Ai sulmon egërsisht 

të gjithë, zemërohet dhe kritikon gjithçka pa pushim, i përgjigjet frustrimit me agresivitet 

(tolerancë e ulët ndaj frustrimit).
444

 Në thelb bëhet fjalë për një ndjenjë urrejtjeje të 

brendshme ndaj vetes, hidhërimi e braktisjeje, që shfaqet me vlerësim të ulët për veten dhe 

me paqëndrueshmëri emocionale. Këta fëmijë janë të pabindur, armiqësorë, agresivë (si në 

fjalë ashtu dhe fizikisht), hakmarrës dhe shkatërrimtarë.
445

 Zënkat, kleptomania, mashtrimi 

dhe talljet ndaj të tjerëve janë simptoma të tjera të përbashkëta që shfaqin.
446

 

Karakteristika kryesore e këtij lloj çrregullimi ka të bëjë me modelin e një sjelljeje 

negativiste, sfiduese, të pabindur dhe armiqësore
447

; sjellja shoqërohet me kokëfortësi të 

vazhdueshme, me mosbindje ndaj urdhrave dhe me ngurrimin për të bërë marrëveshje, për 

të lëshuar pè apo për të falur; janë të zakonshme konfliktet dhe përballjet me prindërit, 

mësuesit dhe shokët.
448

 

                                                           
443

 Krahaso: APA (2000) DSM-IV-TR. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, botim IV, 

Washington DC: American Psychiatric Association, f. 101. Në klasifikimin e ICD-10 për çrregullimet 

mendore dhe të sjelljes tek fëmijët dhe adoleshentët, kjo mund të barazohet me F91.3 “Çrregullimi i sjelljes 

sfidues kundërshtues”. Shih WHO (2011) ICD-10-GM 2010, Classificazione Statistica Internazionale delle 

Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati. Indice sistematico, (versioni italian), Neuchâtel: Office fédéral de 

la statistique, f. 201. Marrë nga: https://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/.../publikationen.Document.148241,  

(parë më 24 mars 2014). 
444

 Hipoteza e lidhjes së sjelljes agresive me një përvojë frustrimi në atë mënyrë që “frustrimi në tërësi shpie 

në sjellje agresive”, është ngritur nga Dollard, duke pasur mbështetës si Rapaport, i cili ishte i mendimit se në 

thelb të teorisë së frustrim-agesivitetit qëndron fakti se privimi nga diçka shkakton frustrim dhe për pasojë 

individi bëhet agresiv si kundërpërgjigje. Për Funes, “burimi kryesor i agresivitetit është frustrimi i 

vazhdueshëm, i cili rrjedh nga nxitja për të pasur përvoja të paarritshme me mjete të ligjshme”. Funes, J. 

(1998) “Sobre las nuevas formas de violencia juvenil”, në Comunicar: Revista científica iberoamericana de 

comunicación y educación, Nr. 10, Huelva: Grupo Comunicar, f. 98. Marrë nga: 

http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/634219.pdf, (parë më 25 mars 2014). Bastianon, V. dhe De 

Benedetti Gaddini, R. (1987) “Abuso e incuria verso l’infanzia”, në Aspetti criminologici e psichiatrico-

forensi dell’età minore, (a cura di Ferracuti, F.), Milano: Giuffrè, f. 176-177. 
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 Bandini dhe Gatti, Delinquenza giovanile, vep. e cit., f. 365. Hollin, Psychology and Crime, vep. e cit. f. 

222.  
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 Jiménez Cubero, “Tipos de menores delincuentes”, vep. e cit., f. 56-57. Likken, The antisocial 

personalities, vep. e cit., f. 27. 
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 Roebuck, Criminal Typology, vep. e cit., f. 72. 
448

 DSM-IV-TR, vep. e cit., f. 100-101.  ICD-10-GM 2010, vep. e cit., f. 200. Romani, M. (2010) “Precoci 

alterazioni dello sviluppo e della condotta”, në Lo sviluppo antisociale: dal bambino al giovane adulto. Una 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/.../publikationen.Document.148241
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Kriteret e diagnostikimit të F91.3 Çrregullimi negativist sfidues [318.81]
449

 

A. Një model i sjelljes negativiste, armiqësore dhe sfiduese që zgjat së paku gjashtë 

muaj, në të cilin janë të pranishëm katër (ose më tepër) nga sjelljet e mëposhtme: 

1) Zemërohet shpesh  

2) Debaton shpesh me të rriturit 

3) I sfidon shpesh të rriturit ose refuzon të plotësojë kërkesat e tyre 

4) Shqetëson shpesh dhe haptazi të tjerët 

5) Akuzon shpesh të tjerët për gabimet ose sjelljen e keqe të tyre 

6) Preket shpesh ose fyhet lehtë nga të tjerët 

7) Idhnohet dhe preket shpesh  

8) Bëhet shpesh inatçi ose hakmarrës 

B. Çrregullimi i sjelljes shkakton një dëmtim domethënës nga pikëpamja klinike në 

veprimtarinë shoqërore, akademike ose të punës. 

C. Sjelljet në fjalë nuk shfaqen vetëm brenda një çrregullimi psikotik apo të një 

çrregullimi të gjendjes shpirtërore. 

D. Nuk plotësohen kriteret e çrregullimit të sjelljes
450

 dhe, nëse subjekti ka mbushur 

moshën 18 vjeç ose më shumë, as ato të çrregullimit antisocial të personalitetit. 

 

Reagimet e ikjes 

Edhe reagimi i ikjes ka për bazë mohimin nga ana e babait, duke u dalluar nga reagimi 

agresiv shoqëror, sepse në të parin individët i përgjigjen frustrimit me anë të ikjes dhe në të 

dytin nëpërmjet agresivitetit. Vlen të theksohet se të dy këto çrregullime përbëjnë 50% të 

kriminalitetit fëminor dhe të të miturve.
451

  

Fëmijët me reagimin e ikjes zakonisht janë më pak të zhvilluar fizikisht nga individët 

asocialë agresivë si dhe janë pak të prirur të kenë shokë të arratisë. Ata ndihen të dobët, të 

braktisur, të keqtrajtuar, të padobishëm, të lënë pas dore dhe të pashpresë. Zakonisht janë të 

vetmuar dhe kur i bashkohen një grupi ose një bande kriminelësh, nuk pranohen plotësisht 

nga anëtarët e tyre, arsye për të cilën mbeten të margjinalizuar brenda tij. Janë të pasinqertë 

                                                                                                                                                                                 
prospettiva evolutiva e psichiatrico-forense, (a cura di Sabatello, U.), Milano: Raffaello Cortina Editore, f. 

28-29. 
449

 DSM-IV-TR, vep. e cit., f. 102. 
450

 Sjelljet e turbullta të subjekteve me çrregullimin negativist sfidues janë të një shkalle më të lehtë në 

krahasim me ato të subjekteve me çrregullimin e sjelljes (edhe pse në shumicën e rasteve çrregullimi 

negativist sfidues i paraprin zhvillimit të çrregullimit të sjelljes) dhe nuk përfshijnë veprimet e dhunës ndaj 

personave ose kafshëve, shkatërrimin e pronës apo modelet e vjedhjes ose të mashtrimit. 
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 Jiménez Cubero, “Tipos de menores delincuentes”, vep. e cit., f. 57. Herrero Herrero, Delincuencia de 

menores, vep. e cit, f. 106.  
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dhe mosbesues, bien në sy për shkak të moskokëçarjes e papastërtisë dhe luajnë në jetë 

rolin e humbësit.
452

  

Veprat penale më të zakonshme për ta janë vjedhjet brenda banesës së tyre, në dëm të 

familjes së origjinës, zakonisht për të siguruar të holla për ikjen.
453

 

 

Reagimet e kriminalitetit të grupit 

Ka fëmijë të cilët zgjedhin të socializohen në gjirin e një grupi keqbërësish, me të cilët 

identifikohen. Grupi luan rol përshtatjeje, në dallim me kushtet e papërballueshme të jetesës 

që iu siguron familja këtyre fëmijëve (edhe pse familja paraqitet në gjendje më të mirë se 

në grupet e sipërcituara, rregullat dhe metodat e edukimit paraqiten të ftohta, të rrepta dhe 

ndaluese).
454

 Në këtë kuptim, grupi iu ofron mundësi shoqërimi, nxitjeje dhe aktiviteti dhe 

përfaqëson të kundërtën e vlerave mbizotëruese.
455

  

Fëmija me reagimin e kriminalitetit në grup, i vetëm mund të jetë normal në dukje, i 

përmbajtur dhe me aftësi për t’u përshtatur; ajo që nevojitet është që anëtarët e grupit të 

fitojnë vlerat, sjelljen dhe zakonet e grupit ku bëjnë pjesë.
456

 

Veprat më të zakonshme për këtë tip janë vjedhjet, mungesat në shkollë, kalimi i natës 

jashtë në mënyrë të vazhdueshme, aktet shkatërruese dhe vandale, sulmet, drejtimi i 

automjeteve të vjedhura dhe konsumi i drogës e i pijeve alkoolike.
457

 

 

I mituri në konflikt me ligjin që vuan nga një psikozë 

Në këtë rast bëhet fjalë për ata të mitur që shfaqin sjellje antisociale për pasojë të një 

psikoze si dhe për ata ku kriminaliteti është simptomë e një sëmundjeje.
458

 Këtu përfshihen 
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një sërë sjelljesh antisociale, të cilat kanë si shkak dallues “çrregullimin e personalitetit” (të 

quajtur më parë psikozë). Në këtë grup çrregullimesh dallohen: 

 

- çrregullimi paranoid i personalitetit, i karakterizuar nga mosbesimi dhe dyshimi në 

përgjithësi ndaj të tjerëve, në kuptimin që qëllimet e këtyre interpretohen si keqdashëse; 

- çrregullimi skizoid i personalitetit, karakteristika dalluese e të cilit është distancimi 

tërësor nga marrëdhëniet shoqërore dhe ndrydhja e shprehive emocionale në 

marrëdhëniet ndërpersonale;459 

- çrregullimi skizotipik i personalitetit, karakteristika kryesore e të cilit janë mangësitë 

shoqërore dhe ndërpersonale, që shoqërohen me gjendje të keqe shpirtërore, paaftësi për 

të krijuar marrëdhënie me të tjerët dhe me çrregullime të aftësive njohëse, perceptuese 

apo me shfaqje ekscentrike të sjelljes.460 

 

Këto çrregullime mund të shfaqen për herë të parë gjatë fëmijërisë ose në adoleshencë 

nëpërmjet qëndrimit vetëm, paaftësisë për t’u shoqëruar me moshatarët, ankthit social, 

rezultateve të ulëta në mësime, mbindjeshmërisë, mendimeve e fjalorit karakteristik dhe 

fantazive tej kufijve realë. Këta fëmijë mund të duken si “të çuditshëm”  ose “ekscentrikë” 

dhe mund të bëhen objekt talljeje nga të tjerët.
461

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
458
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Personaliteti antisocial tek fëmijët dhe adoleshentët. Çrregullimi i sjelljes
462

 

Ky grup përfshin individë jo socialë, sjellja e të cilëve i vendos në raste të caktuara në një 

gjendje konflikti me shoqërinë. Këta fëmijë dhe të mitur nuk janë në gjendje të krijojnë 

besim tek asgjë dhe tek askush, me përjashtim të vetes së tyre. Ata nuk kanë ndjenjën e 

fajit, përkundrazi, fajësojnë gjithnjë të tjerët për fatkeqësitë që iu ndodhin. Janë autistë, të 

pandjeshëm dhe të irrituar. Kanë një tolerancë shumë të ulët ndaj frustrimit.
463

  

Sipas Garrido tiparet kryesore të psikopatisë janë: shkathtësi në të folur dhe hijeshi (gjëra 

tërheqëse) sipërfaqësore; vetëvlerësim i tepruar, ndjenjë e theksuar narcisismi, 

egocentrizëm tej normales dhe ndjesia e padiskutueshme se i lejohet gjithçka, duke u ndjerë 

në “qendër të gjithësisë”; nuk shqetësohen për pasojat që kanë veprimet e tyre ndaj të 

tjerëve ndaj dhe nuk përjetojnë brejtje ndërgjegjeje, as ndjenjë faji; mungesa e empatisë, 

paraqesin paaftësi të dukshme për të ndjerë në thellësi emocione njerëzore.
464

 Janë 

impulsivë, të dhunshëm, mërziten menjëherë dhe iu pëlqen të jetojnë intensivisht, janë të 

papërgjegjshëm  dhe nuk iu kushtojnë rëndësi pasojave të veprimeve të tyre ndaj të 

tjerëve.
465

 

DSM-IV-TR nxjerr në pah si karakteristika dalluese të subjekteve me çrregullimin e sjelljes 

treguesin e ulët të aftësisë për empati dhe për t’u shqetësuar për ndjenjat, dëshirat dhe 

mirëqenien e të tjerëve; të qenit të pandjeshëm, mungesën e brejtjes së ndërgjegjes dhe 

pendimit; vetëvlerësimi është zakonisht i ulët, edhe pse subjekti mund të ketë krijuar për 

                                                           
462

 Në tipologjinë e tij për të miturit në konflikt me ligjin, Jiménez Cubero bën ndarjen në tipin A) 

Personaliteti antisocial tek fëmijët dhe adoleshentët, dhe në tipin J) Kriminelët psikopatikë apo me 

çrregullime të personalitetit. Edhe Herrero Herrero, Delincuencia de menores, vep. e cit., f. 106-107, në 

klasifikimin e tij lidhur me të miturit në konflikt me ligjin dallon grupin e delinkuentëve të mitur për shkak të 

psikopatisë. Krahaso gjithashtu, Siegel dhe Welsh, Juvenile Delinquency, vep. e cit., f. 115. Më është dukur e 

nevojshme të shmangem nga ky dallim, sepse sipas kritereve të vendosura nga APA në DSM-IV-TR dhe nga 

OBSH në ICD-10, termi psikopat nuk është më në përdorim dhe është zëvendësuar me termin çrregullimi 

antisocial i personalitetit. Për më tepër, çrregullimet e personalitetit apo karakteret psikopatikë, që mund të 

dallohen në adoleshencë ose dhe në moshë më të re, nuk mund të diagnostikohen si të tillë nëse subjekti nuk 

ka mbushur moshën 18 vjeç, që të mund të flitet për çrregullime të sjelljes, të mospërshtatjes së fëmijës ose të 

adoleshentit nëpërmjet formave agresive, negative, pasive të identitetit, etj. Me këtë mendim, Bandini dhe 

Gatti, Delinquenza giovanile, vep. e cit., f. 372. 
463

 Shih Jiménez Cubero, “Tipos de menores delincuentes”, vep. e cit., f. 51-52. Echeburúa, E. (2009) 

“Trastornos de personalidad: concepto, clasificación y evaluación”, në Personalidades violentas, Madrid: 

Ediciones Pirámide, f. 45-46. Likken, The antisocial personalities, vep. e cit., f. 136 e vijuese. 
464

 Siegel dhe Welsh, Juvenile Delinquency, vep. e cit., f. 115. 
465

 Garrido, V. (2012) El psicópata. Un camaleón en la sociedad actual, botim IX, Alzira: Algar Editorial, f. 

37 e vijuese. Sutherland dhe Cressey, Criminologia, vep. e cit., f. 228. 
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veten imazhin e një “të forti”. Gjithashtu, me këtë çrregullim lidhen edhe toleranca e ulët 

ndaj frustrimit, ngacmueshmëria, shpërthimet emocionale dhe pakujdesia.
466

 

Ndër faktorët që ndikojnë në zhvillimin e çrregullimit të sjelljes të personalitetit (Roth dhe 

Coid, 1992)
467

 mund të përmenden: mohimi dhe braktisja nga ana e prindërve, 

temperamenti i vështirë fëminor, praktikat e edukimit të papërshtatshme me një disipilinë të 

rreptë, abuzimet fizike ose seksuale, mungesa e mbikëqyrjes, kalimi i viteve të para të jetës 

nëpër institucione, ndërrimi i shpeshtë i kujdestarëve, familjet e mëdha në numër, 

pjesëmarrja në grupe kriminelësh dhe disa lloje psikopatologjie familjare. Edhe pse mund 

të jenë rritur në familje me një gjendje social-ekonomike të ngritur, individë të caktuar 

mund të shfaqin tipare antishoqërore.
468

 

Si shenja të parakohshme të këtij personaliteti gjatë fëmijërisë janë gënjeshtrat, vjedhjet, 

sjellja mizore ndaj njerëzve dhe kafshëve, mospërshtatja në shkollë (mbetja në klasë, 

mungesat, falsifikimi i notave, përjashtimi nga shkolla, etj.), largimi nga shtëpia, përtacia, 

provokimet dhe rebelimi.
469

 Institucionalizimi i këtyre të miturve është i një karakteri më 

tepër penal, pasi janë vendosur në qendra korrektimi e riedukimi, sesa shkollor apo 

profesional, meqë shfaqin mungesa në mësim, ngelin në klasë dhe nuk e përfundojnë një 

proces pune të nisur
470

.
471

  

Shenjat e parakohshme të psikopatisë në moshën madhore, të cilat nisin të shfaqen që në 

fëmijëri dhe adoleshencë, sipas Garrido, janë: 

                                                           
466

 Shih DSM-IV-TR, vep. e cit., f. 95-96. Gjithashtu, ICD-10-GM 2010, vep. e cit., f. 200-201. 
467

 Autorë të cituar nga Garrido, V. (2009) “El psicópata como entidad psicológica y cultural”, në Enrique 

Echeburúa: Personalidades violentas, Madrid: Ediciones Piramide, f. 76. Shih edhe Ponti dhe Merzagora 

Betsos, Compendio di Criminologia, vep. e cit., f. 388 dhe 391. 
468

 Garrido, El psicópata, vep. e cit., f. 281-282. 
469

 Ferracuti, S. dhe Roma, P. (2010) “Il disturbo antisociale di personalità e le carriere criminali. Alcune 

riflessioni sui disturbi narcisistici”, në Lo sviluppo antisociale: dal bambino al giovane adulto. Una 

prospettiva evolutiva e psichiatrico-forense, (a cura di Sabatello, U.), Milano: Raffaello Cortina Editore, f. 

221-222. Echeburúa, “Trastornos de personalidad”, vep. e cit., f. 46. De Corral, P. (2009) “Trastorno 

antisocial de la personalidad”, në Personalidades violentas, Madrid: Ediciones Pirámide, f. 60-61. 
470

 Jimenéz Cubero, “Tipos de menores delincuentes”, vep. e cit., f. 52-53. Hollin, Psychology and Crime, 

vep. e cit., f. 226. 
471

 De Corral, “Trastornos antisocial de la personalidad”, vep. e cit., f. 57 e vijuese thekson se individët 

antisocialë përbëjnë grupin më të dukshëm të anomalive në drejtim të përvetësimit të rregullave ligjore. 

Diagnostikimi i çrregullimit antisocial të personalitetit duhet të realizohet të paktën në moshën 18 vjeç, pasi 

dukuria nis të shfaqet që para moshës 15 vjeç (pra, i ka rrënjët në fëmijëri). Për këtë arsye, strategjitë e 

parandalimit në fëmijëri marrin një rol bazë dhe duhet të realizohen përmes mjeteve efikase të shkollimit. 

Gjithashtu, këto lloj çrregullimesh kanë shkaktuar alarm social për shkak se konsiderohen edhe si faktorë të 

kriminalitetit. 
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- Ata shfaqen në mënyrë të qëndrueshme si egocentrikë, të papërshtatur përballë 

kërkesave të prindërve dhe të të tjerëve; e marrin për keq kur i kundërshtojnë dhe mund 

ta perceptojnë çdo kundërshtim si një kërcënim ndaj vetes, ndaj edhe kanë shpërthime 

të shumta zemërimi; e kanë shumë të vështirë të pranojnë se duhet marrë në konsideratë 

edhe interesi i të tjerëve, iu mungon empatia dhe kjo i çon dhe në të qenurit mizorë; që 

të vegjël gënjejnë, për shkak të inteligjencës arrijnë të manipulojnë shokët si dhe iu 

mungon aftësia për t’u penduar (që mund ta realizojnë të detyruar nga situatat dhe në 

formë mekanike). Përpiqen pak dhe kompromiset që bëjnë kanë për qëllim vetëm 

arritjen e ndonjë përfitimi.472 

- Me rritjen në moshë, gjendja ndërlikohet (adoleshenca është periudha e lulëzimit të 

psikopatisë). Ata nuk e tolerojnë shkollën, kopjojnë ose falsifikojnë nëpër provime, 

dëshirojnë t’i shfrytëzojnë sa më shumë përparësitë e adoleshencës: më shumë të holla, 

më tepër liri lëvizjeje. Streha prindërore nis t’u duket pak nga pak një vend mbytës. 

Gjatë adoleshencës, i mituri nis të ketë një sjellje të rrëmbyer, sfiduese, despotike me 

prindërit, vëllezërit e motrat dhe me shokët e tij.473 

- Veprat kryesore penale dhe sjelljet antisociale që kryejnë këta të mitur janë mashtrimet, 

vjedhjet, zjarrvëniet, vandalizmat dhe veprimet mizore ndaj kafshëve e njerëzve, 

vjedhjet dhe grabitjet në qendra tregtare dhe përzierjet seksuale.474 

 

Kriteret për diagnostikimin e F91.8 Çrregullimi i sjelljes [312.8]
475

 

A. Një model i përsëritur dhe i qëndrueshëm i sjelljes nëpërmjet të cilit dhunohen të drejtat 

themelore të personave të tjerë ose normat e rëndësishme shoqërore, që shfaqet me 

praninë e tre (ose më tepër) kritereve vijues gjatë 12 muajve të fundit dhe të paktën një 

kriter gjatë 6 muajve të fundit: 

Sulmi ndaj njerëzve dhe kafshëve 
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 Herrero Herrero, Delincuencia de menores, vep. e cit., f. 107. Garrido, El psicópata, vep. e cit., f. 268 e 

vijuese.  
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 Garrido, El psicópata, vep. e cit., f. 274 e vijuese. 
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 Ponti dhe Merzagora Betsos, Compendio di criminologia, vep. e cit., f. 391. 
475

 DSM-IV-TR, vep. e cit., f. 98-99. Përveç kritereve diagnostikues të çrregullimit të sjelljes, duhet të 

specifikohet edhe nëse është i tipit fëminor ose adoleshencial (duke iu referuar momentit të fillimit) si dhe të 

përcaktohet serioziteti, pra nëse është i lehtë, i moderuar apo i rëndë. Duhet theksuar se përshkrimi i disa 

sjelljeve kriminale nuk përputhet me përshkrimin tipik të bërë në KP. Nuk duhet harruar se ky klasifikim 

është realizuar nga psikiatër, që nis nga disa kategori konceptuale, të cilat nuk përputhen plotësisht me ato që 

përdoren nga penalistët. 
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1) Në mënyrë të shpeshtë mburret, kërcënon ose frikëson të tjerët 

2) Në mënyrë të shpeshtë nis përleshje fizike 

3) Ka përdorur armë që mund t’u shkaktojnë dëme të rënda fizike të tjerëve (p.sh., 

shkop, tullë, shishe të thyer, thikë, pistoletë) 

4) Shfaq mizori fizike me të tjerët 

5) Shfaq mizori fizike ndaj kafshëve 

6) Vjedh nëpërmjet përballjes me viktimën (p.sh., sulmon me dhunë, rrëmben 

çantat e dorës, zhvat, vjedh duke përdorur armë) 

7) Kryen marrëdhënie seksuale me dhunë 

Shkatërrrimi i pronës 

8) Kryen me dëshirë zjarrvënie me qëllimin për të shkaktuar dëme të rënda 

9) Shkatërron me vullnetin e tij pronën e tjetrit (jo nëpërmjet zjarrvënies) 

Mashtrim ose vjedhje 

10) Dhunon banesën, shtëpinë ose automjetin e personave të tjerë 

11) Gënjen shpesh për të përfituar të mira, favore ose për të shmangur detyrimet 

12) Vjedh sende të një vlere të caktuar pa u ndeshur me të dëmtuarin (p.sh., vjedhje 

në dyqane, pa shkaktuar dëme; falsifikime) 

Dhunime të rënda të normave 

13) Pavarësisht ndalimeve të prindërve qëndron shpesh jashtë shtëpie netëve, duke e 

nisur këtë sjellje para moshës 13 vjeç 

14) Ka ikur nga shtëpia gjatë natës të paktën dy herë, duke jetuar në tjetër vend (ose 

vetëm një herë pa u kthyer për një periudhë të gjatë kohe) 

15) E ka për zakon të mungojë në shkollë, duke e nisur këtë veprim para moshës 13 

vjeç 

A. Çrregullimi i sjelljes shkakton dëmtime domethënëse nga ana klinike në veprimtaritë 

shoqërore, akademike ose të punës. 

B. Nëse individi është i moshës 18 vjeç e lart, nuk i plotëson kriteret e çrregullimit 

antisocial të personalitetit. 

 

Rëndësia e këtij çrregullimi të personalitetit paraqet rëndësi si në aspektin sasior ashtu dhe 

atë cilësor, sepse nga një anë është rritur gjatë dekadave të fundit
476

 (kryesisht në zonat 

urbane) dhe nga ana tjetër, lidhet me sjellje kriminale të rrezikshme, duke mbajtur parasysh 

se një shfaqje e parakohshme e tij parashikon një përshkallëzim dhe një rrezik në rritje që, 

gjatë moshës madhore, individi të vuajë nga çrregullimi antisocial i personalitetit.
477
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 Garrido, El psicópata, vep. e cit., f. 67 e vijuese. 
477

 Ferracuti, S. dhe Roma, P. “Il disturbo antisociale di personalità e le carriere criminali. Alcune riflessioni 

sui disturbi narcisistici”, në Lo sviluppo antisociale: dal bambino al giovane adulto, vep. e cit., f. 200. De 
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Një hulumtim të rëndësishëm në këtë fushë përbën studimi i Robins lidhur me 

“personalitetin psikopatik”, i cili, ndër përfundimet e tjera, vinte në dukje se individët 

madhorë që kishin shfaqur sjellje antisociale përgjatë fëmijërisë kishin shumë herë më tepër 

probleme me sjelljen gjatë moshës madhore, në krahasim me ata individë që nuk kishin 

shfaqur qëndrime të tilla.
478

 Kjo autore, duke marrë parasysh rezultatet, ka vënë në dukje 

se: 

“parashikuesi më i mirë (individual) i një personaliteti sociopatik doli të ishte shkalla e sjelljes 

antisociale e të miturit, duke qenë se gati të gjithë fëmijët antisocialë, që gjatë moshës madhore 

kishin zhvilluar një personalitet sociopatik, kishin kryer tre apo katër vepra penale”.
479

 

 

Duke mbajtur parasysh tiparet e veçanta të personalitetit apo ato të natyrës psiko-sociale 

Herrero Herrero
480

 bën ndarjen e tri kategorive tipologjike të të miturve në konflikt me 

ligjin: 

Kategoria e parë përfshin të miturit në konflikt me ligjin që vuajnë nga çrregullime 

patologjike, ku përfshihen: Të miturit në konflikt me ligjin për shkak të psikozave, të 

miturit në konflikt me ligjin për shkak të psikopatisë, të miturit në konflikt me ligjin për 

shkak të sëmundjeve organike, të miturit në konflikt me ligjin për shkak të përfytyrimit të 

gabuar të realitetit, toksikomanët. 

Një kategori e dytë përfshin të miturit në konflikt me ligjin me anomali të karakterit jo 

patologjik, ku hyjnë: Të miturit me çrregullimin antishoqëror të personalitetit, të miturit me 

reagime asociale regresive, të miturit me reagime të ikjes, të miturit që viktimizojnë 

persona veçanërisht të cënueshëm. 

                                                                                                                                                                                 
Corral, P. “Trastornos antisocial de la personalidad”, vep. e cit., f. 64-65. Garrido, El psicópata, vep. e cit, f. 

280. Salaberría, K. dhe Fernández-Montalvo, J. (2009) “Epílogo: ¿Se puede prevenir la violencia?”, në 

Personalidades violentas, Madrid: Ediciones Pirámide, f. 292. 
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 Sipas Robins “mungesa e tipareve antisociale të rënda gjatë fëmijërisë është tregues i plotë (100%) i 

mungesës së personalitetit sociopatik në moshën e rritur. Prania e këtyre tipareve në fëmijëri është tregues i 

një personaliteti antisocial gjatë moshës madhore, me shkallë sigurie 50%”. Cituar nga Ferracuti, S. dhe 

Roma, P. “Il disturbo antisociale di personalità e le carriere criminali. Alcune riflessioni sui disturbi 

narcisistici”, vep. e cit., f.  208. 
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 Robins L. N. (1966) Deviant children grow up. A sociological and psychiatric study of sociopathic 

personality, Baltimore: The Williams and Wilkins Company, f. 292-296. Cituar nga Ferracuti, S. dhe Roma, 

P. “Il disturbo antisociale di personalità e le carriere criminali. Alcune riflessioni sui disturbi narcisistici”, 

vep. e cit., f. 208-212. 
480

 Herrero Herrero, Delincuencia de menores, vep. e cit., f. 106-118; Sutherland dhe Cressey, Criminologia, 

vep. e cit. f. 221-245 si edhe Abbate, L. (2010) “La valutazione dell’adolescente autore di reato”, në Lo 

sviluppo antisociale: dal bambino al giovane adulto, (a cura di Sabatello, U.), Milano: Raffaello Cortina 

Editore, f. 237-255. 
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Në një kategori të tretë, Herrero Herrero përfshin ata të mitur që shfaqin tipare të 

personalitetit normale nga ana statistikore apo afër normales. Këta preken nga situata 

problematike që nuk e turbullojnë rëndë ndërgjegjen, aftësinë për vendimarrje dhe fushën 

emocionale. Kjo kategori përmbledh pjesën më të madhe të të miturve në konflikt me ligjin, 

ndër të cilët janë: 

 

a) Ata që kryejnë veprime të thjeshta vandalizmi, etj, si rrjedhojë e turbullimeve 

psikologjike të lindura në fazën para adoleshencës dhe gjatë saj për shkak të zhvillimit 

dhe ndryshimeve trupore. 

b) Ata që kryejnë vjedhje të vogla ose mashtrime, me synimin për të rritur vlerat para 

shokëve, që këta t’i admirojnë. 

c) Ata që kryejnë krime kundër pasurisë ose paprekshmërisë seksuale thjesht për kënaqësi, 

pasi e kanë të pamundur t’u rezistojnë nxitjeve joshëse. 

d) Ata që kryejnë vepra penale (vjedhje, krime në fushën e narkotikëve, falsifikime 

dokumentesh), për shkak të mungesës së kontrollit shoqëror (formal apo joformal). 

e) Të miturit që kryejnë vepra penale të tilla si vjedhje, grabitje, krime në fushën e 

narkotikëve, vepra kundër shëndetit, për shkak të të mësuarit të drejtpërdrejtë ose 

imitues (lidhjet e diferencuara të Sutherland). 

f) Ata që kryejnë krime për të kënaqur lakmitë materiale. 

g) Ata që kryejnë vepra penale kryesisht ndaj fëmijëve, në shenjë shpagimi, pasi kanë 

qenë vetë viktima në fëmijëri. 

h) Ata që kryejnë vepra penale të tilla si trafik të lëndëve narkotike, falsifikime, etj, me 

qëllim pasurimi. 

 

Lidhja ndërmjet sjelljeve antisociale në fëmijëri dhe mundësisë për të pasur sjellje 

kriminale, patologjike apo për të shfaqur nivele të larta mospërshtatjeje në moshën 

madhore, është e qartë përgjatë këtij studimi, duke identifikuar si faktorë risku që ndikojnë 

ose përcaktojnë zhvillimin e një karriere kriminale të vazhdueshme në moshën madhore: 
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moshën e nisjes së sjelljes antishoqërore, shpeshtësinë, larminë dhe rrezikshmërinë e 

çrregullimeve, zhvillimin progresiv dhe ndërthurjen e të gjithë këtyre faktorëve.
481

 

Lidhur me tipologjinë, Herrero Herrero
482

 vëren se sjellja e të miturve është e kushtëzuar në 

çdo rast nga çrregullimet patologjike dhe më pak nga një personalitet jo normal. Kjo nuk do 

të thotë se të gjithë të miturit në konflikt me ligjin duhet të kategorizohen patjetër në këtë 

mënyrë. Ky klasifikim thjesht përmbledh anomalitë ose çrregullimet psikopatologjike më të 

zakonshme që mund të krijojnë sjellje devijante apo kriminale, duke qenë se fëmijët dhe të 

rinjtë me çrregullime mendore mund të përfshihen më lehtë në sjellje antisociale e të 

dhunshme në krahasim me bashkëmoshatarët e tyre që nuk i kanë këto probleme.
483

 Ndaj, 

diagnostikimi dhe trajtimi i këtyre të miturve është tejet i rëndësishëm, pasi pa një trajtim 

efikas, shumica e këtyre të miturve do të vazhdojnë sjelljen e tyre të rrezikshme për ta vetë 

dhe për shoqërinë dhe, në të ardhmen, shumë prej tyre do të përfshihen në sistemin e 

drejtësisë penale për të rriturit.
484

 Sikurse theksojnë autorë të ndryshëm, “krimineli i sëmurë 

mendërisht përfaqëson një përqindje shumë të ulët të popullatës kriminale në total”.
485

 Por, 

bashkë me ta gjendemi edhe përballë fëmijëve apo të miturve “normalë” që kryejnë 

gjithashtu vepra penale me shkallë të ndryshme të rrezikshmërisë shoqërore.
486

 

Të dhëna të marra nga Program of  Research on the Causes and Correlates of 

Delinquency
487

 dhe nga Northwestern Juvenile Project
488

, tregojnë se lidhja midis 

çrregullimeve mendore të qëndrueshme dhe veprimeve kriminale të rënda e të 

vazhdueshme është më domethënëse, nga pikëpamja statistikore, tek meshkujt. 

                                                           
481

 Krahaso me DSM-IV-TR, cit., f. 93 e vijuese (çrregullimi i sjelljes) dhe 701 e vijuese (çrregullimi 

antisocial i personalitetit). 
482

 Herrero Herrero, Criminología, vep. e cit., f. 386. 
483

 Steinberg, L. “Youth violence: Do parents and families make a difference?”, vep. e cit., f. 34.  
484

 Shih Teplin, L. A. (2001) “Assessing alcohol, drug and mental disorders in juvenile detainees”, në Fact 

Sheet, Nr. 2, Washington: OJJDP, janar, f. 1. Marrë nga: https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/fs200102.pdf, 

(parë më 29 mars 2014). 
485

 Bernard, Snipes dhe Gerould, Vold’s Theoretical Criminology, vep. e cit., f. 55.  
486

 Sipas Hollin, Psychology and Crime, vep. e cit., f. 88 dhe 90, “duhet bërë dallimi midis kriminalitetit të 

atyre të miturve bartës të çrregullimeve psikopatologjike, nga ata, veprimtaria kriminale e të cilëve ka të bëjë 

me faktorë psikosocialë që lidhen me moshën dhe që nga pikëpamja psikiatrike janë plotësisht të 

shëndetshëm”.  
487

 Ky është një program hulumtimi me fushë të gjerë veprimi, i nisur në vitin 1986, dhe përfshin tri projekte 

të koordinuar: The Pittsburgh Youth Study, drejtuar nga Rolf  Loeber, the Rochester Youth Development 

Study, drejtuar nga Terence P. Thornberry dhe the Denver Youth Survey, i drejtuar nga David Huizinga. 

Projektet mund të konsultohen në faqen e Internetit me adresë: https://www.ncjrs.gov/html/ojjdp.  
488

 Shih Teplin, “Assessing alcohol, drug and mental disorders”, vep. e cit., f. 2. 

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/fs200102.pdf
https://www.ncjrs.gov/html/ojjdp
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Tabela 3.3.1: Lidhja midis kriminalitetit dhe çrregullimeve të shëndetit mendor 

Lidhja midis kriminalitetit të qëndrueshëm dhe çrregullimeve të shëndetit mendor 

 Denver Pittsburgh Rochester 

Delinkuentë të mitur meshkuj që 

kanë çrregullime mendore (%) 

 

Të mitur me çrregullime mendore 

që janë delinkuentë (%) 

 

13% 

 

46.2% 

P=0.005 

 

13.5% 

 

45.9% 

P=0.015 

 

21.1% 

 

31.4% 

P=0.019 
Burimi: Huizinga, Loeber, Thornberry dhe Cothern (2000). 

 

Në këtë studim, prania e problemeve apo e çrregullimeve mendore tek të miturit, si 

madhësi, është një tregues më i mirë i kriminalitetit të rrezikshëm, në krahasim me 

kriminalitetin e rrezikshëm si tregues i problemeve mendore. Kështu, më pak se 25% e të 

miturve në konflikt me ligjin meshkuj shfaqin çrregullime mendore.
489

 

Këta studime tipologjike ofrojnë një seri të dhënash dhe përfundimesh që duhen vlerësuar 

drejt, por duhet shkuar edhe më tej dhe të mos kufizohemi vetëm në faktin se mangësitë 

njohëse të personalitetit të të miturve konfliktualë apo problematikë kanë të bëjnë vetëm me 

çrregullimet e personalitetit me natyrë psikopatologjike (të sipërcituara) apo të kufizohemi 

në mendimin se këta të mitur vijnë në çdo rast nga familje problematike apo të shpërbëra 

siç kanë pohuar bashkëshortët Glueck. Individët (të rinj ose madhorë qofshin), nuk jetojnë 

të veçuar apo të mbyllur në ambientin e tyre familjar, përkundrazi hyjnë në marrëdhënie me 

të tjerë individë dhe mbeten në kontakt të vazhdueshëm me ta. Njeriu është një qenie 

shoqërore dhe ka nevojë të jetojë brenda shoqërisë duke krijuar marrëdhënie me qenie të 

tjera të ngjashme me të,
490

 gjë që i ofron kënaqësi të shumta, por ndonjëherë, nëse është i 

paaftë të krijojë marrëdhënie apo t’i krijojë në mënyrën e duhur, do të bëhet burim i 

konflikteve që mund të degjenerojnë në sjellje konfliktuale, antisociale dhe së fundmi, 

kriminale. Harmonia që duhet të kenë të miturit me ambientin rrethues shoqëror ku jetojnë, 

përbën dhe qëllimin që duhet ndjekur, duke kërkuar shkaqet dhe faktorët (të brendshëm, 

por edhe të jashtëm) që veprojnë ose ndikojnë tek ata të mitur që shfaqin sjellje antisociale.  

Në këtë linjë mendimi, Mantovani nxjerr në pah tre tipare të sjelljes së të miturit që mund të 

veprojnë si simptoma dalluese të parakohshme të mospërshtatjes së tij:  

                                                           
489

 Shih Huizinga, Loeber, Thornberry dhe Cothern, vep. e cit., f. 4. 
490

 Assante, G., Giannino, P. dhe Mazziotti, F. (2003) Manuale di diritto minorile, Milano: Laterza, f. 214-

215.  
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a) vështirësia për të përmbushur në mënyrën e duhur detyrat e tij shkollore, familjare, të 

punës;  

b) vështirësia në socializim, pra për t’u integruar dhe për të komunikuar me 

bashkëmoshatarët dhe me vetveten (veçimi ose sjellja agresive dhe prepotente, në 

përgjithësi e shoqëruar me pakënaqësinë për veten dhe vështirësinë për të krijuar 

marrëdhënie me seksin e kundërt;  

c) vështirësia për të krijuar marrëdhënie me figurat që përfaqësojnë autoritete, qoftë në 

rrethin familjar, në shkollë, në punë ose në marrëdhëniet shoqërore.
491

 

Fëmijët dhe të miturit mund të kryejnë vepra penale edhe për shkak të papjekurisë që lidhet 

me moshën, për shkak të situatave të veçanta që iu krijojnë mungesë qëndrueshmërie 

emocionale, për shkak të ankthit për t’u pranuar nga shokët dhe të rebelimit ndaj të rriturve 

(tepër i zakonshëm në adoleshencë), ose për shkak të mosrezistencës ndaj nxitësve 

kriminogjenë të jashtëm si edhe për shkaqe të tjera.
492

 Herrero Herrero vë në dukje se: 

“pjesa dërrmuese e delinkuentëve të mitur (që vijnë duke u shtuar) vuajnë probleme të mëdha të 

formimit të personalitetit të tyre, shoqëruar edhe me sëmundje organike, biologjike ose psikike. 

Ata vuajnë nga mungesa e dashurisë, mungesa elementare konjitive dhe nga paaftësia për t’u 

vetëmotivuar në mënyrën e duhur”.
493

 

 

Duhet pasur parasysh se, kur bëhet klasifikimi i të miturve në konflikt me ligjin që vuajnë 

nga ndonjë sëmundje mendore, nuk do të thotë së krimi vjen si rrjedhojë e problemeve 

biologjike të brendshme.
494

 Në këtë rast, ata kryejnë krime shpesh duke u ndodhur nën 

efektin e çrregullimeve psikotike të momentit (halucinacioneve, ideve delirante, iluzioneve, 

etj). Mendimi mbizotërues është se një person, përfshi të miturit, kryen një vepër të 

paligjshme i nisur nga arsye të ndryshme.
495

 Shpesh, këto arsye janë të natyrës sociale. 

Mendoj se në analizimin që do t'i bëhet faktorëve kriminogjenë, gjithsesi duhet bërë një 

ndërthurje e elementëve psikikë dhe atyre socialë.
496

  

                                                           
491

 Mantovani, vep. e cit., f. 65. 
492

 Bandini dhe Gatti, Delinquenza giovanile, vep. e cit., f. 381 e vijuese. Canepa, Personalità e delinquenza, 

vep. e cit., f. 154 e vijuese. 
493

 Shih Herrero Herrero, Criminología, vep. e cit., f. 387-388. 
494

 Bandini dhe Gatti, Delinquenza giovanile, vep. e cit., f. 366. 
495

 Thornberry et al. “Explanations for Offending”, në From Juvenile Delinquency to Adult Crime, vep. e cit., 

f. 57-58. 
496

 Mund të konsultohet në këtë drejtim Samenow, S. E. (2004) Inside the Criminal Mind, New York: Crown 

Publishers, f. 11. 
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Në këtë kuptim, West ka vënë në dukje se ndër faktorët që shpien në marrjen e cilësisë së 

kriminelit mund të jetë klasa e ulët shoqërore, mangësitë në shkollim, varfëria, një ambient 

i papërshtatshëm familjar, një lagje problematike banimi ose një familje e madhe në numër. 

Kështu, ky autor theksonte se familjet e klasave të ulëta shoqërore jetonin në komunitete të 

varfra, kishin një numër të madh fëmijësh dhe vuanin varfërinë e mungesën e shkollimit. 

Me fjalë të tjera, faktorë të tillë bashkohen dhe duke ndërvepruar krijojnë një situatë 

kriminale
497

. Nga ana tjetër, studiues të tjerë nuk i përmbahen idesë se sjellja kriminale 

është mbizotëruese tek të miturit e shtresave të varfra të shoqërisë. Ata e shpjegojnë numrin 

e madh të këtyre të miturve të dënuar me faktin se klasat e varfra janë më të ekspozuara 

ndaj procesit penal dhe dënimit në krahasim me klasat e mesme dhe të pasura për të njëjtët 

veprime të kundërligjshëm, sepse këta të fundit do të gjykoheshin në një formë tjetër, më të 

favorshme. Në këtë kuptim, Short dhe Nye, në një studim të vitit 1959, kanë nxjerrë në 

dukje se të rinjtë amerikano-veriorë të shkollave të mesme e të klasave të larta shoqërore, 

silleshin po aq keq sa të tjerët. Po ashtu, Akers, në një studim të realizuar në vitin 1964 mbi 

1000 nxënës të shkollës së mesme të Ohio-s, pohoi se nuk kishte asnjë lidhje të 

rëndësishme midis shkaqeve të kriminalitetit dhe kategorisë social-ekonomike
498

. 

Personalisht, mbështes mendimin e rrymës së dytë. 

Duke e përqendruar vëmendjen në rastin e Shqipërisë rezulton se të miturit në konflikt me 

ligjin rrjedhin nga familje me nivel të ulët ekonomik dhe kulturor. Një pjesë prej tyre vijnë 

ose nga familje të ardhura nga zona të thella e të vendosura në qendra urbane ose nga 

familje të divorcuara, etj.
499

  

 

3.4.Faktorët kriminogjenë të kriminalitetit të të miturve 

Faktorët ndikojnë në kryerjen e veprës penale dhe/ose tek individi, duke përcaktuar në 

njëfarë mënyre sjelljen e tij kriminale.
500

 Këta janë faktorë risku, të cilët bëjnë të mundur 
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 West, La delincuencia juvenil, vep. e cit., f. 52-53. 
498

 Po aty, f. 56. 
499

 Kriminaliteti i të miturve në Shqipëri. Analizë e shkaqeve dhe faktorëve të kriminalitetit tek të miturit në 

Shqipëri, vep. e cit., f. 40. 
500

 Garrido Genovés dhe Redondo Illescas, Manual de Criminología aplicada, vep. e cit., f. 143-144, 149 

rendisin këto zakone ose sjellje që ndikojnë si faktorë të kriminalitetit tek të miturit: 

 Impulsiviteti; 

 Dëshira për t’u dukur; 
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shfaqjen, në një moment të caktuar të një sjelljeje kriminale
501

, edhe pse nuk ushtrojnë të 

njëjtin ndikim tek të gjithë të miturit.
502

 

 

Faktorët individualë 

 

1. Faktorët biologjikë dhe fizikë 

Aspekti relativ i disa karakteristikave biologjike, kromozomike ose neurofiziologjike, të 

cilat rrisin mundësinë ose prirjen drejt kriminalitetit dhe që transmetohen gjenetikisht, pra 

                                                                                                                                                                                 
 Prapambetja në shkollë; 

 Konsumi i drogës; 

 Vlerësimi i ulët për veten; 

 Familja e shkatërruar; 

 Klasa e ulët shoqërore; 

 Mungesa e dashurisë (ngrohtësisë); 

 Agresiviteti; 

 Mungesa e aftësive shoqërore; 

 Mungesa e ekuilibrit emocional; 

 Mospërshtatja; 

 Frustrimi. 
501

 Gassin, Cimamonti dhe Bonfils, Criminologie, vep. e cit., f. 554 vënë në dukje se “Kur përpiqemi të dimë 

se në cilën mënyrë lind një kriminel, duhet të verifikojmë cilët janë shkaqet përcaktues të kriminalitetit, 

faktorët që po rrisin zhvillimin e sjelljes antisociale dhe veprimtarinë kriminale nga fëmijëria në moshën 

madhore”. Sipas një studimi të kryer nga Loeber dhe Dishion (1983), faktorët kryesorë përcaktues të kryerjes 

së veprës së parë penale, janë: 1. Mënyra e funksionimit të familjes. 2. Sjelljet problematike të fëmijës. 3. 

Vjedhjet, gënjeshtrat dhe mungesat në shkollë. 4. Kriminaliteti ndaj anëtarëve të familjes. 5. Arritjet e ulëta në 

edukim. 6. Ndarja e prindërve dhe e fëmijëve. 7. Klasa shoqërore. Kriminaliteti i të miturve në Shqipëri, vep. 

e cit., f. 21-22. Loeber, R. et al. (2012) “Overview, Conclusions, and Key Recommendations”, në From 

Juvenile Delinquency to Adult Crime. Criminal Careers, Justice Policy, and Prevention (Loeber, R. dhe 

Farrington, D. P. Ed.), New York: Oxford University Press, f. 329. Mund të konsultohet gjithashtu edhe 

Hollin, Psychology and Crime, vep. e cit., f. 89. Po ashtu, Garrido Genovés, V. dhe López Latorre, M. J. 

(1995) La prevención de la delincuencia: el enfoque de la competencia social, Valencia: Tirant lo blanch, f. 

216-217. 
502

 Loeber dhe Farrington, “Young children who commit crime”, vep. e cit., f. 739, 741-742, janë të mendimit 

se “zakonisht tek krimineli konkurrojnë një seri faktorësh, të cilët ndikojnë dhe në kryerjen e veprës penale, 

edhe pse jo gjithnjë është kështu, sikundër të njëjtët faktorë konkurrues nuk kanë të njëjtën vlerë në varësi të 

subjekteve ku e ushtrojnë atë. Është e vështirë të përcaktosh tërësinë e faktorëve që ndikojnë tek krimineli, 

ndaj është dhe normale që as vetë subjekti të mos i kuptojë; për këtë arsye nuk mund të jemi të sigurtë në 

mënyrë kategorike se cilët faktorë kanë përcaktuar sjelljen kriminale të një personi”. Të njëjtët autorë, në 

faqet 745 e vijuese, kanë përcaktuar si faktorë kryesorë tek të miturit e moshës 16-18 vjeç: “lidhur me veprën 

penale të parë: mungesën e babait ose të autoritetit të tij, largimin nga shtëpia, marrëdhëniet familjare, 

gjendjen e vështirë ekonomike, papjekurinë, mangësitë në edukimin moral dhe karakterin e ndikueshëm. Për 

rastet recidive: shoqëritë e dëmshme, mungesën e autoritetit prindëror dhe karakterin e ndikueshëm. Lidhur 

me veprën penale të fundit: shoqëritë e dëmshme, mangësitë në edukimin moral, papjekurinë, karakterin e 

ndikueshëm, mungesën e mjeteve ekonomike dhe ambientin rrethues”. Këta faktorë janë përmendur edhe nga 

Lanctôt, N., Cernkovich, S. A. dhe Giordano, P. (2007) “Delinquent behavior, official delinquency and 

gender: Consequences for adulthood functioning and well-being”, në Criminology, 45(1), f. 16–21. Marrë 

nga: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1745-9125.2007.00074.x/epdf, (parë më 10 prill 2014). 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1745-9125.2007.00074.x/epdf
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trashëgohen (kriminel lind ose bëhesh i tillë), ka qenë objekt i polemikave të shumta, duke i 

vazhduar diskutimet që kanë krijuar në shkencën e Kriminologjisë teoritë biologjike, që nga 

momenti kur Lombroso publikoi në vitin 1876 veprën e tij “L’uomo delinquente”, ku 

përpunoi teorinë e kriminelit të lindur. Studime të kohëve moderne, të bëra nga West dhe 

Farrington, nga Christiansen dhe nga Mednick e Volavka,
503

 kanë nxjerrë në pah rezultate 

sipas të cilëve, karakteristikat biologjike që ndikojnë në shtimin e sjelljes kriminale mund të 

trashëgohen gjenetikisht po aq sa ekzistojnë të dhëna rreth rolit të materialit gjenetik në 

mundësinë për të kryer vepra penale. 

Për autorë të ndryshëm, faktori biologjik mund të shpjegojë plotësisht veprat penale të 

kryera nga shumë pak subjekte, por në pjesën më të madhe të rasteve roli i tij paraqitet i 

kufizuar në drejtim të nxjerrjes së përfundimit se ushtron një ndikim të madh në kryerjen e 

veprave penale.
504

 Kjo mund të ndodhë në ato raste kur i mituri ka disa parametra fizikë 

jashtë normales, gjë që është tregues i një zhvillimi somatik të vonuar. Bëhet fjalë për 

faktorë organikë që kanë krijuar tek adoleshenti një burim çrregullimesh emotive, si 

pengesë domethënëse në procesin e rritjes dhe në arritjen e pjekurisë në përputhje me 

moshën e tij. Kushtet e mbipeshës, gjatësisë së vogël të shtatit, një difekt fizik që ndikon në 

pamjen e jashtme, niveli i ulët i inteligjencës, etj, nxisin në mjaft raste, kompleksin e 

inferioritetit që mund të konsiderohet si element pengues i zhvillimit normal evolutiv dhe 

emocional dhe, për më tepër, mund të shërbejë si shkak për veprimtari kriminale në të 

ardhmen.
505

 Realiteti tregon se faktorët biologjikë, të vetëm nuk ndikojnë në kriminalitetin 
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 Autorë të cituar nga Hoge, R. D., Vincent, G. M. dhe Guy, L. S. (2012) “Prediction and Risk/Needs 

Assessments”, në From Juvenile Delinquency to Adult Crime. Criminal careers, justice policy, and 

prevention (Loeber, R. dhe Farrington, D. P. Ed.), New York: Oxford University Press, f. 160. Hollin, 

Psychology and Crime, vep. e cit., f. 88, 90.  
504

 Gassin, Cimamonti dhe Bonfils, Criminologie, vep. e cit., f. 545, shprehen se “edhe pse kriminaliteti nuk 

trashëgohet, ka subjekte që janë më të prirur nga të tjerët për të kryer vepra të caktuara penale”.  Bouzat, P. 

dhe Pinatel, J. (1970) Traité de Droit Pénal et de Criminologie, Vol. II, botim X, Paris: Dalloz, f. 1503, iu 

kushtojnë rëndësi faktorëve të trashëgimisë, por nuk i rendisin si faktorë mbizotërues; të tillë janë faktorët 
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e të miturve, nëse nuk janë të shoqëruar me faktorë të tjerë (shoqërorë ose ambientalë), për 

arsyen se vepra penale nuk është veprim i një individi të izoluar, por i një individi shoqëror. 

 

2. Faktorët psikologjikë. Faktorët frenues dhe mbrojtës të aftësisë sociale  

Një numër i konsiderueshëm studiuesish i lidhin sjelljet e dhunshme dhe kriminale të 

kryera nga të miturit dhe madhorët me një seri faktorësh individualë të natyrës psikologjike 

që janë rrënjosur tek këta persona që në fëmijërinë e tyre. Çrregullime të brendshme si 

nervozizmi, shqetësimi ose ankthi; problemet psikologjike si hiperaktiviteti, problemet apo 

vështirësitë në përqendrim;
506

 dhe sjelljet agresive ose të dhunshme të parakohshme, hedhin 

dritë mbi lidhjen që ekziston midis këtyre problemeve dhe sjelljes së mëvonshme të 

dhunshme ose kriminale.
507

 Këto mungesa, çrregullime ose probleme të natyrës 

psikologjike, mund të ndikojnë në zhvillimin e duhur të personalitetit tek të miturit, duke 

krijuar fëmijë dhe të rinj të papjekur, egocentrikë, impulsivë ose agresivë dhe shpien në 

probleme të rënda që kanë të bëjnë me socializimin normal të tyre. 

Duke u thelluar disi më tepër tek mangësitë e personalitetit që zënë vend në pjesën më të 

madhe të të miturve në konflikt me ligjin, disa autorë
508

 përcaktojnë një sërë faktorësh 

frenuesë të aftësive sociale. Këtyre faktorëve iu vihen përballë të kundërtët e tyre, pra 

faktorët lehtësues të aftësive sociale,
509

 gjë e cila tregon, nga një anë, cilat janë mangësitë 

konjitive (që kanë të bëjnë me të menduarit) të të miturve në konflikt me ligjin dhe, nga ana 

tjetër, aspektet që duhen nxitur tek të miturit për të rritur tek ata mundësitë e zhvillimit të 

një sjelljeje në harmoni me normat shoqërore.
510

 Ndërhyrjet dhe teknikat për t’i shndërruar 

mangësitë konjitive në aftësi sociale, bëjnë pjesë në programet e parandalimit dhe 

rehabilitimit të kriminalitetit, që nisen nga qasja konjitive e ndërhyrjes në kriminalitet.
511
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1. Zhvillimi i strukturave konjitive. Ekzistojnë shumë treguesë që nxjerrin në pah lidhjen 

midis kriminalitetit dhe nivelit të ulët të inteligjencës.
512

 Ngurtësia konjitive. Është 

vështirësia për të kuptuar veçoritë e një situate konkrete, të realitetit, dhe paaftësia për 

të zhvilluar mundësi të ndryshme nga ato të krijuara më parë në situata të ndryshme. 

“Mendjet e tyre janë të mbyllura ndaj ideve të reja. Të menduarit e tyre është i ngurtë, i 

ngushtë, joelastik, jotolerant përballë dykuptueshmërisë dhe dogmatizmit”.
513

 Kjo 

shpjegon sjelljen recivide të të miturit shkelës të ligjit. ↔ Zhdërvjelltësia konjitive. 

Bëhet fjalë për ta aftësuar shkelësin e ligjit me zotësitë njohëse të nevojshme që të 

tejkalojë apo, së paku, të zbusë paaftësinë njohëse, duke bërë të mundur lindjen e ideve 

të reja dhe mundësive të ndryshme.
514

 

2. Locus i kontrollit të jashtëm. Mendojnë se ushtrojnë pak pushtet mbi rrethanat dhe janë 

të mendimit se fati apo faktorët e jashtëm janë ata që vendosin për ta. Kërkimet 

(Griffith dhe Penninton-Averett, 1981)
515

 tregojnë se delinkuentët kanë locus të 

kontrollit më të jashtëm nga individët jo delinkuentë. ↔ Locus i kontrollit të 

brendshëm. I mituri duhet të kuptojë se e ardhmja e tij nuk varet nga njerëzit e tjerë, por 

nga përpjekjet e vetë atij, duke nxitur në këtë mënyrë sjellje kompromisi dhe 

përgjegjshmërie.
516

 

3. Vlerësim i ulët për veten. Tek të miturit në konflikt me ligjin vihet re një vetëvlerësim i 

ulët, me pritshmëri të larta për dështim në veprimet që kryejnë. ↔ Vetëvlerësim. 
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e cit., f. 69. 
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Subjekti që ka një vlerësim të lartë për veten do të ketë dhe pritshmëri të larta për të 

pasur sukses në veprimet e tij. 

 

Lidhja ndërmjet këtyre dy faktorëve (vetëvlerësimit e locus të kontrollit) dhe kriminalitetit 

është e qartë, kur merret në shqyrtim edhe pohimi, sipas të cilit, “në përgjithësi vihet re që 

kriminelët shfaqin locus kontrolli të jashtëm që ka lidhje me vlerësim të ulët për veten”.
517

 

 

4. Ideja e pacënueshmërisë. Shumë delinkuentë shfaqin “shtrembërime të perceptimit”, 

një formë të veçantë të perceptimit të vetes dhe të ambientit rrethues. Është besimi i 

gabuar se “kjo gjë nuk do të më ndodhë”, “ky problem nuk mund të më dëmtojë”, “nuk 

do të më kapin”, etj. ↔ Perceptimi shoqëror.  Duhet aftësuar i mituri shkelës i ligjit që 

të kuptojë rregullat, kushtëzimet, zakonet dhe mënyrën e sjelljes së grupeve të 

ndryshme shoqërore.
518

  

5. Të menduarit egocentrik.  Egocentrizmi e cënon, e deformon kuptimin e realitetit dhe i 

jep të miturit informacione të gabuara lidhur me pritshmëritë e të tjerëve.  Për Ross, ky 

është deficiti më i rëndësishëm, pasi këta delinkuentë “e shohin botën vetëm sipas 

këndvështrimit të tyre” dhe atyre “iu mungon ndërgjegjësimi mbi atë ç’ka mendojnë ose 

ndiejnë të tjerët, përfshi viktimat e tyre”.
519

 ↔ Të menduarit dhe të sjellurit social. 

Braktiset gjendja egocentrike për t’u hapur ndaj ndjenjave dhe nevojave të të tjerëve.
520

 

6. Mangësi në sjelljen afektive dhe të empatisë. Është konstatuar një lidhje domethënëse 

me përmbajtje negative midis empatisë dhe sjelljes antisociale. ↔ Nxitja e empatisë.  

Ka të bëjë me dallimin e ideve, perceptimeve dhe pritshmërive vetjake nga ato të të 

tjerëve. Ta vësh veten në vend të tjetrit apo të të tjerëve.
521

 

7. Probleme në konfliktet familjare. Konfliktet familjare, mungesa e mbikëqyrjes 

prindërore, metodat e gabuara apo shtrënguese të displinës, sjelljet agresive, janë disa 
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prej këtyre problemeve. ↔ Stërvitja e prindërve. Janë programe gjatë të cilëve prindërit 

marrin, ndër të tjera, informacionet bazë mbi procesin e rritjes së fëmijës dhe asistohen 

me qëllimin që të kuptojnë në momentin e duhur sjelljet e përshtatshme dhe jo të 

përshtatshme të fëmijëve të tyre.  Iu mësohet që të vlerësojnë më tepër, të kritikojnë më 

pak, të jenë më të kujdesshëm gjatë rritjes së fëmijës, të vrojtojnë dhe të regjistrojnë 

problemet që shfaq fëmija në sjellje, të veprojnë në mënyrë të rastësishme para tyre, pra 

të përdorin një disiplinë të efektshme dhe të qëndrueshme.
522

 

8. Mangësitë në aftësitë sociale. Të miturit shkelës të ligjit zotërojnë aftësi të reduktuara 

dhe të kufizuara njohëse për të përballuar disa probleme ndërpersonale dhe ky deficit 

ose nivel i ulët i aftësive lidhet me veprime agresive e impulsive.
523

 ↔ Aftësi sociale 

specifike. Duhet të nxitet ndjeshmëria e nevojshme në mënyrë që i mituri të kuptojë 

problemet e mundshme gjatë marrëdhënieve me të tjerët, aftësinë sociale të 

domosdoshme për të provuar lidhjen shkak-pasojë midis sjelljes së vet dhe reagimit të 

të tjerëve ndaj tyre. I duhen mësuar aftësi të tilla që “ta ndihmojnë nëpër situata sociale 

për të marrë përkrahje dhe jo refuzim”.
524

 

9. Të menduarit konkret. Është ai që vështirëson thithjen e vlerave, duke e ngushtuar 

zhvillimin e arsyetimit moral, dhe që kërkon aftësinë për të konceptuar në mënyrë 

abstrakte. Delinkuentët kanë një formë të menduari dhe të vepruari të drejtuar nga 

veprimi dhe jo nga reflektimi (reagimet impulsive). Ata hasin vështirësi për të menduar 

në diçka abstrakte, në diçka që nuk është e dukshme për perceptimin e tyre të 

menjëhershëm (diçka që nuk mund ta perceptojnë përmes ndjenjave)
525

. ↔ Të 

arsyetuarit abstrakt. Ky do t’i ndihmojë të planifikojnë të ardhmen, ta lënë për më pas 

ose ta zëvendësojnë me diçka tjetër ndjenjën e kënaqësisë, të vendosin synime dhe 
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qëllime, pra si përfundim, t’i hapen botës së vlerave, zhvillimit moral
526

 e të kenë doza 

më të mëdha arsyetimi dhe reflektimi. 

10. Impulsiviteti. Përgjithësisht kriminelët janë impulsivë. Ata nuk ndalen të mendojnë para 

se të veprojnë.
527

 Veprojnë në bazë të emocioneve të tyre dhe jo të arsyes. ↔ 

Vetëkontrolli. Sipas studiuesve, suksesi i një krimineli në riaftësimin e tij shoqëror varet 

nga aftësia për të shmangur të vepruarit emocional të tepruar, i cili ndërhyn dhe në 

aftësitë e tij konjitive.
528

 Kriminelët duhen mësuar që të ndalen e të mendojnë para se të 

veprojnë, të marrin në konsideratë gjithë pasojat përpara se të marrin një vendim, të 

mësojnë sesi të përdorin strategjitë e të menduarit për të kontrolluar emocionet dhe 

sjelljen e tyre.
529

 

 

Si përfundim, edhe pse është e qartë se faktorët frenuesë të aftësive sociale nuk janë në 

vetvete shkaku i kriminalitetit të të miturve, mbetet fakti se ekzistenca e këtyre faktorëve 

psikologjikë lehtësuesë të aftësive shoqërore e parandalon sjelljen kriminale, atëherë kur 

rrethanat shoqërore dhe ambientale e favorizojnë shfaqjen e saj.
530

 

 

Faktorët familjarë 

Rëndësia e familjes për zhvillimin normal të fëmijëve dhe të rinjve është e 

padiskutueshme.
531

 Ajo luan një rol domethënës në procesin e socializimit, i cili është 

përcaktues në etapën e parë të rinisë.
532
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Ndër faktorët që lidhin familjen me sjelljet devijante, duke ndikuar në mënyrë domethënëse 

në veprime kriminale të ardhshme, mund të renditen
533

: 

 

1. Mungesa e mbikëqyrjes ose e kontrollit prindëror 

Të mbikëqyrësh do të thotë të jesh në dijeni se çfarë bën i mituri brenda dhe jashtë 

shtëpisë.
534

 Dora-dorës që fëmijët rriten është e nevojshme që prindërit të ushtrojnë një 

nivel të caktuar kontrolli mbi veprimtaritë e tyre, duke e përshtatur atë me përvojat, aftësitë 

dhe shkallën e pjekurisë së fëmijëve, në mënyrë që ata të mësojnë për të marrë përsipër 

përgjegjësi, por pa rrezikuar dhe pa u dëmtuar. Në një studim të realizuar nga Wilson
535

 ka 

dalë si përfundim se nga të gjithë faktorët e shqyrtuar, mbikëqyrja e dobët prindërore ishte 

faktori i lidhur më fort me kriminalitetin.
536

 

 

Mungesa e mbikëqyrjes karakterizohet nga disa elemente që janë: mosdijenia e prindërve 

për atë që bën fëmija i tyre ose se ku gjendet (për shembull: fëmija nuk u tregon prindërve 

se ku po shkon dhe as se me kë; e lejojnë të sorollatet rrugëve; nuk i caktojnë orare fikse 

për t’u kthyer në shtëpi; nuk dinë emrat apo adresat e banimit të shokëve të fëmijës, etj.)
537

  

 

Mungesa e shqetësimit apo e ndërhyrjes shfaqet  në momentin kur fëmija gjendet në situata 

rreziku (për shembull: kur përzihet me shoqëri jo të mira, shfaq sjellje që tregojnë se po 

përdor substanca narkotike, etj). 
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 Shih Wilson, H. (1980) “Parental supervision: a neglected aspect of delinquency”, në British Journal of 

Criminology, Vol. 20, f. 203-235. Marrë nga:  http://bjc.oxfordjournals.org/content/20/3/203.full.pdf+html, 

(parë më 19 prill 2014).  
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 Shih gjithashtu Chaiken, “Violent neighborhoods, violent kids”, vep. e cit, f. 7-8. Në të njëjtën mënyrë, 

McCord (1979), duke u bazuar në një seri studimesh, ka qenë i mendimit se mungesa e mbikëqyrjes është 

faktori me më shumë ndikim tek kriminaliteti i të rriturve. Shih Bartollas dhe Schmalleger, Juvenile 

Delinquency, vep. e cit., f. 238-239. Hawkins et al., “Predictors of Youth Violence”, vep. e cit., f. 3. 

Lawrence, School Crime and Juvenile Justice, vep. e cit. f. 72. Po ashtu, Loeber dhe Stouthamer-Loeber 

(1986) në një studim kanë pohuar se “mungesa e mbikëqyrjes prindërore është një nga faktorët përcaktues më 

të fortë në zhvillimin e kriminalitetit dhe dhunës së pasardhësve të tyre”. Shih Howell, Lipsey dhe Wilson, A 

handbook for evidence-based juvenile justice systems, vep. e cit., f. 140. 
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 Steinberg, “Youth violence”, vep. e cit., f. 35. 

http://bjc.oxfordjournals.org/content/20/3/203.full.pdf+html


126 

 

2. Veprimet mizore, pasive dhe neglizhente të prindërve ndaj fëmijëve.
538

 Dhuna e 

ushtruar nga prindi tek fëmija
539

 

Në këto raste, prindërit shfaqin ndjenja negative, armiqësore ose mizore ndaj fëmijës, që në 

formën më të rëndë shpie në abuzimin psikologjik të fëmijës, nëpërmjet të cilit ky i fundit 

është i poshtëruar, i torturuar dhe i denigruar në mënyrë sistematike. Mund të shfaqet edhe 

nëpërmjet prirjes joracionale për ta fajësuar direkt fëmijën për problemet që ndodhin, 

vështirësitë ose dështimet e familjes; duke i dhënë fëmijës karakteristika negative, duke e 

denigruar si person, duke e trajtuar në mënyrë të padrejtë dhe ndëshkuar rëndë. 

Në rastet kur prindërit shfaqin sjellje të dhunshme përmes ndëshkimeve të rënda e të 

përsëritura fizike (pa një arsye të dukshme ose për vogëlsira), fëmijët, në kushtet kur nuk 

njohin mënyrë tjetër sjelljeje, do të mësojnë se dhuna përfaqëson një mjet efikas për 

zgjidhjen e konflikteve.
540

 Siegel dhe Welsh vënë në dukje se: 

 “fëmijët e keqtrajtuar
541

 shndërrohen në një grup rreziku, pasi kur bëhen madhorë priren më së 

shumti të braktisin strehën familjare, priren drejt kriminalitetit të të rinjve dhe devijimit social, 

abuzimit me drogat, prostitucionit, vetëvrasjes dhe sjelljeve të dhunshme”.   

                                                           
538

 Mbi arsyet dhe motivet e ndryshme që shtyjnë prindërit për të keqtrajtuar fëmijët e tyre, mund të 

konsultohet Canepa, G. (1987) “Il maltrattamento dei minori”, në Aspetti criminologici e psichiatrico-forensi 

dell’età minore, (a cura di Ferracuti, F.), Milano: Giuffrè, f. 151-163. De Paul, J. (2009) “Características 

psicológicas de los agresores físicos infantiles intrafamiliares”, në Personalidades violentas, Madrid: 

Ediciones Pirámide, f. 169 e vijuese. Garrido dhe Redondo, Principios de Criminología, vep. e cit., f. 736 e 

vijuese. Lidhur me konceptet dhe etiologjinë e keqtrajtimit fëminor, mund të konsultohet Siegel dhe Welsh, 

Juvenile Delinquency, vep. e cit., f. 292-297. Lidhur me parandalimin, diagnostikimin dhe ndërhyrjen në 

keqtrajtimin e fëmijëve, Assante, Giannino dhe Mazziotti, Manuale di diritto minorile, vep. e cit., f. 242-250. 
539

 Arruabarrena, M. I. (2009) “Violencia y familia: un programa de tratamiento para familias con problemas 

de maltrato y/o abandono infantil”, në Personalidades violentas, Madrid: Ediciones Pirámide, f. 187 pohon se 

“Dhuna ndaj fëmijëve brenda familjes është një problem shqetësues në shoqërinë moderne perëndimore” dhe 

se “studimi rigoroz i saj ka nisur të realizohet së fundmi, duke nisur nga përcaktimi në vitin 1962 i 

“Sindromës së fëmijës të keqtrajtuar” (the battered child syndrome) nga ana e Henry Kempe. Duke nisur nga 

ky moment, shifrat e ndikimit dhe të rëndësisë së këtij problemi jo vetëm që nuk janë ulur, përkundrazi janë 

rritur. Kjo nuk do të thotë se këto lloj situatash janë zhvilluar në kohët moderne, thjesht tanimë është rritur 

aftësia për t’i zbuluar ato”. Po ashtu, Siegel dhe Welsh, Juvenile Delinquency, vep. e cit., f. 291-292. Në 

veprat e tyre, Bandini dhe Gatti, Delinquenza giovanile, vep. e cit., f. 354 e vijuese, Garrido Génoves dhe 

López Latorre, vep. e cit., f. 320 e vijuese, vënë në dukje se interesi për të hetuar, parandaluar dhe trajtuar 

format e ndryshme të abuzimit me fëmijët ka të bëjë me “ ndikimin në rritje të këtij problemi dhe rrjedhojat e 

tij në zhvillimin psikik, social dhe emocional të të miturit, viktimë i keqtrajtimeve”. 
540

 Siegel dhe Welsh, Juvenile Delinquency, vep. e cit., f. 294, pohojnë se “Farat e dhunës mbillen në vitet e 

para të jetës, kultivohen dhe rriten përgjatë fëmijërisë dhe nisin të japin frute të dëmshme gjatë adoleshencës”.  

Mbi atë që quhet “cikli i dhunës” shih edhe Steinberg, “Youth violence”, vep. e cit., f. 33. 
541

 Bastianon dhe De Benedetti Gaddini, “Abuso e incuria verso l’infanzia”, vep. e cit., f. 172-183, vënë në 

dukje se keqtrajtimet gjatë fëmijërisë mund të vijnë: 1) për shkak të mosveprimit. Përfshin: a) mungesën e 

kujdesit fizik: braktisjen, mos sigurimin e ushqimeve ose mbrojtjes nga të ftohtët; b) mungesën e dashurisë. 2) 

për shkak të veprimit. Ky përfshin: a) keqtrajtimin fizik: në formën e kontuzioneve për shkak të goditjeve, 

grushteve, etj, plagë të shkaktuara nga sende të mbrehta ose të mprehta, ose djegiet me lëngje ose sende të 
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Sipas tyre, mund të thuhet se “jo pak karriera të autorëve të dhunës kanë nisur në familje të 

prirura drejt dhunës”.
542

 

Studime të shumta të kryera mbi fëmijë të keqtrajtuar (Burgess, Hartman dhe Kormack, 

1987; Goodwin, 1988; Widom, 1989) kanë përforcuar hipotezën se përdorimi i gjatë i 

dhunës apo abuzimeve në fëmijëri, mund të përbëjë një element shkakësor në shfaqjen e një 

sjelljeje të mëvonshme agresive ose të dhunshme nga ana e viktimës.
543

 

Një studim i mëvonshëm i Smith dhe Thornberry (1995) nxjerr në pah se keqtrajtimi 

fëminor
544

 rrit në mënyrë domethënëse mundësinë e pjesëmarrjes së këtyre të miturve në 

kryerjen e veprave penale të dhunshme e të rënda. Keqtrajtimi rrit mundësinë e burgosjes 

dhe përsëritjen e këtij procesi.
545

 Thornberry (1994) thekson se, ndërsa të miturit që iu 

përkasin familjeve jo të dhunshme përbëjnë rreth 38% të atyre që kryejnë vepra të 

dhunshme penale, ky tregues rritet me 60% tek të miturit që kanë pësuar një formë të 

dhunës, me 73% për ata që kanë pësuar dy forma të dhunës dhe me 78% për adoleshentët 

që kanë pësuar tre forma të dhunës në familje.
546

 

Për të ilustruar këtë faktor, paraqiten dy raste: 

 

I mituri H. S., i moshës 16 vjeç në kohën e kryerjes së veprës penale të vjedhjes. Jetonte me 

prindërit e tij në qytet. Shkollën nuk e ndiqte rregullisht, pasi vuante në familje një situatë 

mjaft të rëndë për shkak se i ati ushtronte dhunë fizike e psikologjike rregullisht ndaj tij. 

                                                                                                                                                                                 
nxehta apo me sende specifike si me cigare; b) abuzimi seksual; c) keqtrajtimi psikik: të bërtiturat, mbylljet në 

vende të caktuara për një kohë të gjatë, ndëshkime të rënda të shoqëruara me fyerje, etj. Mund të konsultohet 

gjithashtu edhe Di Michele, C. M. dhe Martucci, P. (2009) “La vittimologia”, në Trattato di Medicina Legale 

e Scienze affini. Genetica. Psichiatria forense e criminologia. Medicina del lavoro (dir. da Giusti, G.), Vol. 

IV, botim II, Padova: Cedam, f. 497-509.  
542

 Siegel dhe Welsh, Juvenile Delinquency, vep. e cit., f. 294. Për Ponti dhe Merzagora Betsos, Compendio di 

Criminologia, vep. e cit., f. 65, ndërveprimi midis një ane të dobët psikologjike dhe historisë së abuzimit 

dhe/ose dhunës në familje është shenja më e mirë dalluese e krimit të dhunshëm në jetën si i rritur. Po ashtu, 

Hagan, Introduction to Criminology, vep. e cit., f. 248, vë në dukje se janë të panumërta studimet që tregojnë 

se krijesat që rriten mes abuzimit, poshtërimit dhe mizorive, priren të jenë të pandjeshëm emocionalisht ndaj 

këtyre veprimeve. Me kalimin e kohës zgjedhin agresivitetin si rrugë për zgjidhjen e konflikteve dhe, me 

arritjen e madhorisë, e riprodhojnë ciklin e dhunës duke keqtrajtuar fëmijët e tyre. 
543

 Richie, “Exploring the link between violence against women”, vep. e cit., f. 2. Garrido, “El psicópata como 

entidad psicológica y cultural”, vep. e cit., f. 76. 
544

 Për këta autorë, keqtrajtimi fëminor përfshin abuzimin fizik, abuzimin seksual, keqtrajtimin emocional, 

moral/ligjor, edukues, neglizhencën fizike dhe mungesën e mbikëqyrjes. 
545

 Hawkins et al., “Predictors of Youth Delinquency”, vep. e cit., f. 3. Howell, Lipsey dhe Wilson, A 

handbook for evidence-based juvenile justice systems, vep. e cit., f. 140. 
546

 Howell, Lipsey dhe Wilson, A handbook for evidence-based juvenile justice systems, vep. e cit., f. 141. 
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Gjatë procedimit penal të parë është kërkuar lëshimi i urdhrit të mbrojtjes në favor të tij, për 

ta mbrojtur nga i ati. Është akuzuar dhe dënuar sipas nenit 134 të KP. Pas përfshirjes në 

sistemin e drejtësisë penale, ka vazhduar veprimtarinë kriminale dhe është shndërruar në 

recidivist specifik.
547

 

 

I mituri D. B., i moshës 15 vjeç në kohën e kryerjes së veprës penale të parashikuar nga 

neni 88/b i KP. Jetonte me nënën dhe motrën e tij. Prindërit kishin zgjidhur martesën për 

shkak të dhunës fizike sistematike që babai ushtronte ndaj fëmijëve dhe ish-bashkëshortes. 

Ditën e ngjarjes, babai i D. B ka shkuar në ish-banesën e përbashkët dhe ka nisur të rrahë 

ish-bashkëshorten dhe vajzën. I tronditur, i mituri D. B përpiqet ta neutralizojë, por i ati nis 

ta fyejë e ta godasë dhe atë. Në këto kushte, D. B e godet me një thikë që merr në kuzhinë, 

për të mbrojtur nënën dhe motrën si dhe veten e tij.
548

 

Raste të tilla shpjegojnë se shkak për kryerjen e veprave penale nga të miturit mund të jetë 

dhuna që ata kanë pësuar brenda familjes. Ata mund të kryejnë vepra penale në mënyrë 

sporadike dhe për t’iu kundërpërgjigjur dhunës së pësuar (rasti i të miturit D. B) ose mund 

të konsolidojnë karrierën kriminale duke u shndërruar në kriminelë recidivë (rasti i të 

miturit H. S). 

 

3. Disiplina e rreptë 

Disiplina e tepruar dhe rreptësia në marrëdhëniet familjare, shoqëruar edhe me përdorimin 

e tepërt të ndëshkimeve (përfshi atë fizik) në edukimin e fëmijëve dhe të adoleshentëve, 

shpie në një situatë të tensionuar brenda familjes, ku fëmijët zhvillojnë një agresivitet të 

fshehtë ndaj prindërve të tyre. Ky agresivitet i fshehur, edhe nëse nuk nxjerr krye brenda 

familjes, do të shpërthejë në marrëdhëniet me të tjerët, në formën e sjelljes agresive
549

, dhe 

në të ardhmen, individët e rritur në këtë formë, do ta shfaqin atë ndaj fëmijëve të tyre. 

                                                           
547

 Vendimet penale Nr. 60, datë 04.02.2011 dhe Nr. 367, datë 22.06.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Elbasan. 
548

 Procedimi penal Nr. 1532, viti 2011 i Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Elbasan, seksioni për të mitur. 
549

 Hagan, Introduction to Criminology, vep. e cit., f. 248 është i mendimit se ndëshkimi i ushtruar në mënyrë 

sistematike prodhon sjellje agresive tek i ndëshkuari dhe se fëmijët e ndëshkuar bëhen shpeshherë agresivë. 
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Sjellja antisociale e të miturve mund të jetë rrjedhojë edhe e asaj që quhet disiplinë e 

alternuar
550

. Ky koncept gjen vend tek ata prindër, të cilët alternojnë lirinë dhe rreptësinë në 

mënyrë të çuditshme, ku disiplina zbatohet në mënyrë jokoherente dhe shkakton tek të 

miturit ndjesi të pasigurisë dhe frustrimit, për shkak se nuk e dinë nëse veprimet që kryejnë 

do të shpërblehen apo do të ndëshkohen. Kjo sjellje mund të vijë për shkak të:  

 mungesës së rregullave apo normave të sjelljes që fëmija duhet apo nuk duhet të ketë;  

 miratimi ose ndëshkimi nga ana e prindërve është më tepër produkt i gjendjes 

emocionale të prindërve sesa e sjelljes së fëmijëve, ku fëmijës nuk i thuhet në mënyrë të 

qartë se çfarë pritshmërie ekziston për të;  

 një disiplinë e paqëndrueshme, e cila nuk ushtrohet në mënyrë të tillë që të vrojtohen 

rezultatet që sjell. 

Wells dhe Rankin (1988)
551

 arritën në përfundimin se fëmijët me prindër tepër të rreptë 

sillen më dhunshëm në krahasim me të tjerët. Fëmijët me prindër tepër lejues vendosen në 

nivelin e dytë më të lartë të dhunës. Fëmijët e rritur nga prindër as tepër të rreptë dhe as 

tepër lejues janë ata që shfaqin më pak shenja dhune në sjellje. Gjithashtu, fëmijët që janë 

ndëshkuar në mënyrë të paqëndrueshme nga prindërit e tyre, disa herë duke i dënuar dhe 

disa herë duke e injoruar sjelljen e tyre, kryejnë më lehtë vepra penale në krahasim me ata 

fëmijë që janë ndëshkuar nga prindërit në mënyrë më të qëndrueshme. 

Gjendet e drejtë thënia e autorëve Siegel dhe Welsh që “është qëndrueshmëria në praktikat 

e disiplinës, qoftë edhe ndëshkuese, që do të ulë rrezikun e zhvillimit të sjelljes antisociale 

dhe do të rregullojë sjelljen e tyre”.
552

 

 

4. Konfliktet familjare 

Prishja e familjes tradicionale, sidomos për shkak të ndarjeve dhe zgjidhjeve të 

martesave
553

 që i lënë zakonisht fëmijët në ngarkim të njërit prind, kryesisht nënës (e cila 

                                                           
550

 Koncepti i disiplinës së alternuar është trajtuar nga Alexander dhe Healey. Cituar nga De Leo, G. (2004) 

“Per una politica e una strategia innovativa, relativa all’intervento sui minori devianti: basi scientifiche e 

paradigmi”, në Per una politica d’intervento con i minori in difficoltà, (a cura di Gius, E. dhe Cipolletta, S.), 

Roma: Carocci, f. 25. 
551

 Studim i cituar nga Hawkins et al., “Predictor of Youth Violence”, vep. e cit, f. 3. 
552

 Siegel dhe Welsh, Juvenile Delinquency, vep. e cit., f. 287. 
553

 Sipas Instat (2014) Shqipëria në shifra 2014, Tiranë: Instat, f. 8, divorcet në Shqipëri kanë pësuar një rritje 

të konsiderueshme nga viti 2001 (9,6 divorce  për 100 martesa) në 2014 (17,8 divorce për 100 martesa). Viti 
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duhet të punojë papushim për të rritur këta fëmijë dhe për këtë arsye nuk mund t’iu 

kushtojë vëmendjen e nevojshme), në shumë raste është konsideruar si një nga shkaqet e 

kriminalitetit të të miturve.
554

 Kriminologjia amerikano-veriore e lidh dështimin e 

zhvillimit rinor (humbja e shkollës, kriminaliteti i të rinjve) me sindromën e prindit që 

mungon dhe me ndikimin e çorganizimit familjar.
555

 

Literatura amerikano-veriore në këtë fushë i referohet me termin broken homes atyre 

strukturave familjare që kanë pësuar çrregullime për shkak të ndarjes, divorcit ose vdekjes 

së prindërve.
556

 Nga një studim i kryer nga Sheldon dhe Eleanor Glueck (1950) u vu re se 

60% e kriminelëve vinin nga këto familje të shpërbëra, kurse tek jo kriminelët kjo shifër 

arrinte 34%.
557

 Nga ana tjetër, Gibson
558

 (1969) konstatoi lidhje domethënëse mes 

familjeve të shkatërruara për shkak të braktisjes nga njëri prind dhe sjelljes kriminale, por 

nuk gjeti këtë lidhje tek ato familje ku kishte ndodhur vdekja e njërit prind. Sipas këtyre të 

dhënave vihet re se lidhja midis kriminalitetit dhe familjeve të shkatërruara varet nga 

shkaqe që kanë të bëjnë me mungesën e prindërve, por ku ndërveprojnë edhe faktorë të 

tjerë vetjakë si inteligjenca e të miturit
559

 dhe faktorët social-kulturorë si gjendja ekonomike 

e familjes, edukimi, besimi fetar, etj. 

Studime të mëvonshme, si ai i kryer nga Edward Wells dhe Joseph H. Rankin (1991), kanë 

sjellë këto përfundime: 

 

1. Kriminaliteti në familjet e shkatërruara mbizotëron me 10-15% më shumë se në familjet 

normale. 

                                                                                                                                                                                 
2014 shënon deri më tani dhe rekordin e divorceve ndër vite (4.240) si  numër absolut divorcesh, ndërsa vlera 

më e lartë e divorceve shënohet në vitin 2006 (19,1 divorce për 100 martesa). 
554

 Lawrence, School Crime and Juvenile Justice, vep. e cit., f. 73. 
555

 Shih Glueck dhe Glueck, Unraveling Juvenile Delinquency, vep. e cit. f. 260 e vijuese. Thornberry, T. P., 

Smith, C. A., Rivera, C., Huizinga, D. dhe Stouthamer-Loeber, M. (1999) “Family Disruption and 

Delinquency”, në Juvenile Justice Bulletin, Washington: OJJDP, shtator, f. 1 dhe 4. Marrë nga: 

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/178285.pdf, (parë më 27 prill 2014). 
556

 Lawrence, School Crime and Juvenile Justice, vep. e cit., f. 71-72. 
557

 Glueck dhe Glueck, Unraveling Juvenile Delinquency, vep. e cit, f. 260 e vijuese. 
558

 Gibson, H. B. (1969) "Early Delinquency in Relation to Broken Homes" në Journal of Child Psychology 

10: 195-204. Marrë nga: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-7610.1969.tb02080.x/epdf, (parë 

më 29 prill 2014). 
559

 Një studim i kryer prej Van Voorhis arrin në përfundimin se inteligjenca e fëmijës është faktor i 

rëndësishëm për të përcaktuar pasojat e një familjeje të shkatërruar: “Sa më e madhe të jetë shkalla e 

inteligjencës së fëmijës, aq më e madhe do të jetë aftësia e tij për të përballuar problemet në familje”.  Cituar 

nga Binder, Geis dhe Bruce Jr., Juvenile Delinquency, vep. e cit., f. 65. 

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/178285.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-7610.1969.tb02080.x/epdf
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2. Marrëdhënia midis familjeve të shkatërruara dhe kriminalitetit është më e fortë në lidhje 

me sjelljet e këqija të të rinjve (status offenses) dhe më e dobët kur bëhet fjalë për sjellje 

kriminale serioze. 

3. Ndikimi i familjes së shkatërruar tek kriminaliteti i të miturve është më i lartë tek 

familjet e shpërbëra për shkak ndarjeje ose divorci, sesa tek ato ku ka ndodhur vdekja e 

një prindi. 

4. Nuk ka dallime bindëse apo të qëndrueshme në ndikimin që ka familja e shkatërruar tek 

djemtë ose vajzat apo tek të rinjtë e racës së bardhë apo me ngjyrë. 

5. Nuk ka të dhëna të qëndrueshme për ndikimin negativ të njerkut apo njerkës tek 

kriminaliteti i të miturve.
560

 

 

Të dhëna të marra nga Program of Research on the Causes and Correlates of Delinquency, 

Thornberry et al., (1999) tregojnë një lidhje të qëndrueshme mes numrit të madh të 

ndryshimeve në familje (ndryshimi i banesës, kushtet ekonomike, rolet familjare, ndarja 

dhe divorci, etj) dhe nivelit të lartë të kriminalitetit e abuzimit me drogat. Nivelet e 

kriminalitetit rriten me 20% ose 25% më shumë tek ata të mitur që kanë kaluar përvoja të 

ndryshimeve familjare në fëmijërinë e tyre ose në adoleshencë.
561

 

Ky fakt mund të jetë i qartë në disa raste (sidomos në SHBA ku pjesa më e madhe e të 

miturve në konflikt me ligjin vijnë nga familje të shkatërruara)
562

, por nuk mund të 

konsiderohet si një pohim absolut. Ai mund të jetë edhe një faktor i shtuar kur kombinohet 

me mungesën e mbikëqyrjes ose të kontrollit, mungesën e komunikimit, të dashurisë, 

vëmendjes, etj,
563

 ose kur lidhet me probleme ekonomike.
564

 Dihet që varfëria është të 
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paktën tre herë më e lartë në familjet që mbahen nga nëna si kryefamiljare, në krahasim me 

familjet tradicionale ku jetojnë të dy bashkëshortët.
565

  

 

I mituri A. L., ka qenë 15 vjeç në kohën e kryerjes së veprës penale të parë të vjedhjes. 

Jetonte në një fshat të Gramshit, me nënën si kryefamiljare, pasi i ati kishte vdekur; gruaja 

duhej të kujdesej për 5 fëmijë të mitur. A. L ishte nxënës shkolle dhe pas kryerjes së veprës 

penale të parë është dënuar në mënyrë të përsëritur sipas nenit 134/2 të KP. Gjendja e 

vështirë familjare dhe ekonomike e kanë shndërruar atë në recidivist specifik.
566

 

I mituri N. L., jetonte në qytetin e Elbasanit, me gjyshen e tij, pasi prindërit kanë zgjidhur 

martesën dhe nëna ka lidhur martesë të re. Ka qenë nxënës dhe nën 14 vjeç kur ka kryer 

vjedhjen e parë dhe disa të tjera derisa ka mbushur moshën për përgjegjësi penale. Rezulton 

që është dënuar disa herë sipas nenit 134 të KP. E pranishme gjatë pyetjes, gjyshja e 

moshuar është shprehur se ishte lodhur prej nipit dhe kërkonte që ai të burgosej.
567

 

I mituri A. T., 16 vjeç në kohën e kryerjes së krimit të vjedhjes. Jeton në një fshat të 

Elbasanit me gjyshen e tij, pasi nëna i ka vdekur dhe i ati ka lidhur martesë të re. Përjeton 

gjendje të rëndë ekonomike.
568

 Është dënuar sipas nenit 134/1 të KP. 

I mituri F. Ç., i moshës 15 vjeç kur ka kryer krimin e vjedhjes. Jetonte në qytetin e 

Elbasanit me gjyshen e tij, sepse prindërit kishin zgjidhur martesën. Është dënuar sipas 

nenit 134/1 të KP.
569

 

Raste të tilla shpjegojnë sesi të mitur që kanë vuajtur prishjen e marrëdhënieve familjare 

për shkak të zgjidhjes së martesës së prindërve, shoqëruar kjo dhe me moskujdesjen prej 

tyre e gjendjen e vështirë ekonomike, janë përfshirë në veprime kriminale, sporadike, por 

më të shumtën e rasteve, të qëndrueshme. Në praktikë vërehet që të mitur që jetojnë situata 

të tilla kryejnë veprën penale të parë para moshës për përgjegjësi penale dhe zhvillojnë një 

karrierë të mirëfilltë kriminale.  
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5. Familjet e mëdha në numër 

Farrington dhe West kanë arritur në përfundimin se një fëmijë që ka pesë vëllezër e motra 

para se të mbushë moshën 10 vjeç, e rrit me dy herë mundësinë për t’u bërë kriminel në të 

ardhmen.
570

 Kjo e dhënë nuk duhet marrë në konsideratë në mënyrë të shkëputur. Që të 

ndikojë madhësia e familjes në sjelljen e fëmijëve duhet të ekzistojnë edhe dy faktorë të 

tjerë konkurrues: gjendja e vështirë ekonomike e familjes dhe një status i ulët shoqëror që i 

pengon prindërit t’u japin fëmijëve përkujdesjet dhe vëmendjen e nevojshme, rrjedhimisht 

ata nuk ushtrojnë kontrollin e duhur ndaj tyre.
571

  

Disa të dhëna mbështesin domethënien që ka në sjelljen kriminale të të miturve radha e 

lindjes (birth order), duke theksuar se fëmijët e ndërmjetëm kanë më shumë mundësi të 

kryejnë vepra penale në krahasim me të parëlindurit dhe me më të vegjlit. Kjo, për arsye se 

fëmija i parë merr të gjithë vëmendjen dhe dashurinë e prindërve, kurse të vegjlit përfitojnë 

nga përvoja që kanë fituar prindërit si edhe nga prania e vëllezërve e motrave më të 

mëdhenj që iu shërbejnë si modele.
572

 

 

6. Shembujt e dëmshëm të sjelljes 

Prindërit janë përgjegjës për t’u mësuar fëmijëve të tyre modele të përshtatshëm dhe të 

shëndetshëm të sjelljes. Është provuar se fëmijët priren në mënyrë të natyrshme që të 

imitojnë sjelljet që vërejnë në shtëpi, si modele për t’u ndjekur
573

, ndaj dhe fëmijët që kanë 

prindër ose vëllezër më të mëdhenj kriminelë kanë më tepër mundësi të kryejnë edhe ata 

vepra penale.
574

 Një studim i kryer nga West dhe Farrington (1973) thekson rëndësinë që ka 
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një prind kriminel në sjelljen e ardhshme kriminale të fëmijëve të tij.
575

 Në këtë kriminalitet 

të ardhshëm mund të ndikojnë sjellje të prindërve që mund të mos jenë kriminelë, por janë 

të dëmshëm ose negativë për shkak se: ushtrojnë prostitucion
576

, janë të droguar, të 

alkoolizuar, ludopatikë (të dhënë pas lojrave të fatit), etj.
577

 

I mituri P. L. ka qenë i moshës 8 vjeç kur ka kryer në bashkëpunim me motrën dhe të atin, 

madhorë, veprën penale të parashikuar nga neni 88/1 i KP. Jetonin në qytetin e Elbasanit, 

në kushte të vështira ekonomike dhe me nivel të ulët arsimor e social. I mituri ka hyrë për 

të vjedhur në banesën e një shtetasi, i cili kur e ka pikasur, e ka goditur me shpullë, por nuk 

ka njoftuar policinë e shtetit. I ati dhe motra e të miturit, bashkë me këtë të fundit, për t’u 

hakmarrë për veprimin e këtij shtetasi, e kanë plagosur rëndë atë me mjet të mprehtë. 

Goditjen me këtë mjet e realizoi i mituri P. L, i nxitur nga familjarët e tij.
578

 

Është vërejtur se familjarët e të miturit nuk kanë qenë një shembull i drejtë për të. Në vend 

që t’i ngulisnin vlera pozitive shoqërore e kanë nxitur dhe përfshirë në krim. Gjatë 

procedimit kanë synuar t’ia atribuonin atij kryerjen e veprës penale, duke e ditur që 

përjashtohej nga dënimi penal për shkak të moshës. 

 

7. Mungesa e komunikimit midis prindërve dhe fëmijëve 

Ky është një ndër problemet e shoqërisë aktuale, sidomos në familjet e klasave të mesme 

dhe të larta. Shtimi i orëve të punës, ritmi i jetës, stresi, marrëdhëniet shoqërore, etj, nga 

ana e prindërve dhe veprimtaritë shkollore e jashtëshkollore (në pjesën më të madhe të 

rasteve të mbingarkuara) nga ana e fëmijëve, duke i bashkuar edhe “kultin e televizionit” në 

familjet shqiptare, shpien ndonjëherë në mungesën e plotë të komunikimit mes prindërve e 

fëmijëve. Për rrjedhojë, prindërit nuk ushtrojnë kujdesin e duhur ndaj fëmijëve të tyre dhe 

nuk janë në dijeni të veprimtarive ku përfshihen, të vendeve që frekuentojnë, të shokëve me 

të cilët rrinë, etj. Në këtë mënyrë, prindërit e kanë të pamundur të parashikojnë sjellje të 

mundshme problematike ose kriminale të kryera prej fëmijëve. Kur të vijnë në dijeni, do të 
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jetë tepër vonë. Për më tepër, fëmija nuk merr shembull nga një prind me të cilin luan 

rrallë, nuk komunikon, që nuk njeh problemet e tij, pritshmëritë, ëndrrat, dëshirat, etj. 

Një faktor tjetër rreziku është edhe komunikimi familjar i dëmtuar, që është ai lloj 

komunikimi në të cilin mesazhet që përcillen midis prindërve dhe fëmijëve janë të paqartë 

dhe kontradiktorë, ka prirje për të mos iu folur anëtarëve të familjes dhe për të mos iu 

përgjigjur, lindin debate pa vlera si dhe mohohen problemet dhe konfliktet në familje.
579

 

 

8. Mungesa e dashurisë 

Mungesa e dashurisë karakterizohet nga dështimi në drejtim të vënies në dukje në mënyrë 

pozitive dhe me krenari të cilësive ose arritjeve të fëmijës (dashuria e prindërve) dhe nga 

paaftësia për të treguar ngrohtësi, dhembshuri dhe dashuri ndaj fëmijëve. Mungesat e 

dashurisë të karakterit absolut (indiferenca, ftohtësia, qëndrimi egoist ose paaftësia për të 

dashur prindërit) çojnë në dëmtim të plotë të personalitetit të fëmijës
580

; ata që rriten pa 

dashuri janë të dëmtuar pjesërisht gjatë jetës së tyre dhe janë gjithnjë të prirur të gjejnë, në 

mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, zëvendësues të kësaj dashurie që nuk iu është 

dhënë.
581

 

E kundërta e këtij elementi është dashuria e tepruar dhe teprimi në mbrojtje. Një edukim 

tejet i butë, i shoqëruar dhe me dashuri të tepruar, prodhon në shumë raste atë që njihet si 

“fëmija i përkëdhelur”. Këta fëmijë shndërrohen në qenie të dobëta në shpirt dhe në vullnet. 

Duke qenë se i gjejnë gjithnjë të zgjidhura problemet e tyre nga të tjerët, në momentin që 

duhet të përballen me to, tek këta fëmijë lind kompleksi i inferioritetit, që shndërrohet në 

pengesë jetësore për të rinjtë në moshë dhe i zvogëlon se tepërmi mundësitë e tyre. Fëmija 

nuk mëson kurrë që të tejkalojë komoditetin dhe egozmin e tij, madje këto veti zmadhohen 
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edhe më shumë, duke u shndërruar ata në tiranë të vërtetë.
582

 Tepria në mbrojtje ka të bëjë 

me atë model të rritjes ku prindërit e kontrollojnë dhe e drejtojnë në mënyrë të tepruar 

aftësinë e fëmijës për t’u zhvilluar, pjekur dhe për të marrë vendime në përputhje me 

moshën e tij.Ky është një faktor që mund të ndikojë në sjellje të ardhshme kriminale, duke 

u vendosur në kahun e kundërt të familjes së madhe të Farrington. Aktualisht, në vendin 

tonë, familjet e mëdha në numër ushtrojnë ndikim tek të rinjtë që u përkasin klasave të 

ulëta, të zonave rurale ose të zhvendosura nga to, të pakicave si romët. Kurse, fëmija i 

vetëm është karakteristikë e klasave shoqërore të një niveli ekonomik të mesëm ose 

mesatarisht të lartë
583

, ku të dy prindërit janë të zënë me punë, nuk e kontrollojnë fëmijën 

dhe përpiqen t’ia plotësojnë gjithë dëshirat e tij, duke i kthyer në mjaft raste këta fëmijë në 

“diktatorë në miniaturë”. 

 

I mituri A. E., ka qenë i moshës 15 vjeç kur ka kryer veprën e parë të vjedhjes. Jetonte në 

një fshat të Peqinit, i larguar nga banesa prindërore, për shkak se prindërit nuk kujdeseshin 

për të dhe nuk tregonin dashuri dhe interes ndaj tij. Pas dënimit të parë, ka vazhduar të 

kryejë vepra të tjera penale më të rënda. Është dënuar sipas neneve 134/1, 139-22 dhe 

278/3 të KP.
584

 

Rasti vë në dukje sesi mungesa e empatisë dhe dashurisë prindërore shkakton probleme të 

tilla tek fëmija saqë ai i drejtohet edhe rrugës së krimit. Ky problem gërshetohet dhe me atë 

të figurës së endacakut e mungesës së mjeteve ekonomike, gjë për të cilën i mituri 

detyrohet të vjedhë. 

 

9. Mungesa e të mësuarit të vlerave pozitive shoqërore 

Shoqëria aktuale karakterizohet nga një mungesë e vlerave njerëzore, etike dhe fetare
585

, ku 

individualizmi personal vjen përpara komunitetit. Për të pasur një zhvillim të përshtatshëm 
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të personalitetit, të miturit i duhen mësuar vlera si: solidariteti, bujaria, të qenit i 

njerëzishëm, toleranca, dhembshuria, ndjenja e autokritikës, empatia, etj. Shumë prindër 

nuk e marrin më mundimin që t’u mësojnë fëmijëve të tyre rregulla dhe parime të 

qëndrueshme.
586

 

 

10. Margjinalizimi social-ekonomik 

Jetesa në varfëri e bën më të vështirë të qenurit prindër, e cënon edukimin e fëmijëve dhe 

mbikëqyrjen e tyre, përveçse krijon stres tek prindërit që, për këto arsye, nuk arrijnë të 

tregojnë dashuri ndaj fëmijëve të tyre. Gjendja e varfërisë, margjinalizimit, grumbullimit 

(mungesa e hapësirës për të fjetur ose studiuar, mospasja e intimitetit, etj), mungesa e 

ndihmës dhe mundësive, konsiderohen si faktorë që ndikojnë në rritjen e dhunës në 

familje.
587

 

Familja luan rol kryesor në procesin e socializimit të fëmijëve dhe adoleshentëve, ku edhe 

pse nuk është i vetmi faktor shpjegues i kriminalitetit të të miturve, ndikimi i saj në 

zhvillimin psiko-social, emocional dhe vetjak të të miturve është i padiskutueshëm. Ndaj, 

është e vështirë të vësh në diskutim se një familje që jeton në harmoni, ku prindërit i 

edukojnë fëmijët e tyre nëpërmjet shfaqjes së vërtetë të dashurisë e dhembshurisë; ku 

ekziston një komunikim i mirë midis prindërve e fëmijëve, njihen shqetësimet e zgjidhen 

problemet e tyre; ku prindërit janë pasqyrat ku fëmijët shohin veten; mbikëqyrin drejt 

veprimet e fëmijëve gjatë kohës së lirë jashtë shtëpisë (me kë shoqërohen, cilat vende 

frekuentojnë, në cilat veprimtari marrin pjesë, etj); atje ku disiplina përdoret në masën e 

duhur, duke shpërblyer sjelljet e mira në vend të ndëshkimit për sjelljet e këqija; atje ku u 

nguliten fëmijëve vlerat njerëzore si solidariteti, bujaria, toleranca, etj, do të ndikojë në 

mënyrë vendimtare në zhvillimin personal të të miturve, duke vepruar si kundërpeshë në 

ato situata ku lind tundimi për të kryer veprime antisociale ose kriminale. 

                                                                                                                                                                                 
dhe me rregullin suprem, janë më të zotë t’u rezistojnë tundimeve, në krahasim me ata të rinj që nuk i kanë 

këto lidhje”. 
586

 Në gjykimin e Siegel dhe Welsh, Juvenile Delinquency, vep. e cit., f. 445, 451-452, “Programet 

parandalues më të efektshëm janë ata që përfshijnë fëmijët e moshës deri 12 vjeç, pasi ekziston mundësia që 

të nxitet zhvillimi i dhembshurisë, tolerancës, ndjenjës së autokritikës dhe empatisë. Nëse ia arrijmë që i 

mituri t’i bëjë të vetat këto cilësi natyrale në karakterin e tij, do të shmangim që ai t’i drejtohet dhunës kur të 

rritet”.  
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 Assante, Giannino dhe Mazziotti, Manuale di diritto minorile, vep. e cit., f. 226, 228, 229. Steinberg, 

“Youth violence”, vep. e cit., f. 36. 
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Por, pyetja që lind është nëse mund të mbijetojë kjo familje “idilike” në një shoqëri si kjo e 

tanishmja, ku vlerat tradicionale familjare po humbin në mënyrë të pakthyeshme. Në këto 

momente, në shoqëri si jona, ku për shkak të nevojave ekonomike si babai, ashtu dhe nëna 

duhet të punojnë jashtë shtëpisë, familja ndërtohet brenda një bërthame ku fëmijët gjithnjë e 

më tepër po fitojnë pavarësi faqe prindërve dhe proceset tradicionale të ngrohtësisë dhe 

edukimit po transferohen në pjesën më të madhe tek të tjera institucione, duke prodhuar atë 

që quhet socializim i dyfishtë
588

 (të paafta për të zëvendësuar familjen), si shkollat dhe 

universitetet e mbi të gjitha tek vetë grupet e adoleshentëve. Kjo kulturë e adoleshentëve, 

kryesisht grupore, ku marrëdhëniet, miqësia dhe pranimi nga bashkëmoshatarët shndërrohet 

në motivin e vetëm që u jep kuptim jetëve të tyre, shkakton me lehtësi situata konflikti 

favorizuese të kriminalitetit të të miturve. 

 

Faktorët social-edukativë. Shkolla  

Shkolla përfaqëson, bashkë me familjen, agjentin tjetër të socializimit të shoqërisë sonë
589

, 

në të cilën fëmijët dhe adoleshentët mësojnë të kenë një sjellje shoqërisht korrekte dhe në 

përputhje me normat elementare të bashkëjetesës paqësore në shoqëri. Nuk duhet harruar se 

periudha shkollore është një rrugë e jetës së individëve nëpër të cilën të gjithë fëmijët duhet 

të kalojnë dhe që korrenspondon plotësisht me zhvillimin e tyre personal.
590

 Në shkollë, 

përveç mësimit të disa lëndëve që do të formojnë një bazë dijesh kulturore, u mësohet (ose 

më mirë, duhet t’iu mësohet) mbi të gjitha, fëmijëve sesi duhet të sillen, cila duhet të jetë 

marrëdhënia me shokët e tyre, me mësuesit dhe me pjesën tjetër të komunitetit, me qëllim 

socializimin e individit dhe shndërrimin e tij në një “qytetar të mirë”.
591

 

 

1. Prapambetja në shkollë 

Pranohet fakti se përfundimi me rezultate të mira i shkollës është një nga parandaluesit më 

të mirë të kriminalitetit. Beccaria pohonte se “mjeti më i sigurtë, por dhe më i vështiri për të 
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198. Parmelee, Criminology, vep. e cit., f. 220. Shih gjithashtu nenet 20 – 31 të Direktivave të Riadit. 
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shmangur veprat penale është përsosmëria e edukimit”
592

. Ky element parandalues 

zakonisht shoqërohet me përvoja negative shkollore
593

 (prapambetja në shkollë dhe 

braktisja e përkohshme e studimeve).
594

 

Kështu, Maguin dhe Loeber (1996), duke parë rezultatet e nxjerra nga një studim 

eksperimental me karakter afatgjatë, vunë në dukje se “rendimenti i varfër akademik lidhet 

jo vetëm me nisjen dhe mbizotërimin e kriminalitetit, por edhe me rritjen në shpeshtësi dhe 

rrezikshmëri të veprave penale”.
595

 

Gjithashtu, mund të ketë edhe një tjetër shpjegim. Mund të ndodhë që i mituri në konflikt 

me ligjin, më pak i aftë, të burgoset më lehtë dhe, për shkak se ai nuk shkëlqen në mësime, 

autoritetet shqetësohen pak për faktin e ndërprerjes së procesit mësimor gjatë kohës së 

qëndrimit në një institucion.
596

 

Problemi qëndron në faktin se shkolla, e cila duhej të ishte bashkë me familjen një nga 

shtyllat kryesore të edukimit dhe socializimit të fëmijëve dhe të adoleshentëve, është në të 

njëjtën kohë dhe një prej faktorëve kriminogjenë kryesorë të kriminalitetit të të miturve. 

Sipas gjykimit të Bandini dhe Gatti, një nga arsyet ka të bëjë me atë që shkolla, me qëllimin 

e saj të socializimit të individit sipas vlerave të shoqërisë respektive
597

, nxit një ndjenjë të 
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 Shih Beccaria, C. (1999) Dei delitti e delle pene, botim II, Milano: Bur, f. 110. 
593
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provisions in the name of delinquency prevention”, në International Review of Criminal Policy, Nr. 39 dhe 40 

(Vëll. 2), New York: United Nations Publications, f. 100, iu referohet këtyre studimeve në kuptimin që 
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 Tutt, vep. e cit., f. 87. 
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 Në këtë linjë arsyetimi, Baratta, A. (1982) Criminologia critica e critica del diritto penale, Bologna: Il 
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fortë individualizmi dhe konkurrence
598

 (teoria e tensionit ose e frustrimit-strain theory)
599

; 

për më tepër, kërkesat në shkollë sa vijnë e shtohen.
600

 Kjo ndjenjë konkurrence e ndrydh 

jetën e fëmijës dhe e kushtëzon sjelljen e tij ndaj shkollës dhe shokëve. Në pjesën më të 

madhe të rasteve, fëmija do të përpiqet ta përballojë këtë “konkurrencë”, që me ndihmën e 

mësuesve të kalojë të tjerët dhe të përmirësojë veten. Por, ka raste të nxënësve jo kaq të 

mirë dhe të zotë, ku fëmija do të lihet pas nga të tjerët ndaj dhe do të bëhet indiferent, pa 

vullnet, i parespektueshëm dhe i dhunshëm, do të nisë të mungojë në shkollë dhe nuk do ta 

vlerësojë kuptimin e saj.
601

 Në këtë mënyrë, shkolla do nisë të përzgjedhë një numër të 

vogël fëmijësh, të cilët konsiderohen si të papërshtatur, duke krijuar që në këtë moshë të 

hershme etiketimin shoqëror, nga i cili do e kenë të vështirë të dalin jashtë (teoria e 

etiketimit). Kjo mospërshtatje shkollore nuk mund të tejkalohet, (sipas autorëve)
602

, në të 

gjitha ato raste kur familja nuk shfaq aftësi që të mbështesë në mënyrën e duhur fëmijën, 

duke i kompensuar me efikasitet mungesat shkollore të tij. 

Shkolla, pra, “rrit mospërshtatjen” e fëmijëve dhe adoleshentëve me probleme social-

familjare ose që vijnë nga klasa të margjinalizuara, kur kërkon një lloj të caktuar veprimesh 

dhe njohurish që përputhen me vlerat e klasave dominuese të shoqërisë. Në këto raste, të 

miturit e ardhur nga klasat e margjinalizuara shoqërore i gjejnë këto sjellje dhe njohuri të 

çuditshme dhe ndihen të paaftë për t’u përshtatur.
603

 Kjo paaftësi shkakton një sjellje prej të 

mospërshtaturi si përgjigje ndaj veçimit në shkollë, që do të sjellë etiketimin prej mësuesve 

                                                                                                                                                                                 
suksesi financiar dhe statusi shoqëror, dhe jep kontribut në krijimin dhe ruajtjen e saj përmes mekanizmave të 

përzgjedhjes, diskriminimit dhe margjinalizimit. 
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dhe nxënësve si “rrugaç”, etj, gjë që do ta rrisë sjelljen e tij prej të papërshtaturi.
604

 Së 

fundmi, shkolla duke u shqetësuar më shumë për mësimin sesa për edukimin, do ta heqë 

vëmendjen nga të gjithë ata persona që nuk i përmbushin kushtet e “fëmijës normal”: 

fëmijës që mëson, të përshtatur ndaj ambientit shkollor, të bindur ndaj mësuesve, etj.
605

 Ky 

institucion do të veprojë në këtë mënyrë në kundërshti me kriteret edukuese që njohin, ndër 

të tjerë, Direktivat e Riadit, neni 24 i të cilave parashikon shprehimisht se: “Sistemet e 

edukimit duhet të kujdesen në mënyrë të veçantë për të rinjtë që gjenden në situata rreziku, 

duke përdorur programe të specializuara dhe materiale didaktike”. Në nenin 30 të këtyre 

direktivave përmendet: “Duhet t’iu kushtohet ndihmë e veçantë nxënësve që kanë vështirësi 

të përmbushin detyrimet, ashtu dhe për ata që braktisin studimet”. 

Duket sikur shkolla shkakton probleme vetëm tek adoleshentët me probleme social-

familjare ose tek ata që vijnë nga klasat e ulëta të shoqërisë, që është e vërtetë pjesërisht, 

por jo i vetmi shpjegim i mundshëm, sepse shkolla shkakton probleme edhe tek 

adoleshentët dhe të rinjtë e klasave të mesme, siç ka vënë në dukje Cohen, kur ka trajtuar 

ndryshimin e pësuar në funksionet e shkollës në shoqëritë moderne.
606

 

Aktualisht, funksioni i shkollës kufizohet së pari në mbajtjen e nxënësve larg rrugës dhe 

tregut të punës. Rrjedhimisht, braktisja e shkollës para arritjes së moshës së shkollimit të 

detyrueshëm konsiderohet si dështim dhe për të shmangur këtë situatë ulen nivelet 

edukative, duke i kaluar nxënësit në klasa më të larta pavarësisht nivelit të njohurive të 

tyre.
607

 Për më tepër, bëhet i pamundur përjashtimi i nxënësve nga shkolla për arsye 

mësimore ose disiplinore, duke u shndërruar ajo në “një vend të dëshiruar sesa në qendër 

disipline, me fëmijë të lumtur e të mirëpërshtatur, duke u kthyer shkolla në një vend 

argëtimi”, ku të gjithë nxënësit kalojnë klasat shumë më lehtë se në kohët e shkuara dhe ku 

pjesa më e madhe e tyre e ka më të lehtë hyrjen në universitet.
608

 

Rezultati i përgjithshëm i kësaj politike të edukimit është krijimi tek të miturit e klasave të 

mesme i një vizioni për shoqërinë në të cilën arritja e objektivave është e thjeshtë dhe nuk 
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kërkon shumë përpjekje, vizion i turbullt ky, përderisa pas përfundimit të studimeve do të 

përballen me botën e të rriturve që nuk do të ketë asnjë vlerësim për ata që nuk janë 

mjaftueshëm të përgatitur. Pasoja e menjëhershme e këtij ndryshimi në sistemin e edukimit 

ka qenë, sipas Cohen, “humbja e efikasitetit të asaj që ka qenë një nga mbrojtjet kryesore 

prej kriminalitetit të të miturve”.
609

 

 

Të miturit S. S. dhe B. S. kanë qenë banorë të të njëjtit fshat të Elbasanit. Kanë nisur 

veprimtarinë kriminale që në moshë të njomë dhe janë proceduar disa herë penalisht. 

Shkollën nuk e frekuentonin rregullisht. Me përfundimin e arsimit të detyrueshëm, nuk e 

kanë vazhduar atë. U shndërruan në autorë recidivë për veprën penale të “Vjedhjes”.
610

   

Rasti i tyre ka treguar se prapambetja dhe mosfrekuentimi i rregullt i shkollës ka krijuar 

prirje kriminale. Ky faktor nuk ka qenë i vetëm, por shoqërohej dhe me moskujdesjen 

prindërore dhe varfërinë në familje. 

 

2. Dhuna në shkollë 

Një tjetër faktor që po rritet vazhdimisht është shtimi i konsiderueshëm i dhunës në 

shkollë.
611

 Kjo lloj dhune, e quajtur ndryshe edhe vandalizmi shkollor, shfaqet në forma të 

ndryshme: mund të konsistojë në veprime të dhunshme fizike nga nxënësit kundër 

mësuesve ose kundër shokëve të tyre.
612

 Është gjithashtu e shpeshtë edhe dhuna kundër 

objekteve ose sendeve të shkollës.
613

 Kjo dhunë mund të kryhet si brenda ashtu dhe jashtë 
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seksioni për të mitur.  
611

 Siegel dhe Welsh, Juvenile Delinquency, vep. e cit., f. 378 e vijuese. Autorët ekzaminojnë dukurinë duke u 

mbështetur në studime e kërkime të kryera në SHBA. Ata kanë realizuar një studim të etiologjisë së dhunës 

kundër mësuesve, ndërmjet nxënësve dhe kundër sendeve të shkollës; në përfundim propozojnë një seri 

masash me qëllim ndërhyrjen parandaluese dhe korrigjuese. 
612

 Occhiogrosso, F. (1993) “Considerazioni sull’emergere di una “nuova” delinquenza minorile”, në Dei 

delitti e delle pene, Nr. 2, nëntor, f. 94, pohon se duhet sqaruar se bëhet fjalë për veprime të kufizuara në disa 

shkolla që gjenden në zona konfliktuale. Në të njëjtën mënyrë, Gassin, Cimamonti dhe Bonfils, Criminologie, 

vep. e cit., f. 565-566, thonë që: “Shkollat e prekura gjenden përgjithësisht në zonat periferike të qyteteve të 

mëdha. Banorët e këtyre zonave kanë një stil jetese, që i mungon zotësia për t’i zgjidhur konfliktet me mjete 

paqësore, duke zhvilluar kulturën e dhunës”.  
613

 Lidhur me shkaqet që shpien drejt vandalizmit shkollor duhet të dallojmë dy teori të cituara nga Schneider, 

H. J. (1993) “Violencia en la escuela”, në Revista de derecho penal y criminología, Nr. 3, f. 702-703. Marrë 

nga: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=174014, (parë më 20 qershor 2014). Sipas këtij autori,  

teoria e “ndërveprimit të grupeve” e konsideron shumë të rëndësishëm presionin e grupeve ndaj të rinjve 

bashkëmoshatarë. Të gjithë aktet e vandalizmit kryhen në grup, duke qenë ky përgjegjës dhe jo individët të 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=174014
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shkollës, përreth ambienteve të saj. Duhen përmendur edhe veprime të tjera të dhunshme, 

më të përhapura dhe më të vështira për t’u zbuluar, që shfaqen në formën e kërcënimeve, 

fyerjeve, frikësimit, veçimit, përndjekjes, të cilët ndodhin midis nxënësve dhe në botën 

anglo-saksone njihen si fenomeni Bullying
614

 (termi anglisht bully përkthehet mujshar, 

prepotent, tiran). Sipas Oxford Dictionary (1990), termi bully i referohet “personit, i cili 

përdor fuqinë ose pushtetin e tij për të frikësuar dhe lënduar më të dobëtin”. Nga e njëjta 

rrënjë fjale rrjedhin folja to bully dhe emri bullying. Domethënia e termit në gjuhën angleze 

nuk ka të bëjë thjesht me sjelljen, por lidhet dhe me një marrëdhënie të posaçme mes dy 

individëve, ku më i forti shfrytëzon epërsinë e tij me qëllim që të dëmtojë tjetrin, i cili 

gjendet më i dobët.
615

 

Bullying është një formë e dhunës ndërmjet fëmijëve që zakonisht ndodh në shkolla të 

mesme dhe përreth tyre. Nën këtë term përfshihen tre lloje të dhunës: fizike (goditjet, 

grushtet, gjuajtjet me pëllëmbë, etj), verbale (sharjet, fyerjet, kërcënimet, etj) dhe 

psikologjike (duke përhapur shpifje, duke kanosur, duke zhvatur, duke përjashtuar nga 

shoqëria dikë, etj). Sipas një studimi të National Institute of Child Health and Human 

Development, djemtë e vegjël priren të keqtrajtojnë dhe të keqtrajtohen më shpesh se vajzat 

e vogla, ku për djemtë format e bully më të zakonshme janë keqtrajtimet fizike dhe verbale, 

kurse vajzat zakonisht përdorin keqtrajtimin verbal dhe përhapjen e thashethemeve ose të 

shpifjeve. Ky studim thekson gjithashtu se mosha kur nisin këto veprime është ajo e arsimit 

fillor, arrin kulmin në klasat e gjashta dhe të teta dhe vazhdon gjatë shkollës së mesme.
616

 

Fenomeni bullying prek rrethin shoqëror të shkollës duke krijuar një klimë frike mes 

nxënësve si dhe favorizon shfaqjen e sjelljeve antisociale në të ardhmen. 

                                                                                                                                                                                 
veçuar. Duke u mbështetur tek faktorë të tjerë plotësisht të ndryshëm, teoria e “zbukurimit të pjesëve të 

brendshme” merr si aspekt mbizotërues faktin që, nëse godinat dhe materialet e shkollës janë në gjendje të 

keqe dhe të dëmtuar, sjelljet e dhunshme do të shtohen ndaj tyre për këtë arsye. Sipas kësaj teorie, shkollat 

duhet t’i ruajnë dhe mirëmbajnë godinat e tyre në mënyrë që nxënësit të ndihen krenarë për shkollën e tyre.  
614

 Lawrence, School Crime and Juvenile Justice, vep. e cit., f. 20. Prinz, “Research-Based Prevention of 

School Violence”, vep. e cit., f. 23. Siegel dhe Welsh, Juvenile Delinquency, vep. e cit., f. 379-380. Assante, 

Giannino dhe Mazziotti, Manuale di diritto minorile, vep. e cit., f. 222. 
615

 Cituar nga Monniello, G. dhe Quadrana, L. (2010) “Bullismo, violenza e gruppo adolescente”, në Lo 

sviluppo antisociale: dal bambino al giovane adulto. Una prospettiva evolutiva e psichiatrico-forense, (a cura 

di Sabatello, U.), Milano: Raffaello Cortina Editore, f. 67-68. 
616

 Ericsson, N. (2001) “Addressing the problem of juvenile bullying”, në Fact Sheet, Nr. 27, Washington: 

OJJDP, qershor, f. 1. Marrë nga: https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/fs200127.pdf, (parë më 23 qershor 

2014).  
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Shtimi i dhunës në shkolla është një fenomen real dhe shqetësues, i cili duhet përballur me 

qetësi, sepse gjithnjë ka pasur “banda të vogla” dhe “grindavecë të vegjël” në disa shkolla, 

ku padyshim, pjesa më e madhe e nxënësve sillet në mënyrë normale dhe në harmoni me 

moshën.
617

  

Duhet përmendur se ligji “Për sistemin arsimor parauniversitar në RSH”
618

 zgjat afatin e 

përfundimit të arsimit të detyrueshëm, nga 16 vjeç, deri në moshën 17 vjeç. Nxënësi që ka 

mbushur moshën 17 vjeç dhe nuk ka përfunduar arsimin bazë, lejohet të përfundojë klasën 

që po ndjek. Do të thotë se nxënës të prapambetur, të mitur, mund të qëndrojnë në shkollë 

edhe më gjatë, ku nuk përjashtohet mundësia e shkaktimit të problemeve prej tyre.
619

 

Vitet e fundit janë bërë studime dhe hulumtime të shumta për këtë problem kaq shqetësues 

për shoqërinë. Rezultatet tregojnë se bëhet fjalë për një temë shqetësuese, por jo 

alarmuese,
620

 sepse perceptimi i kësaj dhune është më i rëndë sa shfaqet në realitet dhe nuk 

ka pengesa që të studiohen dhe zhvillohen strategji efektive për parandalimin e dhunës në 

shkolla dhe për rritjen e sigurisë në to. 

 

                                                           
617

 Sipas studimit Sjelljet e shëndetshme tek fëmijët e moshës shkollore 11, 13 dhe 15 vjeç, 71.5% e nxënësve 

nuk ishin përfshirë në rrahje fizike gjatë 12 muajve të fundit, ndërsa 6.4% e tyre kishin pasur të paktën 4 

episode rrahjeje fizike. Prevalenca e rrahjeve të shpeshta (4 ose më shumë) ishte më e ulët tek nxënësit e 

moshës 15 vjeç në krahasim me nxënësit më të rinj. Gjithashtu, sipas studimit, prevalenca e nxënësve të cilët 

kishin qenë të nëpërkëmbur (të paktën një herë) gjatë 2 muajve të fundit para studimit ishte  25.1%,  ndërsa  

prevalenca e të qenurit të nëpërkëmbur (disa herë në javë) gjatë 2 muajve të fundit ishte 2%. Nga ana tjetër, 

prevalenca e nëpërkëmbjes së të tjerëve (të paktën një herë) gjatë dy muajve të fundit ishte 23.6%, ndërsa 

prevalenca e nëpërkëmbjes së të tjerëve në mënyrë frekuente (disa herë në javë) gjatë dy muajve të fundit 

ishte 1.9%. Vetëm 663 (13.5%) nxënës deklaruan se i ngacmonin 1-2 herë në muaj moshatarët e tyre, dhe 

(3%) e nxënësve deklaruan se ata i ngacmonin moshatarët e tyre disa herë në javë. Nga ana tjetër, 555 

(11.3%) nxënës deklaruan se ishin ngacmuar 1-2 herë gjatë muajit të fundit nga ana e moshatarëve të tyre. 

Madje, 89 (1.8%) e nxënësve deklaruan se ishin ngacmuar disa herë në javë gjatë muajit të fundit nga ana e 

moshatarëve të tyre. Në të gjitha rastet e ngacmimit, djemtë ishin më shumë të ngacmuar (viktima), dhe po 

ashtu ngacmues (autorë). Nuk kishte diferenca të lidhura me moshën për të qenë autor apo viktimë e 

ngacmimit. Shih Sjelljet e shëndetshme tek fëmijët e moshës shkollore 11, 13 dhe 15 vjeç, vep. e cit., f. 66 dhe 

67. 
618

 Ligj Nr. 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në RSH”, datë 21.06.2012, botuar në Fletoren 

Zyrtare Nr. 87, datë 26.07.2012, neni 22. 
619

 Shih Núñez Paz dhe Alonso Pérez, Nociones de Criminología, vep. e cit., f. 310. 
620

 Në vende si SHBA, dhuna në shkollë, sidomos në zonat e margjinalizuara, ka arritur përmasa katastrofike 

gjatë dekadave të fundit. Në pjesën më të madhe të shkollave janë vendosur roje dhe instaluar pajisje 

vëzhgimi dhe detektorë metalikë, pasi sipas disa shifrave të Qendrës Kombëtare të Sigurisë Shkollore, gjatë 

një viti shkollor në distriktin shkollor të New York-ut, u gjet një arsenal prej shtatëmijë armësh zjarri në 

shkolla fillore dhe sekondare. Krahaso Siegel dhe Welsh, Juvenile Delinquency, vep. e cit., f. 378. 
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I mituri Y. S., i moshës 17 vjeç, ndiqte një shkollë të mesme në qytetin e Elbasanit. Gjatë 

kohës së pushimit është gjetur duke u përleshur me dy shokë të klasës, në ambientet 

shkollore. Drejtoresha e shkollës ka njoftuar policinë dhe në momentin kur i ka ndarë të 

miturit, i ka gjetur Y. S. një pako me lëndë narkotike cannabis sativa.
621

 

 

Dhuna në shkolla është hasur shpesh në mjaft raste procedimesh penale. Grindjet nisin 

fillimisht me fjalë, për motive të dobëta dhe degjenerojnë në përleshje fizike e shpesh dhe 

në plagosje me mjete të mprehta, si thikë, biçak, etj.
622

 

 

Faktorët socialë-ambientalë. Klasa shoqërore 

Varfëria dhe kriminaliteti janë dy terma që shumë njerëz i konsiderojnë si sinonime ose së 

paku si faktorë të ndërlidhur. Duket sikur të varfërit kryejnë më shumë vepra penale në 

krahasim me pjesëtarët e klasave që gëzojnë më tepër mirëqenie. Ky pohim “popullor” që 

duhet vërtetuar përmes të dhënave të besueshme, mund të jetë i vërtetë për vepra të kryera 

për shkak nevoje, por nuk i përshtatet në pjesën më të madhe kriminalitetit të të miturve. 

Evoluimi i strukturës familjare, duke i bashkuar dhe fenomene të tjerë, sidomos papunësinë 

dhe pabarazinë për rrjedhojë të krizës ekonomike, çoi në rritjen e madhe të varfërisë 

fëminore në mesin e viteve 1960 dhe të viteve 1990, ku treguesi i kësaj varfërie, fëmijë që 

jetojnë në ato familje ku të ardhurat ekonomike janë më të ulëta se 50% të mesatares 

kombëtare, tek disa vende të industrializuara në vitet 1990, ka qenë në këto përqindje: 

Gjermania (8,7%), Australia (14,1%), Kanadaja (13,9%), SHBA (22,7%), Italia (19,5%), 

Mbretëria e Bashkuar (17,9%).
623

 Në periudhën në vazhdim, niveli i varfërisë dhe 

papunësisë ka ardhur duke u rritur, sidomos sa i përket forcës punëtore të moshës së mitur 

dhe grave.
624

 Sipas të dhënave të Department of Health and Social Security të vitit 1994, 

32% e fëmijëve nën 16 vjeç (rreth 4,1 milionë të rinj) në Angli dhe Wells jetonin nën 

                                                           
621

 Procedimi penal Nr. 1195, viti 2011 i Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Elbasan, seksioni për të mitur. 
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 I tillë ka qenë dhe rasti i të miturit O. P., nxënës në një shkollë fshati, Librazhd, i cili ka goditur me thikë 

një nxënës tjetër të asaj shkolle. Procedimi penal Nr. 729, viti 2012 i Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Elbasan. 
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 ILO: World Labour Report 2000, Geneva: International Labour Office, f. 39-49. Marrë nga: 

http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb279/pdf/esp-7.pdf, (parë më 30 qershor 2014). 
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 Krahaso ILO: World of Work Report 2014. Developing with jobs, Geneva: International Labour Office, f. 

33 e vijuese. Marrë nga: http://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-of-

work/2014/WCMS_243961/lang--en/index.htm, (parë më 20 maj 2015). 
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minimumin e varfërisë.
625

 Treguesi evropian sipas të dhënave të Europian Community’s 

statistics agency është mbi 20%.
626

 Në SHBA gjendja është më e keqe, sidomos referuar 

gjendjes së fëmijëve dhe të miturve me ngjyrë dhe hispanikë.
627

 

Është fakt i provuar se fëmijët dhe të miturit që iu përkasin klasave shoqërore të ulëta kanë 

një nivel kriminaliteti më të lartë në krahasim me ata të klasave të mesme dhe të larta.
628

 

Kryesisht, ata kryejnë vepra penale më shpesh dhe me pasoja më të rënda në njerëz dhe në 

pronë. Këto të dhëna sipas teorisë së labelling i detyrohen kryesisht kriminalizimit dytësor 

të fëmijëve dhe adoleshentëve të klasave të ulëta shoqërore, të cilët kanë vuajtur më shpesh 

ndjekjen penale dhe në kushte më të rënda nga policia dhe gjykatat e të miturve në 

krahasim me të miturit e klasave shoqërore më të favorizuara. Sipas Baratta: 

 
 “proceset e kriminalizimit dytësor theksuan karakterin selektiv të sistemit penal”, duke 

realizuar drejtësi sipas klasave, që shpjegohet me “konceptin e ‘shoqërisë së përgjysmuar’, të 

ndërfutur nga Dahrendorf, për të vënë në dukje se vetëm gjysma e shoqërisë (shtresat e mesme 

dhe të larta) nxjerr gjyqtarë, të cilët përballen kryesisht me individë që vijnë nga gjysma tjetër 

(klasa proletare)”.
629

 

 

Ky është dhe mendimi i mbështetur nga Chapman, sipas të cilit kriminaliteti i të miturve 

“është produkt i procesit të përzgjedhjes dhe të etiketimit, që zakonisht dëmton shtresat e 

varfra”.
630

 Autorë të tjerë kanë po këtë mendim duke mbrojtur “Teorinë e etiketimit” si 

faktor ndikues i dorës së parë në kriminalizimin dytësor të të miturve. Mekanizmi i 

stigmatizimit ose etiketimit që nxitet nga organet e kontrollit shoqëror mund të shpjerë një 

të mitur, që thjesht ka kryer një vepër penale (kriminel parësor), drejt një karriere 

kriminale, të organizuar në kuptimin e një “stili jetese” të mirëfilltë kriminal. Siç pohon 
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 Shih Taylor, Crime in context, vep. e cit., f. 68-69. 
626

 Po aty, f. 68-69. 
627

 Howell, Lipsey dhe Wilson, A handbook for evidence-based juvenile justice systems, vep. e cit., f. 133-

134. Siegel dhe Welsh, Juvenile Delinquency, vep. e cit., f. 281. 
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 Middendorff, vep. e cit., f. 159, vë në dukje se në lëmin kriminologjik shfaqet një konstante midis varfërisë 

dhe veprës penale, mbi të cilën zë vend sjellja e të miturit në mënyrë të spikatur. Këtë mendim nuk e ndan 

Kaiser, G. (1972) “Problemas, misión y estrategia de la investigación criminológica contemporanea”, në 

Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Vëllimi XXV, I, janar-prill, f. 28. Marrë nga: 

http://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-1972-

10000500032_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_Problemas,_misi%F3n_y_e

strategia_de_la_investigaci%F3n_criminol%F3gica_contempor%E1nea, (parë më 07 korrik 2014), sipas të 

cilit “kriminaliteti i të miturve shpërndahet njëtrajtësisht në të gjithë sektorët shoqërorë”.  Pyetja që ngre 

autori në fjalë është: Cilët përzgjidhen kryesisht ndër shkelësit e ligjit dhe përse?  
629

 Baratta, Criminologia critica, vep. e cit., f. 185-186. 
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 Cituar nga Bandini dhe Gatti, Delinquenza giovanile, vep. e cit., f. 19. 
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Wheeler, “individi nis të shohë veten e tij si një kriminel dhe për rrjedhojë e përshtat 

sjelljen me këtë mënyrë të perceptimit të vetes”.
631

  

Është e qartë dhe nga studimet se ky nuk është shkaku kryesor për numrin më të madh të të 

miturve në konflikt me ligjin në shtresat e ulëta të shoqërisë, sikundër duhet mbajtur në 

vëmendje se “varfëria e vetme dhe per se rrallë është shkak i krimit”.
632

 Sipas gjykimit të 

Schneider: 

 “Shkaku i numrit të madh të të miturve kriminelë në shtresat e ulëta të shoqërisë ka të bëjë më 

tepër, me ambientin e rëndë shoqëror dhe me praktikat edukuese të mangëta në familjet e këtyre 

shtresave: vështirësitë dhe burimet e kufizuara social-ekonomike bëjnë që shumë familje të 

klasave të ulëta të kenë mangësi në marrëdhëniet shoqërore dhe në orientimin drejt vlerave të 

pranuara nga shoqëria”.
633

 

 

Këtij elementi duhet t’i shtohen edhe faktorë të tjerë që lidhen me të quajturat “teori 

ekologjike”, të përpunuara gjatë studimeve makroambientale, si ato të realizuara nga 

Baldwin dhe Bottoms,
634

 Maguin  e të tjerë
635

 dhe që mund të jenë: një ambient shoqëror i 

dëmtuar, zakonisht i vendosur në lagje periferike në zonat më të varfra ekonomikisht të 

qytetit, ku lulëzojnë kasollet, të vendosura në zona me dendësi të madhe të popullsisë, ku 

ka mungesa të hapësirave të gjelbra, sportive ose argëtuese, shërbime kulturore dhe 

asistence, atje ku shkalla e papastërtisë dhe degradimit urban është shumë i lartë.
636

 Bashkë 
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 Autorë të cituar nga Gatti, “I giovani e la devianza”, vep. e cit., f. 98-100. Sipas Lamnek, “organet e 
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me këtë, duhet theksuar se kushtet e jetesës ku jetojnë këta të mitur nuk përmbushin kushtet 

normale të banimit: zakonisht janë hapësira të vogla ku “bëhen grumbull” anëtarët e shumtë 

të familjes, të cilët nuk gëzojnë intimitetin e nevojshëm, kanë mungesa të kushteve 

elementare si ujë të bollshëm ose energji elektrike, etj.
637

 Kjo hapësirë shndërrohet në një 

vend debati dhe të humbjes së identitetit personal, në vend që t’i sigurojë fëmijës një imazh 

pozitiv për veten.
638

 

Një hipotezë tjetër, e ngritur nga Taylor, ka të bëjë me faktin se në shoqëritë e tregut të lirë 

si Evropa ose SHBA, dallimet mes të pasurve dhe të varfërve shtohen, duke krijuar sidomos 

në kohët e krizës ekonomike disa klasa të reja të të varfërve (anëtarët e këtyre klasave në 

fakt nuk e konsiderojnë veten si të tillë) në të cilat të miturit, pavarësisht përpjekjeve të 

mira të prindërve, nuk gjejnë rrugëzgjidhje për situatën e krijuar.
639

 Duke i shtuar dhe 

ankthin e konsumit që ka zaptuar këto shoqëri, të miturve të shtresave të ulëta të shoqërisë 

nuk u mbetet tjetër veçse të blejnë ato të mira konsumi të reklamuara gjithë kohës, 

nëpërmjet mënyrave të kundërligjshme. 

Për më tepër, një studim i kryer nga Dusen
640

 e konfirmon hipotezën sipas së cilës, klasa 

shoqërore ka përbërës gjenetikë dhe sidomos të përvojës,
641

 të cilët i pririn anëtarët e kësaj 

klase të përfshihen në vepra penale. Kjo bën, sipas autorit, që: 

“klasa e ulët shoqërore të lidhet me disa karakteristika lehtësuese në kryerjen e veprës penale, 

me më pak nxitje intelektuale dhe dije shkollore, me një pabarazi më të madhe në mundësi dhe 

aspirata dhe me një mundësi më të madhe për t’u shoqëruar me individë kriminelë”.
642

  

 

I mituri P. T., i moshës 17 vjeç, jetonte në kushte të rënda varfërie në një fshat të Elbasanit 

me familjen e tij. Është dënuar sipas nenit 134/3 të KP për shkak të vjedhjes së një shume 
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të konsiderueshme të hollash në banesën e xhaxhait të tij. Është justifikuar se vjedhjen e ka 

kryer për të siguruar të ardhura.
643

 

 

I mituri D. Ç., i moshës 17 vjeç, banor i një fshati të Librazhdit është dënuar sipas nenit 205 

të KP, për shkak se ka prerë drurë të ekonomisë pyjore pa leje për shkak të nevojave 

ekonomike e varfërisë së rëndë që përjetonte familja e tij.
644

 

Janë të shumta rastet e praktikës, ku të miturit procedohen penalisht për vepra penale që 

konsumojnë nisur nga kushtet e varfërisë. Familja e tyre nuk iu ofron mundësi për të 

përmbushur nevojat kryesore, por dhe dëshirat e moshës. Nën trysninë e një shoqërie 

konsumi, të miturit nxiten të plotësojnë dëshirat në fjalë dhe mënyra e vetme është kryerja e 

veprave penale. Ndaj, dhe krimet kryesore ku përfshihen të miturit e kësaj kategorie janë 

vjedhjet apo vepra të tjera nga të cilat mund të nxjerrin përfitime materiale. 

 

Grupi shoqëror 

Ndikimi i grupit të personave të të njëjtit brez (që ka të bëjë me marrëdhëniet me miqtë dhe 

shokët bashkëmoshatarë) tek kriminaliteti dhe tek veprimet e dhunshme e antisociale, është 

një faktor gjerësisht i verifikuar nga shkenca e Kriminologjisë (p.sh, studimet e Ageton, 

1983, Moffitt, 1993, ose Elliot, 1994).
645

 

Adoleshenca dhe rinia janë etapa jetësore që karakterizohen nga kërkimi i vetvetes,
646

 ku 

synohet fitimi i pavarësisë emocionale dhe vetjake përballë prindërve dhe të rriturve në 

përgjithësi, që i kushtëzon shumicën e veprimeve të kësaj moshe me një lloj rebelimi dhe 

moskuptimi ndaj këtyre të fundit. Në këto kushte, ndikimi dhe pranimi i 

bashkëmoshatarëve është më i rëndësishëm për adoleshentët nga ai që mund të ushtrojnë 

prindërit e tij në shtëpi dhe mësuesit në shkollë. Prej këtij fakti, të miturit priren të 

bashkohen mes tyre duke krijuar grupet e tyre nënkulturore, me të folur, sjellje dhe vlera që 

i dallojnë nga të rriturit. Gjithashtu, duhet theksuar se në shoqërinë e tanishme, në vendet e 

zhvilluara, fëmijët dhe adoleshentët e kalojnë pjesën më të madhe të kohës në shkollë dhe 
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në aktivitetet jashtëshkollore, me shokët e tyre, duke përfshirë në vendimet që marrin dhe 

duke pasqyruar në mënyrën e jetesës, pritshmëritë e këtyre bashkëmoshatarëve.
647

 

Miqësitë luajnë një rol të rëndësishëm si sinjalizues të sjelljes së ardhme të fëmijëve dhe 

adoleshentëve, ndaj dhe janë bërë objekt i studimeve të shumta.
648

 Frekuentimi i shoqërive 

që realizojnë në mënyrë të qëndrueshme sjellje devijante (konsum alkooli, marrje të 

drogave, lënie të orëve të mësimit, etj) ose sjellje antisociale apo kriminale, do të jetë një 

faktor rreziku në sjelljen e tashme dhe të ardhme të të miturve, për shkak se i mituri do të 

sillet njësoj me këta shokë që të shmangë diskriminimin dhe përjashtimin nga grupi prej 

tyre. 

Për të kuptuar fenomenin e socializimit mes të miturve duhet të kihet parasysh se në grupin 

e tyre, ata drejtohen në bazë të “ligjit të më të fortit”. Ky ligj vepron si një sistem specifik 

socializimi, duke shpjeguar mënyrën e paraqitjes, ndërveprimet dhe sjelljet e 

adoleshentëve. Çdo adoleshent duhet të ndjekë rregullat e “ligjit të më të fortit” nëse do të 

ketë një vend brenda grupit të shokëve, dhe ç’është më e rëndësishmja, nëse do të fitojë 

reputacion dhe popullaritet. Ka disa lloj pozicionesh brenda hierarkisë së këtij sundimi, nga 

më “i dobëti” tek “më i forti”. Nëse dikush ka pozicionin më të keq, atëherë është “i dobët”, 

ç’ka do të thotë që do jetë objekt abuzimi ndërsa tregon se nuk i kupton rregullat dhe se nuk 

është i aftë të reagojë në atë mënyrë që pëlqehet nga grupi i shokëve. Ndaj dhe, nëse dikush 

nuk dëshiron të trajtohet si “njeri i dobët”, duhet të veprojë si “njeri i fortë” dhe të tregojë 

personalitetin, karakterin dhe forcën e tij në atë mënyrë që të vlejë për grupin e shokëve.
649

 

Studimet vënë në dukje se  ndikimi i shokëve të dhunshëm (antisocialë ose kriminelë) fiton 

domethënie të madhe sidomos atëherë kur niveli intelektual është i ulët, individët janë të 
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varur nga të tjerët dhe kanë përvetësuar me mangësi vlerat e sjelljes në shkollë dhe 

familje.
650

 

 

Papunësia 

Në pjesën më të madhe të shteteve për të cilët disponohen të dhëna të sakta statistikore, 

papunësia e të miturve është dy ose tre herë më e madhe se ajo e të rrituve.
651

 Zënia me 

punë për herë të parë rezulton të jetë një ndërmarrje problematike.
652

 

 
“Tregu i punës në Shqipëri karakterizohet nga një shkallë e lartë e papunësisë për të rinjtë. Në 

vitin 2014, shkalla e papunësisë për të rinjtë e moshës 15-29 vjeç ishte 32,5 %, ndërkohë që 

shkalla e papunësisë për popullsinë 30-64 vjeç ishte 13,3 %. Një tregues tjetër që pasqyron 

situatën e të rinjve, është përqindja e të rinjve 15-24 vjeç që nuk ishin të punësuar dhe nuk 

ndiqnin shkollën apo ndonjë formim profesional. Në vitin 2014 ky tregues ishte 30,9 %.”
653

 

 

Pavarësisht të dhënave, papunësia ndër të miturit nuk përbën një faktor kriminogjen të 

dorës së parë. Ky nuk është një faktor ndikues në pjesën e kriminalitetit të të miturve që 

ndjekin shkollën dhe as në kriminalitetin fëminor. Sa i përket kriminalitetit të të rinjve, pra 

të atyre ndërmjet moshës 18 dhe 21 ose 25 vjeç, që njihen dhe si të rinj të rritur, ndikimi i 

papunësisë është më i madh.
654

 

Me kryerjen e veprave të para penale nga të miturit në kohën kur janë nxënës shkolle 

(mosha e arsimit të detyrueshëm është nga 6 - 16 vjeç)
655

 dhe pas kësaj, duke mos gjetur 

dot punë, papunësia e të rinjve zakonisht nuk nxit nisjen e karrierës kriminale, por mund të 

kontribuojë në zhvillimin dhe në intensifikimin e mëtejshëm të saj.
656

 Për këtë arsye duhet 

analizuar lidhja që ekziston midis botës së shkollës dhe botës së punës, meqë fillimi i 
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periudhës së punës korrenspondon me fundin e periudhës së shkollës. Kalimi midis këtyre 

dy fushave të ndryshme, duhet të analizohet nën këndvështrimin e motivimit, sepse ka të 

bëjë me përpjekjen e të miturit për të braktisur shkollën që të nisë të punojë dhe që, në 

shumë raste, shoqërohet me mospërshtatjen, duke u vënë i mituri nën një lloj trysnie, e cila 

nuk i përshtatet moshës së tij për shkak të papjekurisë dhe nevojave të kësaj moshe.
657

 

Përfshirja e parakohshme në botën e punës mund të shkaktojë frustrim, të pengojë 

zhvillimin normal intelektual, të krijojë punëtorë të pakualifikuar, të një niveli të ulët dhe të 

paguar keq (e ashtuquajtura “kulturë e përkohësisë”).
658

 Zakonisht, papunësia shkakton 

ndryshime dramatike në jetët e të miturve që janë gjatë procesit të kërkimit të vendit dhe 

identitetit të tyre në shoqëri, duke sjellë veçimin shoqëror, humbjen e identitetit, 

shkatërrimin e motiveve, në këtë mënyrë duke u shndërruar në përvojë traumatike për ta.
659

 

Kjo mund të pasjellë reagime impulsive e zemërimi ndaj sistemit dhe shoqërisë
660

 dhe do të 

ndikojë në ndërrimin e shpeshtë të vendeve të punës nga individi, në një ndjenjë të 

përhershme pakënaqësie, që do të përpiqet ta lehtësojë duke ndenjur periudha të gjata kohe 

i papunë,
661

 si edhe në kryerjen e veprimeve të paligjshme për të kompensuar ato kënaqësi 

që nuk i merr në vendin e punës.
662

  

 

Mjetet e komunikimit 

Faktori kriminogjen i mjeteve të komunikimit tek të miturit duhet të vrojtohet nën dy 

këndvështrime të ndryshme. Nga njëra anë, duke shqyrtuar trajtimin që këto mjete 

komunikimi i bëjnë veprimeve kriminale të kryera nga të miturit dhe, nga ana tjetër, duke 
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analizuar programet e tyre për fëmijë dhe të rinj, nga këndvështrimi që këto programe kanë 

mbi dhunën në përgjithësi.
663

 

 

1. Trajtimi i informacionit mbi kriminalitetin e të miturve 

Të gjithë lajmet ose informacionet, ku janë në njëfarë mënyre të përfshirë të miturit në 

moshë, duhet të trajtohen me vërtetësi dhe rreptësi informuese të shkallës së lartë, duke 

synuar sidomos që të mos i shkaktohet asnjë dëm të miturit. Në lidhje me këtë temë 

Beristain pohon se: 

 
“duhet ushtruar kujdes për të informuar publikun me qëllim sensibilizimin e shoqërisë përballë 

problemit të të miturve shkelës të ligjit dhe orientimin e tij drejt zgjidhjeve përkatëse. Mjetet e 

komunikimit nuk duhet të tejkalojnë detyrimin e ruajtjes së sigurisë publike dhe të 

harmonizojnë të drejtën dhe lirinë e shprehjes me të drejtën e privatësisë. Me përmendjen e 

emrit të të miturit “që pandehet fajtor” nëpër lajme, do të stigmatizohet ai në mënyrë të 

pashlyeshme për të gjithë jetën”.
664

 

 

Përgjithësisht në vendin tonë, mjetet e komunikimit e respektojnë figurën e të miturit 

shkelës të ligjit gjatë dhënies së lajmit, ku nuk përmendet identiteti i tij, por vetëm inicialet. 

Pasoja më e rëndë e trajtimit informativ, duke dhënë identitetin e të miturve në konflikt me 

ligjin, sidomos në rastet e kryerjes së krimeve të rënda, përveç dëmeve që i shkakton të 

miturit, lidhet dhe me krijimin e përshtypjes në opinionin publik të gjendjes së alarmit 

social,
665

 shpesh i pabazuar, rrjedhojat e të cilit do të ishin mjaft negative edhe në drejtim të 

trajtimit në të ardhmen të kriminalitetit të të miturve. Këto informacione, sipas Cohen, 

krijojnë tek popullata një realitet mbi kriminalitetin, të provokuar nga informacione 

plotësisht të shtrembëruara, që krijon përshtypjen se ka ardhur momenti për të bërë 

diçka.
666

 Shqetësimi i shoqërisë madhore në moshë përballë paraqitjes së shtrembëruar që 

                                                           
663

 Mbi debatin që shkakton roli i mjeteve të komunikimit në lindjen e kriminalitetit të të miturve, shih 

Steinberg, “Youth violence”, vep. e cit., f. 37-38. 
664

 Beristain, “Aproximación juridíca, criminológica, victimológica y teológica a los jóvenes infractores”, vep. 

e cit., f. 19. 
665

 Për Garcia-Pablos, “Presupuestos criminologicos y politico-criminales”, vep. e cit., f. 252-253, “alarmi 

shoqëror, i tepruar, krijon kriminalitetin e të rinjve dhe i mituri komentohet më tepër nën dritën e stereotipeve 

shoqërore të padrejta e përfytyrimeve të krijuara nga “farkëtuesit e opinionit publik” sesa nga tërësia dhe 

rëndësia reale e këtij opinioni”.  
666

 Hysi, Kriminologjia, vep. e cit., f. 370. Ponti dhe Merzagora Betsos, Compendio di Criminologia, vep. e 

cit., f. 322. 
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mjetet e komunikimit i japin kriminalitetit të të miturve, mund të sjellë pasoja sipas atyre që 

ka dhënë Funes:  

 
 “Shkalla jonë e tolerancës dhe e elasticitetit është gjithnjë e më e ulët. Priremi të shohim një 

armik tek çdo i mitur. Ndihemi të kërcënuar kur ata mblidhen në grupe. Gjithçka bëjnë na duket 

e keqe. Shprehjet e tyre na irritojnë, paraqitja e tyre e jashtme na provokon. Tek çdo i mitur i 

qethur zero shohim një person të dhunshëm. E kemi perceptimin me shumë probleme.”
667

  

 

Nuk mund të vonohet hartimi dhe zbatimi i politikës kriminale të riintegrimit shoqëror, 

sepse opinioni publik, shpeshherë “i keqinformuar” dhe “i painformuar” shpalos frikën ndaj 

kriminalitetit të të miturve dhe shfaq shqetësimin e tij përballë rritjes së tij. 

 

2. Dhuna në mjetet e komunikimit 

Dhuna në televizion është e pranishme gati në të gjithë programet, duke nisur që nga ata për 

fëmijë si filma, seri televizive, konkurse ose filma vizatimorë (sidomos ata japonezë) deri 

tek ata për të rritur nëpër lajme, dokumentarë, filma, etj. Kjo bën që dhuna të shndërrohet 

në diçka të zakonshme që në periudhën e fëmijërisë bashkë me dëmet që ajo sjell, duke mos 

harruar se në shoqërinë tonë, ndjekja e programeve televizive është kthyer në pasionin 

kryesor të fëmijëve.
668

 

Schneider përmend disa studime empirike që kanë konkluduar se “shikimi i vazhdueshëm i 

dhunës në televizion nga fëmijët ka pasoja negative saqë mund të nxisë sjelljen e dhunshme 

dhe kriminale kur ata të bëhen të rinj dhe të rritur”.
669

 Përsëritja e vazhdueshme e dhunës në 

televizion (dhe në kinema) sjell si pasojë tjetër që “aftësia emocionale për të reaguar ndaj 

dhunës pakësohet dhe pranohen gjithnjë e më tepër veprime dhe vlera agresive, gjë që 

                                                           
667

 Funes, “Sobre las nuevas formas de violencia juvenil”, vep. e cit., f. 98.  
668

 Shikimi i televizorit për një kohë të gjatë gjatë vitit shkollor shkakton tek disa fëmijë, sidomos tek ata që 

nuk kanë pranë të rritur që të ndërhyjnë në mënyrën e duhur, paaftësinë për t’u shkëputur nga ndikimi i 

pamjes, duke prodhuar mandej gjendjen e varësisë nga televizioni ose telemaninë. Assante, Giannino dhe 

Mazziotti, Manuale di diritto minorile, vep. e cit., f. 216. Shih gjithashtu, ISHP: (2014) Fëmijët dhe dhuna 

televizive, Instituti i Shëndetit Publik. Marrë nga: http://www.ishp.gov.al/ishp03/wp-

content/uploads/2015/materiale/F%C3%ABmij%C3%ABt-dhe-%E2%80%9CDhuna-

Televizive%E2%80%9D.pdf, (parë më 20 shkurt 2015). 
669

 Assante, Giannino dhe Mazziotti, Manuale di diritto minorile, vep. e cit., f. 217. Në të njëjtin mendim 

Herrero Herrero, Delincuencia de menores, vep. e cit., f. 98, për të cilin, “krimi dhe dhuna simbolike janë 

shndërruar në diçka normale në programet televizive. Para gjithë kësaj dhune, sa më shumë të ndiqen të tilla 

programe, aq më i madh do të jetë rreziku i ngulitjes së sjelljeve të dhunshme tek fëmijët dhe adoleshentët, ku 

skenat e përsëritura të dhunës në televizion ndikojnë në agresivitetin e fëmijës, që nis të regjistrohet duke 

nisur nga vitet e para të jetës”.  

http://www.ishp.gov.al/ishp03/wp-content/uploads/2015/materiale/F%C3%ABmij%C3%ABt-dhe-%E2%80%9CDhuna-Televizive%E2%80%9D.pdf
http://www.ishp.gov.al/ishp03/wp-content/uploads/2015/materiale/F%C3%ABmij%C3%ABt-dhe-%E2%80%9CDhuna-Televizive%E2%80%9D.pdf
http://www.ishp.gov.al/ishp03/wp-content/uploads/2015/materiale/F%C3%ABmij%C3%ABt-dhe-%E2%80%9CDhuna-Televizive%E2%80%9D.pdf
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favorizon zhvillimin e një ambienti të dhunshëm në shoqëri”.
670

 Në një studim mbi dhunën 

e të miturve, Lockwood (1997) vë në dukje se të miturit e dhunshëm i justifikojnë veprimet 

e tyre duke u nisur nga një sistem vlerash ku dhuna është e pranueshme, sepse ata shohin se 

dhe shoqëria përdor dhunën për zgjidhjen e problemeve dhe përpiqen, rrjedhimisht, ta 

ndjekin këtë shembull.
671

 

Duke qenë të mësuar me dhunën, fëmijët do ta përdorin atë nëse do të rastisin në situata të 

ngjashme me ato që kanë parë në kinema ose televizion, pasi për ta do të jetë një sjellje 

normale. Kjo, edhe për faktin se fëmijët nuk kanë aftësinë e të arsyetuarit të të rriturve dhe 

nuk bëjnë qartë dallimin midis realitetit dhe fantazisë. 

Për këtë arsye, duhet bërë rregullim ligjor për programet, përmbajtjet si dhe për oraret e 

emisioneve e transmetimeve për fëmijë
672

.
673

   

Shqetësimi për dhunën në televizion nuk prek vetëm vendin tonë, por i përket shumë 

shteteve. Në fakt, për këtë problem ekziston dhe Direktiva e BE mbi koordinimin e 

                                                           
670

 Ponti dhe Merzagora Betsos, Compendio di Criminologia, vep. e cit., f. 320-321. Në të njëjtin mendim 

është dhe Robustelli, F. (1997) “Il problema della violenza giovanile”, në Diritto penale e processo, Nr. 6, f. 

651-653. Funes, “Sobre las nuevas formas de violencia juvenil”, vep. e cit., f. 99. 
671

 Shih Crawford, D. K. dhe Bodine, R. J. (2001) “Conflict Resolution Education: Preparing Youth for the 

Future”, në Juvenile Justice, Volumi VIII (1), Washington: OJJDP, qershor, f. 21. Marrë nga: 

https://www.ncjrs.gov/html/ojjdp/jjjournal_2001_6/jj3.html, (parë më 25 korrik 2014). 
672

 Aktualisht, në vendin tonë vepron ligji Nr. 97/2013, datë 04.03.2013, “Për mediat audiovizive në 

Republikën e Shqipërisë”, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 37, f. 1497. Në nenin 33, par. 1, gërmat d dhe e të tij 

është parashikuar se OSHMA duhet: “d) të respektojë rregullat e etikës dhe moralit publik dhe të mos 

transmetojë programe që mund të nxisin vepra penale; e) të mos transmetojë programe pornografike pa 

siguruar mbrojtjen e të miturve nëpërmjet pajisjeve të aksesit të kushtëzuar dhe kontrollit prindëror.” Kurse, 

në nenin 46, par. 1, gërmat dh dhe e, parashikohet detyrimi për AMA-n që të përcaktojë kodet e transmetimit. 

Konkretisht: “dh) në çështjet që përfshijnë moralin dhe etikën në materialet programore, veçanërisht paraqitja 

e sjelljeve të dhunshme dhe seksuale të realizohet me kujdesin e duhur ndaj ndjeshmërisë të publikut dhe 

efekteve të programeve të tilla në zhvillimin moral, mendor e fizik të të miturve. OSHMA-të nuk lejohet të 

transmetojnë programe që mund të dëmtojnë seriozisht zhvillimin fizik, mendor, ose moral të të miturve, në 

veçanti programe që përmbajnë pornografi ose që paraqesin skena dhune të skajshme dhe artificiale. 

OSHMA-të nuk lejohet të shfaqin programe të tjera që mund të dëmtojnë zhvillimin fizik, mendor dhe moral 

të të miturve, përveç rasteve kur sigurohet, duke zgjedhur orarin e transmetimit ose ndonjë masë tjetër 

teknike, që të miturit normalisht nuk i shikojnë ose dëgjojnë të tilla transmetime. Kur programe të tilla 

transmetohen në formë të hapur ato duhet të paraprihen nga një paralajmërim akustik ose të identifikohen nga 

prezenca e një simboli viziv gjatë gjithë kohëzgjatjes së tyre; e) reklamat, shitjet e drejtpërdrejta, materialet e 

shitjeve të drejtpërdrejta, sponsorizimet dhe format e tjera të paraqitjes tregtare, të përdorura në çdo shërbim 

transmetimi, veçanërisht ato që lidhen me çështje që mund të jenë drejtpërsëdrejti ose jo në interes të të 

miturve, duhet të ruajnë interesin e tyre, duke pasur kujdes të veçantë për shëndetin e tyre.” 
673

 Salaberría dhe Fernández-Montalvo, “Epílogo: ¿Se puede prevenir la violencia?”, vep. e cit., f. 293-294. 

https://www.ncjrs.gov/html/ojjdp/jjjournal_2001_6/jj3.html
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dispozitave ligjore, rregulluese dhe administrative të Shteteve anëtare lidhur me ushtrimin e 

veprimtarive të radiopërhapjes televizive.
674

 

Pavarësisht rregullimeve ligjore, kontrolli më i madh mbi fëmijën duhet të ushtrohet prej 

prindërve, të cilët kanë për detyrë të mbikëqyrin veprimet e fëmijës së tyre. Si përmend 

qartë Blatier: 

 “një fëmijë në moshë të njomë nuk duhet të qëndrojë ‘vetëm’ përpara televizorit,
675

 sepse 

prindërit që janë spektatorë ‘të mëdhenj’, ndërsa kujdesen për gjëra të tjera dhe nuk përpiqen të 

vendosin orare për shikimin e televizorit, mund të shkaktojnë një atmosferë familjare që i vë 

fëmijët e tyre në rrezikun për të kryer një numër më të madh veprimesh të dhunshme”.
676

 

 

Drogat 

Çështja e drogave dhe lidhja e saj me kriminalitetin e të miturve duhet të shikohet nën 

këndvështrime të ndryshme nga njëri-tjetri: 
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 Direktiva 89/552/CEE, “Council Directive 89/552/EEC of 3 October 1989 on the coordination of certain 

provisions laid down by Law, Regulation or Administrative Action in Member States concerning the pursuit 

of television broadcasting activities”. Marrë nga: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0552&from=EN, (parë më 30 korrik 2014). Po ashtu, neni 43 i 

Direktivave të Riadit vë theksin tek ky shqetësim duke rekomanduar që “u duhet kërkuar mjeteve të 

komunikimit në përgjithësi dhe televizionit e kinemasë në veçanti, që të reduktojnë në minimum nivelin e 

pornografisë, drogimit dhe dhunës në mesazhet që japin, të paraqesin një tablo të pafavorshme të dhunës dhe 

shfrytëzimit, të shmangin shfaqjet degraduese sidomos të fëmijëve, të gruas dhe të marrëdhënieve 

ndërpersonale dhe të ngulitin parimet e modelet e barazisë”. 
675

 Rowell Huesman, R. (1996) “Psychological processes promoting the relation between exposure to media 

violence and agressive behavior by the viewer”, në Criminal Careers, (Greenberg, D. F.. Ed.), Vol. II, 

Dartmouth: Aldershot, f. 335, shpreh qartë se “TV përdoret nga shumë prindër si Kangur”. Autori e ka fjalën 

që, në shumë raste, prindërit e kanë më të lehtë ta lënë fëmijën para televizorit që ai t’i lërë të qetë, në vend të 

rrugës tjetër më të vështirë, por më edukuese, që të luajnë me të, t’i kushtojnë vëmendje dhe kohë të miturit. 
676

 Blatier, La délinquance des mineurs, vep. e cit., f. 165. Për Eron, L. D. et al., (1996) “Does television 

violence cause aggression?”, në Criminal Careers, (Greenberg, D. F.. Ed.), Vol. II, Dartmouth: Aldershot, f. 

321, “Nuk mund të ndryshojmë njerëzit që të mos shohin televizor, por mund të ndryshojmë mënyrën në të 

cilën e bëjnë, si në rastin kur prindërit duhet të rrinë me fëmijët kur ata shohin programe televizive. Ata nuk 

duhet të rrinë pasivë para TV dhe të synojnë që fëmijët të bëhen kritikë për programet që ndjekin”. Rowell 

Huesmann et al., vep. e cit., f. 130 e vijuese, vënë në dukje se “faji i keqpërdorimit të mjeteve të komunikimit 

nuk është i fëmijëve, por i lirisë së tepërt që iu japin prindërit në këtë drejtim dhe mosvënia e kritereve 

ndaluese nga ana e këtyre të fundit”. Ky autor përmend disa rreziqe që shkakton varësia nga televizioni që nga 

vitet e para të jetës së fëmijës: 

1. Fëmija është lëvizje dhe ka nevojë të lëvizë për të arritur zhvillimin motor dhe intelektual. 

2. Pengon zhvillimin e ndjenjës kritike, të krijimtarisë dhe të fantazisë. 

3. Ul vullnetin dhe dëmton personalitetin e fëmijëve dhe të të rriturve nëpërmjet stereotipeve që shfaq dhe 

që i varuri nga TV i përsërit në mënyrë të pandërgjegjshme në jetën e përdithshme. 

4. Largon individët nga leximi në çdo moshë dhe sjell ngelje në mësime. 

5. Fëmija i varur nga TV sillet dhe përshtat veprimet e tij me sjelljet që sheh çdo ditë në TV. 

6. Varësia nga TV i jep fund dialogut në familje. 

Me të njëjtin mendim, Middendorff, vep. e cit., f. 179, shprehet se “konsumi i tepërt pamor ngulit pasivitetin 

dhe varësinë, ul aftësinë krijuese dhe e bën spektatorin të veprojë si një i tretë i përjashtuar nga të gjitha 

marrëdhëniet që i paraqiten”.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0552&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0552&from=EN
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- Së pari, duke nxjerrë në pah problemin e drogave dhe konsumin e tyre prej të miturve; 

- Së dyti, duke ekzaminuar kriminalitetin e individëve të varur nga droga dhe 

toksikomanë si edhe ndryshimet cilësore që ka pësuar kriminaliteti i të miturve për këtë 

shkak. 

 

Para se të kalohet në analizën e raportit që ekziston mes kriminalitetit dhe drogës, duhet 

bërë një saktësim. Nuk mund të pohohet, duke qenë se të dhënat empiriko-shkencore e 

përgënjeshtrojnë, që pjesa më e madhe e personave që drogohen kryejnë edhe vepra penale, 

as që pjesa më e madhe e atyre që kryejnë vepra penale janë të varur nga konsumi i drogës. 

Sipas Siegel dhe Welsh,
677

 lidhja drogë-kriminalitet-devijim social, edhe pse ekziston (gjë 

që konfirmohet dhe nga të dhëna domethënëse statistikore), nuk është në gjendje që e 

vetme të shpjegojë problemin e varësisë nga droga, as atë të kriminalitetit dhe as të 

devijimeve shoqërore.
678

  

Edhe pse nuk mund të bëhet një lidhje mekanike mes drogës dhe kriminalitetit, nuk mund 

të mos pranohet edhe mendimi sipas të cilit, “rritja e kriminalitetit të të miturve dhe shtimi i 

konsumit e trafikut të drogave janë ngushtësisht të lidhur”.
679

 

 

Rezultatet e nxjerra nga Program of Research on the Causes and Correlates of 

Delinquency nxjerrin një lidhje të fortë midis përdorimit të drogës dhe sjelljeve të 

rrezikshme kriminale. Studimet e kryera në Denver, Pittsburgh dhe Rochester kanë nxjerrë 

në pah një lidhje statistikore domethënëse mes kriminalitetit të vazhdueshëm dhe 

përdorimit të vazhdueshëm të drogës. Pa dyshim, pjesa dërrmuese e delinkuentëve të 

zakonshëm dhe të rrezikshëm nuk janë konsumatorë të rregullt të drogave dhe më shumë se 

50% e konsumatorëve meshkuj të drogës e mbi 20% të konsumatoreve femra të drogës janë 

kriminelë të vazhdueshëm.
680
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 Siegel dhe Welsh, Juvenile Delinquency, vep. e cit., f. 420-421. Samenow, Inside the criminal mind, vep. e 

cit., f. 113, pohon se “Kriminaliteti, gjithsesi, nuk qëndron tek shishja, pilula, pluhuri apo në ndonjë substancë 

tjetër. Drogat nxjerrin jashtë dhe përforcojnë vetëm atë që ekziston tashmë tek një person; ato nuk e 

shndërrojnë një individ të përgjegjshëm në një kriminel.” 
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 Me të njëjtin mendim shfaqen Rosenfeld et al., “Special categories of serious and violent offenders. Drug 

dealers, Gang members, Homicide offenders, and Sex offenders”, vep. e cit., f. 118 e vijuese. 
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 Gassin, Cimamonti dhe Bonfils, Criminologie, vep. e cit., f. 491-492. 
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 Huizinga, Loeber, Thornberry dhe Cothern, vep. e cit., f. 3. 
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Tabela 3.4.1: Konkurimi mes kriminalitetit vazhdues dhe konsumit të rregullt të drogës 

Konkurimi mes kriminalitetit të vazhdueshëm dhe konsumit të rregullt të drogës 

 Denver Pittsburgh Rochester 

Të mitur në konflikt me ligjin që 

konsumojnë droga (%) 

33.6% 35.7% 43.6% 

Konsumatorë të drogave që janë 

kriminelë (%) 

55.8% 70.4% 53.6% 

Burimi: Huizinga, Loeber, Thornberry dhe Cothern (2000). 

 

Në tërësi, të dhënat e marra nga këta tre studime tregojnë se 38% e të miturve në konflikt 

me ligjin meshkuj janë njëkohësisht edhe konsumues të drogave. Pa dyshim, pjesa 

dërrmuese e të miturve në konflikt me ligjin nuk konsumojnë drogë, por pjesa më e madhe 

e konsumuesve të rregullt të drogës janë autorë të veprave penale. 

 

1. Konsumi i drogës nga të miturit 

Faktorët që ndikojnë në përhapjen e madhe të konsumit të drogës nga të miturit dhe të 

rinjtë, sipas Siegel dhe Welsh,
681

 janë: çorganizimi shoqëror (varfëria, rritja në mjedise të 

çorganizuara urbane); ndikimi i bashkëmoshatarëve (shoqërimi me të mitur të tjerë që janë 

përdorues të drogave); faktorët familjarë, varfëria në familje, dhuna dhe trajtimi i ashpër i të 

miturit nga prindërit, lënia pas dore e fëmijës nga prindërit; faktorët gjenetikë, kur prindërit 

abuzojnë me përdorimin e drogës; problemet emocionale, ndjesia e mospërshtatjes, fajësimi 

i të tjerëve për dështimet e pësuara; sindroma e prolemeve në sjellje (ku përdorimi i drogës 

është njëri prej këtyre problemeve); zgjedhja vetjake, marrja e përfitimeve, përfshi 

relaksimin dhe krijimtarinë e shtuar.
682

 Të gjitha këto ndikojnë në përhapjen gjithnjë e më 

tepër të konsumit të drogave nga ana e të miturve.
683

 

                                                           
681

 Siegel dhe Welsh, Juvenile Delinquency, vep. e cit., f. 412. 
682

 Për Roebuck, Criminal Typology, vep. e cit., f. 120 e vijuese, varësitë nga droga janë rrjedhojë e 

ndërthurjes së disa faktorëve: kulturorë, shoqërorë, gruporë, biologjikë dhe psikologjikë; sikundër dhe politikë 

e ekonomikë, që dhe pse jo vendimtarë, janë kushtëzues. 
683

 Herrero Herrero, Criminología, vep. e cit., f. 722 e vijuese, arrin në përfundimin se “duhet thënë se masat 

parandaluese merren në bazë të elementeve parandaluesë për të rriturit, kur fenomeni i drogës shfaqet në 

formë shumë të ndryshme mes të miturit dhe madhorit duke u kujdesur njësoj për të dy palët”.  Sipas Ross, R. 

R. dhe Carlesso, M. L (1992) “La eficacia de los programas de rehabilitación de las drogas para 

delincuentes”, në La reeducación del delincuente juvenil. Los programas de éxito, Valencia: Tirant lo blanch, 

f. 222, “delinkuentët e mitur që konsumojnë drogë iu nënshtrohen programeve trajtuese të papërshtatshme që 

nuk i ndihmojnë, por që thjesht krijojnë idenë tek opinioni publik se gjërat po rregullohen”. Këta autorë 
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Përdorimi i drogës nga të miturit, qofshin këto të ligjshme (si për shembull alkooli) ose të 

paligjshme, është shtuar së shumti sidomos në atë që njihet si konsumi i fundjavës.
684

 

Shqipëria nuk përbën vetëm një rrugë tranziti të drogave ilegale, por ajo është vendi ku 

droga kultivohet (kryesisht Cannabis Indica), prodhohet (vaji i hashishit dhe marijuana), 

tregtohet lokalisht dhe abuzohet. 

Nuk mund të flasim për një numër të saktë të përdoruesve të drogës nga të rinjtë shqiptarë, 

por ISHP, në bashkëpunim me organizma të tjerë kombëtarë dhe ndërkombëtarë, ka kryer 

dhe vazhdon të kryejë një sërë studimesh rreth kësaj fushe.
685

 

 

2. Kriminaliteti i të miturve dhe varësia nga droga 

Sa i përket asaj pjese të kriminalitetit të të miturve që ka për autorë individët e varur nga 

droga dhe toksikomanët, duhet bërë dallimi mes kriminalitetit funksional, i cili ka të bëjë 

me individin e varur e të detyruar të kryejë vepra penale për të siguruar mjetet ekonomike 

që të blejë këtë substancë, dhe kriminalitetin induktiv (shtytës) që ka të bëjë me ata 

individë, të cilët nën efektin e lëndëve narkotike të konsumuara, kanë më tepër rrezik për 

t’u përfshirë në aktivitete kriminale.
686

 

Në grupin e parë (kriminaliteti funksional), për shkak të karakterit të veçantë të 

toksikomanëve ose të varurve nga droga, ky grup të miturish dallohet nga grupet e tjerë të 

të miturve në konflikt me ligjin, sepse ata i kryejnë veprat penale me të vetmin qëllim për të 

                                                                                                                                                                                 
kritikojnë faktin se në SHBA vetëm një pjesë shumë e vogël e programeve të trajtimit të drogës janë të 

orientuar nga adoleshentët. 
684

 Assante, Giannino dhe Mazziotti, Manuale di diritto minorile, vep. e cit., f. 219-220, 236. 
685

 Sipas YRBS (Youth risky behavior survey), studim i kryer në shkolla me të rinjtë e  moshave 14-18 vjeç, 

5.4% e të anketuarve kishin eksperimentuar me kanabis, 4% me ekstazi, 1.4% kishin përdorur heroinë dhe 

1.6% kishin përdorur kokainë. Kryeqyteti mban numrin më të  madh të përdoruesve të drogës, të cilët janë 

adoleshentët dhe të rinjtë. ISHP, por edhe qendrat të cilat i trajtojnë ato, raportojnë për një numër në rritje të 

rasteve të personave të cilët marrin lëndë narkotike në Tiranë. Nga viti në vit, niveli i përdorimit të drogave 

nga të rinjtë shqiptarë, numri i përdoruesve të drogës ka një trend në rritje, por ajo që mbetet më problematike 

është se këta përdorues janë adoleshentë. Rreth 6-7 për qind e të rinjve përdorin drogë duke filluar nga më të 

lehtat, si tymosja e hashashit, e deri tek kokaina, heroina, me injeksione. “Rreth 7-9 per qind e të rinjve të 

shkollave të mesme janë ekspozuar ndaj drogave në mjediset shkollore ose rreth tyre. Pra, u është ofruar 

përdorimi i një droge pranë mjedisit të shkollës, ç’ka do të thotë që trafikantët e drogës, funksionojnë tashmë 

kudo, edhe pranë shkollave”. Vihet re një numër më i madh i përdoruesve meshkuj dhe përdoruesit më të 

shumtë janë të rinjtë e zonave urbane, kryesisht qytetet e mëdha si Tirana, Fieri, Durrësi, Vlora etj. ISHP 2011 

Drogat dhe pasojat e përdorimit të saj tek të rinjtë, Tiranë: Instituti i Shëndetit Publik, f. 3-4. Marrë nga: 

http://ishp.gov.al/shendeti-dhe-stili-i-jeteses/, (parë më 20 shtator 2014). 
686

 Herrero Herrero, Delincuencia de menores, vep. e cit., f. 93 e vijuese. 

http://ishp.gov.al/shendeti-dhe-stili-i-jeteses/
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mundësuar blerjen e substancave narkotike për përdorim.
687

 Këta individë mund të kryejnë 

vepra të ndryshme penale (rrezikshmëria shoqërore e të cilave varet dhe nga ndikimi që 

shkaktojnë lëndët narkotike të konsumuara ose sindroma e abstinencës), por me një qëllim 

të vetëm: sigurimin e mjeteve ekonomike të domosdoshme për të blerë dozën e radhës.
688

 

Ndër veprat penale karakteristike të kryera nga ky grup mund të përmenden: vjedhjet me 

dhunë, që mund të jetë fizike ose psikologjike, ose duke dëmtuar pronën, falsifikimi i 

recetave mjekësore, etj.
689

 

Grupi i dytë (kriminaliteti i induktuar) paraqet më pak rëndësi, pasi nuk mbeten dyshime se 

droga vepron (sidomos alkooli) si një lehtësues apo shfrenues i sjelljeve të dhunshme.
690

 

Ky grup mund të përfshihet në kryerjen e veprave penale kundër personit, lirisë seksuale, 

kundër sigurisë publike dhe në raste të veçuara, kundër pasurisë.
691

 

 

3. Kriminaliteti i të miturve i krijuar rreth botës së drogës 

Kriminaliteti i të miturve që krijohet rreth botës së varësisë nga droga (i quajtur 

kriminaliteti relacional ose periferik, i cili është ai që lind përreth konsumit të drogës),
692

 

është një lloj kriminaliteti me karakteristika të vetat, mjaft interesante, ndër të cilat do të 

përmendim vetëm përdorimin e të miturve nga ana e kriminelëve të rritur që kryejnë vepra 

penale në fushën e narkotikëve. 

                                                           
687

 Coombs, R. H. (1996) “Drug abuse as career”, në Criminal Careers, (Greenberg, D. F.. Ed.), Vol. II, 

Dartmouth: Aldershot, f. 76. 
688

 Në këtë kuptim, sipas Ponti dhe Merzagora Betsos, Compendio di Criminologia, vep. e cit., f. 440, 

“rëndësia që paraqet konsumi i substancave narkotike në botën e kriminalitetit ka të bëjë me faktin se shumë 

autorë kryejnë vepra penale kundër pasurisë për të blerë më pas këto substanca, në raste të tjera përfshihen në 

trafiqe dhe me përfitimet e nxjerra paguajnë shpenzimet për drogën që iu nevojitet. 
689

 Herrero Herrero, Criminología, vep. e cit., f. 510. 
690

 Fiandaca dhe Musco, Diritto penale. Parte generale, vep. e cit., f. 343-344. Ferrara, S. D., Snenghi, R. dhe 

Terranova, C. (2009) “Sostanze psicoattive e criminalità”, në Trattato di Medicina Legale e Scienze affini. 

Genetica. Psichiatria forense e criminologia. Medicina del lavoro (dir. da Giusti, G.), Vol. IV, botim II, 

Padova: Cedam, f. 447-452, në të njëjtën linjë, e kategorizojnë alkoolin si “fuqizues të kriminalitetit të të 

miturve” i përdorur nga krimineli i mitur si “mjet i lirë dhe efikas që e trimëron atë”. Bandini dhe Gatti, 

Delinquenza giovanile, vep. e cit., f. 310. Harremoes, vep. e cit., f. 68. Funes, “Sobre las nuevas formas de 

violencia juvenil”, vep. e cit., f. 99-100.  
691

 Gassin, Cimamonti dhe Bonfils, Criminologie, vep. e cit., f. 489, 490, 492. 
692

 Adler, P. A. dhe Adler, P. (1996) “Shifts and oscillations in deviant careers: The case of upper-level drug 

dealers and smugglers”, në Criminal Careers, (Greenberg, D. F.. Ed.), Vol. II, Dartmouth: Aldershot, f. 195 e 

vijuese. Blatier, La délinquance des mineurs, vep. e cit., f. 167-168. Muncie, Youth and crime, vep. e cit., f. 

40. 
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Rezulton një përdorim shqetësues i të miturve nga ana e krimit të organizuar të madhorëve 

për të realizuar veprime të tilla si: korrierë (për të transportuar drogën nga një vend në 

tjetrin); rolin e rojes (për të paralajmëruar ardhjen e patrullave të policisë ose çdo problem 

tjetër që mund të cënojë tregun e drogës atje ku zhvillohet); ruajtës të drogës; shitës të 

drogës te të mitur të tjerë, në ato ambiente ku të rriturit e kanë të vështirë hyrjen, etj.
693

 

Problemi më i madh i këtij kriminaliteti të të miturve, i lindur përmes dhe nën mbrojtjen e 

grupeve kriminale të drogës ka të bëjë, sipas Occhiogrosso,
694

 me sasitë e pafund të të 

hollave që qarkullojnë këta fëmijë dhe adoleshentë. Bëhet fjalë për të tilla sasi të hollash që 

mund të prishin ekuilibrin familjar, sidomos në rastet e familjeve me burime të kufizuara 

ekonomike ose të familjeve ku i mituri është i vetmi që siguron të hollat, për shkak të 

papunësisë së prindërve. Në këto raste, të ardhurat nga droga penetrojnë në thelbin e 

marrëdhënieve familjare dhe i kushtëzojnë ato, duke sjellë ndryshim të roleve në këto 

marrëdhënie, ku fëmija shndërrohet gradualisht në kreun e familjes dhe fillon të jetë më i 

rëndësishëm se babai. Për më tepër, për të mos humbur përfitimet ekonomike që vijnë nga 

droga, e tërë familja shndërrohet në bashkëpunëtore të këtij krimi të organizuar dhe zgjedh 

të heshtë. Ata, jo vetëm nuk qortojnë sjelljen e fëmijës, por janë të gatshëm ta ndihmojnë në 

“shitjet” e tij dhe ta mbrojnë në qoftë se arrestohet.
695

 

 

3.5.Përmbledhje 

Me qëllimin për të përmbledhur në njëfarë mënyre faktorët ose shkaqet që ndikojnë në 

kriminalitetin e të miturve, të cilët u morën në shqyrtim, do të përcaktojmë ata faktorë 

empirikë dhe elemente teorikë që, sipas rezultateve të siguruara nga Farrington dhe West, 

në Studimin e Cambridge për zhvillimin e delinkuentit,
696

 përbëjnë kandidatët më të 

pranueshëm si shkaktarë të kriminalitetit: 
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 Rosenfeld et al., “Special categories of serious and violent offenders”, vep. e cit., f. 124, 127-129. Mund të 

konsultohen edhe Ponti e Merzagora Betsos, Compendio di Criminologia, vep. e cit., f. 232. 
694

 Occhiogrosso, vep. e cit., f. 93-94. 
695

 Faupel, Ch. E. dhe Klockars, C. B. (1996) “Drugs-crime connections: Elaborations from the life histories 

of hard-core heroin addicts”, në Criminal Careers, (Greenberg, D. F.. Ed.), Vol. II, Dartmouth: Aldershot, f. 

160, 166-167.  
696

 Studimi i Cambridge është një studim në perspektivë dhe afatgjatë i 411 personave (meshkuj). Hera e parë 

kur është kontaktuar me këta individë ishte në vitet 1961-62, kur ishin të moshës 8 vjeç dhe u përzgjodhën si 

një grup i gjerë i klasës punëtore, të bardhë dhe me origjinë britanike. Qëllimi i studimit nuk ishte të provohej 

një teori specifike mbi krimin, por të provoheshin hipotezat e ndryshme mbi shkaqet dhe faktorët që lidhen 



162 

 

1. Mungesat social-ekonomike, që përfshijnë të ardhurat e pakta, banesat me sipërfaqe të 

pamjaftueshme, familjen e madhe në numër dhe papunësinë. 

2. Prindërit dhe vëllezërit e motrat me sjellje antisociale. 

3. Mbikëqyrja e pamjaftueshme nga prindërit dhe edukimi i rreptë e i gabuar në rritjen e 

fëmijëve. 

4. Familje të shkatërruara dhe ndarje të parakohshme, të shkaktuara nga mungesa e 

harmonisë në familje. 

5. Inteligjenca e ulët dhe prapambetja në shkollë. 

6. Karakteri i theksuar impulsiv. 

7. Marrja e vendimeve të paarsyeshme. 

8. Shokët kriminelë.
697

 

Deri këtu janë paraqitur një seri faktorësh që mund, diku më shumë e diku më pak, të 

ndikojnë në shfaqjen e sjelljeve antisociale apo kriminale tek të miturit. Por, përse disa të 

mitur, edhe nën ndikimin e këtyre faktorëve, nuk kryejnë vepra penale? 

Një përgjigje mjaft interesante për këtë përgjigje e japin Garrido Génoves dhe López 

Latorre kur përmendin se: 

 “gjithçka ka të bëjë me ekzistencën e një sërë faktorëve individualë dhe ambientalë që veprojnë 

si mbrojtës natyralë përballë ngjarjeve të rënda e të akumuluara dhe situatave stresuese në 

jetë”.
698

 

 

Këta autorë përcaktojnë si faktorë mbrojtës më të rëndësishëm, personalë e ambientalë, të 

cilët nxisin imunitetin ndaj kriminalitetit dhe veprimeve antisociale
699

: 

 Gjatë fëmijërisë: të qenurit i parëlindur; kalimi i pak sëmundjeve të rënda dhe zhvillimi 

i mirë fizik, motor, verbal dhe i vetëkujdesjes; temperamenti i këndshëm, i butë dhe 

                                                                                                                                                                                 
me të. Konkretisht: përshkrimi i zhvillimit të sjelljes kriminale tek meshkujt e një rrethine të qytetit, të hetohej 

se deri në cilën pikë mund të paralajmërohej ajo, dhe të shpjegohej arsyeja e nisjes së kriminalitetit të të 

miturve, përse vazhdoi ose jo gjatë moshës madhore dhe përse prirja kriminale tek individi madhor merr fund 

kur meshkujt janë të moshës 20-30 vjeç. Për të arritur këta objektivë, ata kryen teste të ndryshme dhe 

intervista, në periudha të ndryshme të jetës, deri në moshën 32 vjeç, ku intervista u kryen edhe me prindërit, 

mësuesit dhe (gjatë viteve të fundit) me bashkëshortet e tyre. Krahaso Farrington, “Implications of criminal 

career research for the prevention of offending”, vep. e cit., f. 94 e vijuese. Farrington, Ohlin dhe Wilson, 

Understanding and controlling crime, vep. e cit., f. 25 e vijuese. 
697

 Farrington, “Implications of criminal career research for the prevention of offending”, vep. e cit., f. 109. 
698

 Garrido Génoves dhe Lopez Latorre, La prevención de la delincuencia: el enfoque de la competencia 

social, vep. e cit., f. 242. 
699

 Po aty, f. 254-255. Në faqet e mëparshme analizojnë secilin faktor, sipas autorëve të ndryshëm dhe 

studimeve që ata kanë kryer. 
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tërheqës për të rriturit; tregimi i autonomisë vetjake; inteligjenca; aftësia për t’u 

përqendruar dhe për të lexuar; pasja e orientimit shoqëror dhe aftësive shoqërore të 

përshtatshme; locus i kontrollit të brendshëm, empatia, zgjidhja e problemeve; kryerja e 

veprimtarive të shumta dhe pasja e interesave të larmishme; të qenurit shok i mirë në 

shkollë dhe pjesëmarrja në veprimtaritë jashtëshkollore. 

 Gjatë adoleshencës: të qenurit i përgjegjshëm dhe motivimi për t’ia dalë mbanë; kalimi 

i pak sëmundjeve të rënda dhe shërimi i shpejtë prej tyre; të qenurit i shoqërueshëm, me 

temperament elastik dhe jo ziliqar; të treguarit e autonomisë dhe vetëdrejtimit në 

mënyrën e sjelljes; inteligjenca; të pasurit e zotësisë në të folur; marrëdhënie të mira 

shoqërore dhe aftësi shoqërore: locus i kontrollit të brendshëm, strategji të coping, 

zgjidhja aktive e problemeve; të qenurit pak impulsiv; vetëvlerësimi pozitiv; mirënjohja 

për mbështetjen e dhënë. 

 Faktorët ambientalë (familjarë dhe shoqërorë): familje e paktë në numër; diferencat e 

njëjta ose më pak se dy vjet midis fëmijëve; modele të qëndrueshme për rritjen; 

komunikimi i mirë familjar dhe lidhjet e forta të dashurisë; përkujdesje dhe vëmendje 

ndaj fëmijëve gjatë viteve të para të jetës; zotërimi i vlerave shoqërore dhe morale nga 

ana e familjes; prania prindërore gjatë viteve të para të jetës; disponueshmëria e 

personave të tretë për t’u kujdesur dhe për të qenë mbështetje për fëmijën; rrjeti i gjerë i 

mbështetjes shoqërore dhe emocionale; ambiente institucionale të pavarur dhe të 

qëndrueshëm. 
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KAPITULLI IV: SHTRIRJA DHE ZHVILLIMI I KRIMINALITETIT 

TË TË MITURVE 

 
4.1.Vëllimi dhe fenomenologjia e kriminalitetit të të miturve 

Vëllimi i kriminalitetit
700

 përcaktohet nëpërmjet disa rrugëve: statistikave zyrtare (të cilat 

japin informacion mbi kriminalitetin e regjistruar), të dhënat nga vetë-raportimet (self-

report studies)
701

 dhe nga anketimet për viktimizimin.
702

 Përmes këtyre dy teknikave të 

fundit të hulumtimit kriminologjik mund të verifikohet me afërsi “shifra e zezë”
703

 e 

kriminalitetit dhe, duke e bashkuar atë me kriminalitetin e regjistruar, mund të bëhet një 

vlerësim për “kriminalitetin real”.
704

 

Para së gjithash duhet nënvizuar fakti se marrja e të dhënave mbi vëllimin e këtij 

kriminaliteti është një ndërmarrje e vështirë. Statistikat zyrtare janë: statistikat policore
705

 

(veprat penale për të cilat kanë marrë dijeni organet e policisë së shtetit), statistikat 

gjyqësore
706

 (të dhëna të marra nga statistikat e organeve gjyqësore) dhe statistikat 

penitenciare
707

 (mbi popullsinë e burgosur). Problemi më i rëndësishëm ka të bëjë me faktin 

se shpesh këto të dhëna nuk përputhen mes tyre, sidomos të dhënat e marra nga policia e 

shtetit; mospërputhje mund të vërehen edhe mes këtyre të dhënave dhe atyre që ofron 

Instat. 
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 Shih Hoxha, I. “Disa probleme të kriminalitetit në të miturit dhe punës për parandalimin e tij”, vep. e cit., f. 

63-65. 
701
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Edhe pse qëllimi i këtij punimi është të studiohet fenomeni i kriminalitetit të të miturve nga 

pikëpamja e të drejtës penale materiale dhe kriminologjike, një studim i thelluar i fenomenit 

kërkon punë në terren dhe disa mjete (ekonomike, materiale dhe njerëzore), të cilët nuk 

janë lehtësisht të arritshëm. Përpjekja ime konsiston në pasqyrimin sa më të saktë të 

mundshëm dhe me afërsi të vëllimit aktual të kriminalitetit të të miturve, për të dhënë një 

orientim lidhur me llojet e veprave penale të konsumuara dhe moshën e tyre. 

Për këtë arsye, në vijim do të jepen të dhëna nëpërmjet grafiqeve, tabelave, kurbave të 

kriminalitetit, statistikave, etj, për të analizuar dhe interpretuar fenomenin në fjalë (gjë për 

të cilën ekzistojnë edhe publikime specifike), duke u kufizuar në të dhënat më të 

rëndësishme dhe në aspektet më domethënës.  

 

Kriminaliteti i regjistruar 

Sikundër është theksuar gjatë punimit, rëndësi të madhe nga pikëpamja kriminologjike 

paraqet dhe studimi i të dhënave mbi veprat penale të kryera nga të miturit nën 14 vjeç.
708

 

Nga të dhënat e siguruara nga DPPSH, lidhur me përfshirjen në veprimtari kriminale të të 

miturve nën 14 vjeç dhe të atyre nga 14-18 vjeç gjatë periudhës 2005-2014, vërehet se 

numri i veprave penale të kryera prej tyre është sipas tabelës në vijim: 

 
Tabela 4.1.1: Numri i veprave penale sipas grupmoshave (2005-2014) 

 Numri i veprave penale 

Viti Të mitur nën 14vjeç    Të mitur 14-18 vjeç 

2005 186 752 

2006 278 823 

2007 238 743 

2008 289 1221 

2009 206 1227 

2010 204 1458 

2011 225 1837 

2012 262 1887 

2013 123 1539 

2014 123 1460 

Burimi: DPPSH 
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 Hysi, Kriminologjia, vep. e cit., f. 238. 
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Konstatohet që numri më i madh i veprave penale të kryera nga të miturit nën 14 vjeç ka 

qenë për vitet 2006 (278 vepra), 2008 (289 vepra) dhe 2012 (262 vepra), kurse për vitet 

2013 e 2014 numri ka ardhur në ulje. Të miturit e grupmoshës 14-18 vjeç kanë pasur 

numrin më të madh të veprave penale të konsumuara gjatë viteve 2008-2012 (në këtë të 

fundit ka qenë dhe numri më i lartë prej 1887 vepra) dhe është zvogëluar gjatë 2013 e 2014, 

por gjithsesi duke mbetur ky numër më i lartë se vitet 2005-2007. 

Sipas të dhënave të tjera të marra nga kjo Drejtori, sektori për hetimin dhe parandalimin e 

krimeve, vërehet sipas tabelës së mëposhtme që veprat penale, të cilat kanë pasur përhapjen 

më të gjerë janë ato të krimeve kundër pasurisë, kryesisht vjedhje. 

 
Tabela 4.1.2: Përhapja e veprave penale sipas grupmoshave (2005-2014) 

 
Burimi: DPPSH 

 

Tabela në vijim tregon në shifra numrin e veprave penale të kryera nga të miturit, ku 

konstatohet më së miri se për periudhën 2005-2014 mbizotërojnë veprat penale kundër 

pasurisë, kryesisht vjedhje të banesave e të objekteve të tregtisë, me nivel më të lartë gjatë 

viteve 2011, 2012 e 2013 dhe me tendencë në ulje gjatë 2014. 

 
Tabela 4.1.3: Numri i veprave penale të kryera nga të miturit (2005-2014) 

 Vepra penale më e hasur Vepra penale më e hasur 

Viti Lloj Numër Lloj Numër 

2005 Krime seksuale 7 Krime kundër jetës 51 

 Vjedhje me dhunë 3 Vjedhje me dhunë 27 

2006 Krime seksuale 9 Krime kundër jetës 44 

 Vjedhje me dhunë 9 Shitja/shpërndarja e narkotikëve 40 

Deri 14

14 -

vjeç 18

vjeç

Viti Vepra penale Në % ndaj totalit Viti Vepra penale Në % ndaj totalit

2005 Vjedhje të pasurisë 70,97% 2005 Vjedhje të pasurisë 47,61%

2006 Vjedhje të pasurisë 78,06% 2006 Vjedhje të pasurisë 44,23%

2007 Vjedhje të pasurisë 75,21% 2007 Vjedhje të pasurisë 57,34%

2008 Krime të rënda kundër pronës 62,28% 2008 Sek.parand.te krim.e polic.ne komun/R.S.Pub42,59%

2009 Krime të rënda kundër pronës 52,43% 2009 Krime të rënda kundër pronës 45,64%

2010 Hetimi dhe parandalimi i krimeve 96,57% 2010 Hetimi dhe parandalimi i krimeve 86,56%

2011 Hetimi dhe parandalimi i krimeve 87,56% 2011 Hetimi dhe parandalimi i krimeve 74,74%

2012 Hetimi dhe parandalimi i krimeve 86,26% 2012 Hetimi dhe parandalimi i krimeve 72,23%

2013 Hetimi dhe parandalimi i krimeve 91,06% 2013 Hetimi dhe parandalimi i krimeve 72,32%

2014 Hetimi dhe parandalimi i krimeve 90,24% 2014 Hetimi dhe parandalimi i krimeve 71,58%
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2007 Krime kundër shëndetit 3 Shkatërrim i pronës 26 

 Krime seksuale 3 Krime kundër jetës 25 

2008 Vjedhje banese 78 Vjedhje të tjera 132 

 Vjedhje të tjera 40 Vjedhje lokale tregtie 115 

2009 Vjedhje banese 37 Vjedhje lokale tregtie 169 

 Vjedhje të tjera 37 Vjedhje të tjera 147 

2010 Vjedhje banese 85 Vjedhje banese 85 

 Vjedhje të tjera 43 Vjedhje të tjera 43 

2011 Vjedhje të tjera 59 Vjedhje të tjera 431 

 Vjedhje banese 47 Vjedhje banese 226 

2012 Vjedhje të tjera 92 Vjedhje të tjera 450 

 Vjedhje banese 58 Prodhimi dhe shitja e narkotikëve 210 

2013 Vjedhje të tjera 42 Vjedhje të tjera 341 

 Vjedhje banese 26 Plagosje e lehtë me dashje 163 

2014 Vjedhje të tjera 64 Vjedhje të tjera 268 

 Vjedhje banese 20 Plagosje e lehtë me dashje 163 

Burimi: DPPSH 

 

Të dhënat në shifra tregojnë gjithashtu se numri më i madh i veprave penale është kryer nga 

grupmosha 14-18 vjeç, fakt që pasqyrohet qartë dhe nga grafiku më poshtë. Grafiku shpreh 

tendencën në rritje të veprave të kryera nga grupmosha 14-18 vjeç deri në vitin 2012, fakt 

që nuk rezulton për të miturit nën 14 vjeç, për të cilët kurba tregon se është ruajtur një nivel 

pak a shumë i njëjtë i veprimtarisë kriminale me luhatje të pakta: 

 
Grafiku 4.1.1: Numri i veprave penale të kryera nga grupmoshat nën 14 vjeç dhe 14-18 vjeç (2005-2014) 

 
Burimi: DPPSH 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nr Veprave <14vjec 186 278 238 289 206 204 225 262 123 123
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Në mënyrë tabelore, të dhënat zyrtare të MD për të miturit e përfshirë në kryerjen e veprave 

penale gjatë viteve 2009-2013, paraqiten si më poshtë: 

 
Tabela 4.1.4: Lloji dhe numri i krimeve të kryer nga të miturit 14-18 vjeç (2009-2013) 

Lloji i veprës penale Neni Numri i të miturve të përfshirë 

Krime   2009709 2010710 2011711 2012712 2013713 

Vrasja me dashje 76 5 2 2 3 3 

Vrasja me dashje në lidhje me një krim 

tjetër 

77 - - - 1 - 

Vrasja me paramendim 78/1 2 1 - - - 

Vrasja me paramendim 78/2 - - 1 - - 

Vrasja në rrethana të tjera cilësuese 79/a - 1 2 2 - 

Vrasja në rrethana të tjera cilësuese 79/dh - - 1 - 1 

Vrasja e kryer në gjendje të tronditjes së 

fortë psikike 

82 - - - 1 - 

Vrasja nga pakujdesia 85 1 3 1 1 1 

Plagosja e rëndë me dashje 88 3 10 13 17 11 

Plagosja e rëndë në kushte të tronditjes së 
fortë psikike 

88/a 1 2 2 - 2 

Plagosja e rëndë me kapërcim të kufijve të 

mbrojtjes së nevojshme 

88/b 1 - - - - 

Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me 

të mitur 

100/1 - 4 - - 3 

Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me 

dhunë me të mitur të moshës 14-18 vjeç 

101/1, 2 2 2 - - - 

Marrëdhënie seksuale me dhunë me të 

rritura 

102 - - - 1 - 

Vepra te turpshme 108  1  2 2 

Shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës 
për dhënien e pasurisë 

109/b 1 - - - - 

Heqja e paligjshme e lirisë 110/2 4 1 - - 1 

Prostitucioni 113 - 2 1 2 1 

Shfrytëzimi i prostitucionit 114 - - 1 - - 

Dhunimi i varreve 118 - 1 1 1 - 

Braktisja e fëmijëve të mitur 124 - - - 1 - 

Shtytja e të miturve në krim 129 - - - 2 - 

Dhuna në familje 130/a - - - - 2 

Shkatërrimi ose dëmtimi i objekteve të kultit 132 - - - 1 - 

Vjedhja 134/1 95 126 147 137 142 

Vjedhja  134/2 171 318 320 454 319 

Vjedhja  134/3 2 2 - 6 1 

Vjedhja e kryer duke shpërdoruar detyrën 135 1 - - - - 

Vjedhja e bankave dhe arkave të kursimit 136 - - 1 - - 

Vjedhja me dhunë 139 9 13 6 33 16 

Vjedhja me armë 140 - 3 4 6 5 

Vjedhja me pasojë vdekje 141 - - 2 3 - 
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Sigurimi i mjeteve për vjedhje 142 - - - 3 - 

Mashtrimi 143 - - 2 1 3 

Shkatërrimi i pronës  150 1 - 5 2 5 

Shkaterrimi i prones me zjarr 151 1 - - 2 1 

Shkaterrimi i rrjetit elektrik 156 - - - - 1 

Shkatërrimi i pronës nga pakujdesia 161 - - - 1 - 

Tregtimi dhe transportimi i mallrave që janë 

kontrabandë 

178 - 1 - 3 - 

Falsifikimi i monedhave 183 1 5 - 2 - 

Falsifikimi i dokumenteve 186 2 6 1 4 2 

Falsifikimi i dokumenteve shkollore 187 - - 1 - - 

Falsifikimi i dokumenteve shëndetësore 188 - - - 9 - 

Falsifikimi i letërnjoftimeve, i pasaportave 

ose i vizave 

189 2 1 3 3 5 

Falsifikimi i vulave, i stampave ose i 

formularëve 

190 2 - - - - 

Zhdukja dhe vjedhja e dokumenteve 192/a - - - - 3 

Hyrja e paautorizuar kompjuterike 192/b - - - - 2 

Kundërshtimi i punonjësit që kryen një 

detyrë shtetërore ose një shërbim publik 

235/2 2 - - - - 

Kundërshtimi i punonjësit të policisë së 
rendit publik 

236/2 3 2 1 1 2 

Goditjet për shkak të detyrës 237 1 - 2 1 1 

Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve 

luftarake dhe municionit 

278/1 - - - 1 - 

Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve 

luftarake dhe municionit 

278/2 27 32 36 32 12 

Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve 
luftarake dhe municionit 

278/4 - - - - 2 

Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të 

ftohta 

279 3 2 4 15 24 

Prodhimi dhe shitja e narkotikëve 283 1 - 3 2 12 

Prodhimi dhe shitja e narkotikëve 283/1 1 7 5 17 - 

Prodhimi dhe shitja e narkotikëve 283/2 2 2 6 6 - 

Kultivimi i bimëve narkotike 284 - - - 1 - 

Kultivimi i bimëve narkotike 284/1 - - 1 - 2 

Kultivimi i bimëve narkotike 284/3 - - - - - 

Mbajtja, prodhimi dhe transportimi i 

substancave kimike 

285 - 1 - - - 

Pastrimi i produkteve të veprës penale ose të 

veprimtarisë kriminale 

287 2 1 - 1 1 

Përvetësimi i parave ose mallrave që 

rrjedhin nga vepra penale ose veprimtaria 
kriminale 

287/b 1 - 2 12 2 

Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor 290 6 15 11 14 3 

Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve 298/1 - 1 - - - 

Shkelja e rregullave mbi fluturimet 299 - - - - 1 

Moskallëzimi i krimit 300 1 14 17 15 5 

Veprime që pengojnë zbulimin e së vertetës 301 - 2 2 1 1 

Përkrahja e autorit të krimit 302 1 - - 1 - 

Kallëzimi i rremë 305 3 10 3 1 7 

Largimi i të burgosurit nga vendi i 

qëndrimit 

323 1 - - - 1 

Pengimi i subjekteve zgjedhore 325 - - - 1 - 

Burimi: MD 

 

Duke analizuar të dhënat që siguron kjo tabelë vërehet se krimet më të konsumuara nga të 

miturit janë ata të vjedhjes (së thjeshtë ose në rrethana të cilësuara), vjedhjet me dhunë, 

mbajtja pa leje e e armëve luftarake dhe të ftohta, shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor, 
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plagosja e rëndë me dashje dhe moskallëzimi i krimit. Vetëm për vitin 2012 ka pasur 17 të 

dënuar për veprën penale të parashikuar nga neni 283/1 i KP, kurse për vitet e tjera shifrat 

nuk janë domethënëse.  

Tabela vijuese hedh dritë mbi kundërvajtjet penale që janë kryer nga të miturit.
714

 

 
Tabela 4.1.5: Lloji dhe numri i kundërvajtjeve penale të kryera nga të miturit 14-18 vjeç (2009-2013) 

Lloji i veprës penale Numri i të miturve të përfshirë 

Kundërvajtje penale Neni 2009715 2010716 2011717 Viti 2012718 Viti 2013719 

Kanosja 84 1 4 7 3 4 

Plagosja e lehtë me dashje 89 4 6 5 14 10 

Dëmtime të tjera me dashje 90 1 3 - - 3 

Dhunimi i banesës 112 - 1 - - - 

Fyerja  119 - - - - 1 

Shtrëngimi ose pengimi për të 

bashkëjetuar ose për të zgjidhur 

martesë 

130 - - - - 4 

Pengimi i ceremonive fetare 133 - - - - 2 

Vjedhja e energjisë elektrike ose 

impulsive telefonike 

137/1 - - 1 1 - 

Fshehja e të ardhurave 180 - - 2 - - 

Organizimi i llotarive të palejuara 197 1 - - 1 - 

Peshkimi i ndaluar 204 - 1 - - - 

Prerja e paligjshme e pyjeve 205 2 1 5 4 4 

Kundërshtimi i punonjësit që kryen një 

detyrë shtetërore  ose një shërbim 

publik 

235/1 - - - - 2 

Kundërshtimi i punonjësit të policisë 

së rendit publik 

236/1 - - - 1 1 

Kanosja për shkak të detyrës 238 - - - 1 - 

Fyerja për shkak të detyrës 239 1 1 1 - - 

Mosbindja ndaj urdhrit të punonjësit të 

policisë së rendit publik 

242 - 3 1 1 - 

Organizimi dhe pjesëmarrja në 

grumbullime e manifestime të 

paligjshme 

262 - - 7 - - 

Njoftimi i rremë në organet e rendit 272 1 - 1 1 - 

Largimi nga vendi i aksidentit 273 1 1 5 2 3 

Prishja e qetësisë publike 274 1 5 5 - 1 

Perdorimi me keqdashje i thirrjeve 275 1 1 1 1 4 

                                                           
714

 Të dhënat janë siguruar nga Vjetarët Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë. 
715

 Të dhëna të siguruara nga Ministria e Drejtësisë (2010) “Vjetari statistikor 2009”, Tiranë, f. 88. Marrë nga: 

http://www.drejtesia.gov.al/al/dokumente/statistika, (parë më 15 nëntor 2014). 
716

 Të dhëna të siguruara nga Ministria e Drejtësisë (2011) “Vjetari statistikor 2010”, Tiranë, f. 84. Marrë nga: 

http://www.drejtesia.gov.al/al/dokumente/statistika, (parë më 17 nëntor 2014). 
717

 Të dhëna të siguruara nga Ministria e Drejtësisë (2012) “Vjetari statistikor 2011”, Tiranë, f. 84. Marrë nga: 

http://www.drejtesia.gov.al/al/dokumente/statistika, (parë më 19 nëntor 2014). 
718

 Të dhëna të siguruara nga Ministria e Drejtësisë (2013) “Vjetari statistikor 2012”, Tiranë, f. 81. Marrë nga: 

http://www.drejtesia.gov.al/al/dokumente/statistika, (parë më 21 nëntor 2014). 
719

 Të dhëna të siguruara nga Ministria e Drejtësisë (2014) “Vjetari statistikor 2013”, Tiranë, f. 87. Marrë nga: 

http://www.drejtesia.gov.al/al/dokumente/statistika, (parë më 25 nëntor 2014). 

http://www.drejtesia.gov.al/al/dokumente/statistika
http://www.drejtesia.gov.al/al/dokumente/statistika
http://www.drejtesia.gov.al/al/dokumente/statistika
http://www.drejtesia.gov.al/al/dokumente/statistika
http://www.drejtesia.gov.al/al/dokumente/statistika


171 

 

telefonike 

Vetëgjyqësia  277 1 - 1 - - 

Prodhimi dhe mbajtja pa leje e 

municioneve 

278/3 2 - 1 2 1 

Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve 

te gjuetisë dhe sportive 

280 2 - 2 4 3 

Shkelja e rregullave mbi lëndët 

helmuese 

281/1 1 - - - - 

Përvetësimi i parave ose mallrave që 

rrjedhin nga vepra penale ose 

veprimtaria kriminale 

287/b - - 1 - 1 

Prodhimi i kundërligjshëm i artikujve 

dhe mallrave  industrialë dhe 

ushqimorë 

288/a/

1 

- - - - 41 

Drejtimi i automjeteve në gjendje të 

dehur apo pa dëshmi 

291 22 31 21 20 5 

Kalimi i paligjshëm i kufirit shtetëror 297 5 3 6 1 - 

Deklaratat e rreme përpara oficerit të 

policisë gjyqësore 

305/b/

1 

2 - - - 2 

Veprime në kundërshtim me vendimin 

e gjykatës 

321 - 1 - - - 

Të tjera  - - - - 1 

Burimi: MD 

 

Rezulton se gjatë periudhës 2009-2013, të miturit kanë konsumuar më së tepërmi 

kundërvajtjen penale të “Drejtimit të automjeteve pa dëshmi ose në gjendje të dehur” dhe 

me shifra më pak të ulëta atë të “Plagosjes së lehtë me dashje”, vepra të “Prerjes së 

paligjshme të pyjeve” dhe “Kalimit të paligjshëm të kufirit shtetëror”. 

 

Sipas të dhënave të siguruara nga DPB, për vitet 2011-2014 ekzistojnë këto të dhëna për 

llojet e veprave penale të kryera nga të miturit në shkallë vendi.
720

 

 
Tabela 4.1.6: Veprat penale të kryera nga të miturit (2011-2014) 

Lloji i veprës 2011 2012 2013 2014 

Mbajtja pa leje e 

armës 

9 19 18 31 

Vepra penale të 

lehta 

9 9 9 6 

Plagosje  14 6 12 25 

Trafikim i lëndëve 

narkotike 

21 20 18 34 

Vjedhje  39 52 52 46 

Vjedhje me armë 11 23 9 17 

Vjedhje 16 31 22 21 

Vjedhje e mbetur 

në tentativë 

10 6 2 9 

                                                           
720

 DPB (2014) Të dhënat e të miturve në sistemin e burgjeve, të ndara sipas llojit të veprës penale të kryer 

dhe kohës së qëndrimit në institucionet e paraburgimit, MD, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, f. 2. Marrë 

nga: http://www.dpbsh.gov.al/newweb/?fq=brenda&gj=gj1&kid=72, (parë më 25 shkurt 2015). 

http://www.dpbsh.gov.al/newweb/?fq=brenda&gj=gj1&kid=72
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Vjedhje në 

bashkëpunim 

48 81 72 130 

Vrasje 15 9 11 4 

Vrasje e mbetur 

në tentativë 

1 3 3 2 

Fshehje e pasojave 

të veprës penale 

ose të 

veprimtarisë 

kriminale 

2 0 1 0 

Shantazh 0 0 2 0 

Dhunimi i varreve 2 0 0 0 

Marrëdhënie 

seksuale ose 

homoseksuale me 

të mitur 

3 1 3 13 

Burimi: DPB 

 

 

Të përkthyera në grafik, vërehet se gjatë këtyre viteve numri më i lartë i të miturve të 

dënuar ka qenë për vjedhje të kryer në bashkëpunim, që ka njohur dhe progresion në rritje, 

me përjashtim të vitit 2013, ndjekur nga veprat e vjedhjes, mbajtjes pa leje të armëve, në 

fushën e lëndëve narkotike, plagosjet, etj. 

 
Grafiku 4.1.2: Veprat penale të kryera nga të miturit (2011-2014) 

 
Burimi: DPB 
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Të dhënat e mësipërme të drejtojnë tek disa përfundime: 

1. Rritja sasiore e vëllimit të kriminalitetit me rritjen në moshë. Ky progresion në rritje 

vërehet për të gjitha veprat penale, kryesisht ato kundër pasurisë. Konstatohet gjithashtu 

që për veprat penale në fushën e narkotikëve (neni 283/1 në formën e mbajtjes kryesisht 

të lëndëve narkotike) dhe veprat kundër lirisë seksuale shtohen pas moshës 14 vjeç. Të 

dhënat që ofrohen nga burimi nuk përmbajnë ndarjen moshore mes grupit të të miturve 

nga 14-18 vjeç, gjë që bën të pamundur prirjen në kryerjen e veprave penale prej tyre. 

2. Një e dhënë që vërehet qartë dhe vërteton tezat e parashtruara më lart lidhur me veprat 

penale më të zakonshme që kryhen nga të miturit, mund të merret nga shifrat vijuese: të 

dënuar të mitur referuar statistikave të MD sipas nenit 134/1 të KP janë 95 (2009), 126 

(2010), 147 (2011), 137 (2012) dhe 142 (2013). Sipas nenit 134/2 të KP janë 171 

(2009), 318 (2010), 320 (2011), 454 (2012) dhe 319 (2013). Duke parë dhe statistikat e 

DPPSH konstatohet lehtë se numri më i madh i të miturve të proceduar paraqitet për 

veprën penale të vjedhjes, vjedhjes në bashkëpunim dhe atë me dhunë. Në tërësi vërehet 

se pjesa dërrmuese e të miturve ka kryer vepra penale kundër pasurisë.
721

 

Kjo përqindje e lartë e të dënuarve për veprat penale kundër pasurisë i ka rrënjët, sipas 

teoricienëve të Kriminologjisë radikale, “në mënyrën e pabarabartë me të cilën sistemet ligjore 

dhe penale diskriminojnë individët, duke zbatuar dënimet dhe kontrollin ndaj të skamurve, 

anëtarëve të grupeve minoritare, dhe në përgjithsësi klasave më të ulëta”. Sipas postulateve të 

tyre, duke u ndodhur në një shoqëri të pabarabartë, ku pasuria është e keqshpërndarë, “krimi 

drejtohet kryesisht ndaj pronës, madje dhe ‘veprat penale kundër personit’ kryhen duke pasur 

për qëllim marrjen e pasurisë”.
722

  

3. Një tjetër e dhënë që vihet re dhe që vë në pikëpyetje disa mendime të përhapura në 

opinionin publik lidhur me agresivitetin dhe dhunën e përdorur nga të miturit gjatë 

kryerjes së veprave penale, rezulton nga numri i veprave të kryera nëpërmjet dhunës. 

Konstatohen vetëm 5 vrasje gjithsej për vitin 2013, 13 plagosje dhe 5 raste të veprave 

penale kundër lirisë seksuale. Nëse këtyre shifrave do t’u shtojmë dhe 16 të dënuar të 

mitur për vjedhje nëpërmjet dhunës, numri gjithsej i të miturve që janë dënuar për vepra 

                                                           
721

 Shih Hysi, Kriminologjia, vep. e cit., f. 248. 
722

 Taylor, Walton dhe Young, “Critical Criminology in Britain: review and prospects”, vep. e cit., f. 40-41.  

Për këta autorë, “krimi kundër pasurisë është më tepër një përpjekje normale për të fituar atë pasuri, që 

subjekti e sheh si produktin e një procesi jo të drejtë socializimi ose të një rotulacioni të papërshtatshëm”.  
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penale ku është përdorur dhuna ndaj tjetrit është 39 në raport me numrin 677 të të 

miturve të dënuar në tërësi për këtë vit.
723

  

 

Kriminaliteti i zbuluar 

Të dhënat mbi kriminalitetin e të miturve që shfaqen në statistikat zyrtare, nuk pasqyrojnë 

shifrën reale të kriminalitetit, pasi pjesa më e madhe e shkeljeve që kryejnë të miturit nuk 

arrihet të zbulohet nga organet e kontrollit shoqëror joformal (familja, shkolla, etj) apo 

formal (policia) dhe që përbën atë që quhet shifra “e errët” ose zona e errët e kriminalitetit 

të të miturve.
724

 Këto të dhëna, zakonisht merren përmes kërkimeve empirike me bazë vetë-

raportimin, që kryhen në nivel kombëtar dhe ndihmojnë në përcaktimin e saktë të vëllimit 

të kriminalitetit. Në vendin tonë nuk janë kryer kërkime të tilla, ndaj dhe është e vështirë të 

përcaktohet me saktësi kjo pjesë e fenomenit. 

Instat
725

 jep këto të dhëna: 

Lidhur  me konsumin e duhanit dhe alkoolit. Në vitin 2012, 9.4 % e individëve të moshës 

10 vjeç e lart pijnë aktualisht duhan dhe 24.3 % pijnë alkool. Kjo përqindje është ulur ndër 

vite sidomos krahasuar me vitin 2005. Shpërndarja e duhanpirësve sipas grupmoshave për 

vitin 2012, tregon një përqindje më të lartë të duhanpirësve në grupmoshat 25-44 vjeç 

krahasuar me vitet e tjera ku përqendrimi i tyre shihej në moshat më të larta.
726

 8.2% e të 

miturve meshkuj deri 10 vjeç deklarojnë se pijnë alkool çdo ditë, kundrejt 0.9% të femrave 

të mitura. Shifrat rriten me 15.6% dhe 2.9% pas moshës 10 vjeç. 

Të dhënat e studimit të HBSC-së në vitin 2013 tregojnë se 4% e fëmijëve të intervistuar 

raportonin konsum të rregullt të duhanit.
727

  

Sipas të dhënave të studimit të fundit të HBSC-së, 72.9% e nxënësve nuk kishin konsumuar 

alkool një muaj para studimit, ndërsa 0.8% e tyre raportuan se kishin konsumuar alkool më 

shumë se 40 herë në 30 ditët e fundit. Prevalenca e konsumit të alkoolit rezultoi dukshëm 

më e lartë tek djemtë sesa tek vajzat dhe më e lartë tek nxënësit nga qyteti krahasuar me 

                                                           
723

 Shih Ministria e Drejtësisë. Vjetari statistikor 2013, cit., f. 86. 
724

 Kaiser, “Crime measurement”, vep. e cit., f. 39. Hassemer dhe Muñoz Conde, vep. e cit., f. 148. 
725

 Instat (2014) Shqipëria në shifra 2014, Tiranë: Instituti i Statistikave, f. 20. 
726

 Instat Femra dhe meshkuj në Shqipëri, vep. e cit., f. 77-78. 
727

 Sjelljet e shëndetshme, vep. e cit., f. 56. 



175 

 

homologët e tyre nga fshati. Gjithashtu, frekuenca e përdorimit të alkoolit ishte fuqimisht e 

lidhur me moshën e nxënësve. 

Studimi i fundit i HBSC-së në vitin 2013 në Shqipëri tregoi se 4.6% e të rinjve kishin 

përdorur kanabis.
728

 

Nga analizimi i këtyre të dhënave, në tërësinë e tyre, së pari përforcohet fakti se 

adoleshenca është një periudhë e vështirë e procesit të rritjes së individit, e cila prodhon një 

numër të madh sjelljesh konfliktuale. Ndër këto sjellje mbizotëron së pari konsumi i 

alkoolit dhe i duhanit që në mosha të vogla, 10 vjeç. Në vijim vërehen sjellje problematike, 

të cilat nuk janë kriminale, por mund të quhen parakriminale, sepse ndikojnë në kryerjen e 

veprave penale.
729

 Këto lidhen me mungesat në shkollë, drejtimin e mjeteve pa dëshmi, 

largimet nga shtëpia, zënkat me shokët, rrahjet, kërcënimet, etj
730

. 

Gjithsesi, në Shqipëri nuk ekzistojnë studime të mirëfillta në shkallë vendi për sjelljet 

parakriminale të fëmijëve apo sjelljet devijante që nuk përbëjnë vepra penale, për zonat më 

të rrezikshme të shfaqjes së tyre, grupmoshat më të prekura dhe përkatësinë sociale. 

 

Kriminaliteti real 

Si përfundim, duke i përmbledhur rezultatet e kriminalitetit të regjistruar, shkeljeve 

devijante të vetëraportuara, mund të merret ai rezultat që sipas Harremoes
731

 ngjason me atë 

të marrë nga pjesa tjetër e shteteve anëtare të BE e konkretisht:
732

 

 Një përqindje e lartë e veprave penale kundër pronës, si vjedhjet në banesa, dyqane, 

qendra tregtare.  

                                                           
728

 Sjelljet e shëndetshme, vep. e cit., f. 56-59. 
729

 Shih edhe Gjonçaj dhe Gjonçaj, Kriminologjia, vep. e cit., f. 323 dhe 330. Kambovski, E drejta Penale, 

vep. e cit., f. 1081-1082. 
730

 Për këto gjetje mund të konsultohet botimi i ISHP Sjelljet e shëndetshme, vep. e cit., f. 20, 24, 67-68.  
731

 Harremoes, “Social reaction to juvenile delinquency from a Council of Europe perspective: A summary of 

the activities of the Europian Committee on crime prevention”, vep. e cit., f. 67. 
732

 Sipas Herrero Herrero, Delincuencia de menores, vep. e cit., f. 34 e vijuese, në SHBA veprat penale më të 

hasura janë ato kundër pronës (crimes against property), kurse krimet më të rënda të kryera nga të miturit janë 

përdhunimet dhe agresionet seksuale (sexual assault o forcible rape), vjedhje me dhunë (robbery) dhe vrasjet 

(murder). Në Francë, për vitin 2006, nga 190 000 vepra penale të kryera nga të miturit, 84 000 e përbëjnë ato 

të vjedhjeve, 20 000 në fushën e drogave dhe 30 000 kundër personit. Në Itali, për vitin 2004, ka pasur 23 020 

vepra penale të kryera nga të miturit ndaj pasurisë, duke zënë ato vendin kryesor krahasuar me të tjerat. Në 

Britaninë e Madhe, për vitin 2004, 61% e krimeve të kryera nga të miturit drejtohej kundër pasurisë dhe 17% 

kundër personit, 16% në fushën e drogave. Në Spanjë, autori shprehet se për vitin 2004 ka vazhduar të 

mbizotërojë krimi kundër pasurisë, me 15 464 raste të tillë. 
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 Një përqindje relativisht e ulët e veprave penale kundër personit. Veprat penale që 

hasen më tepër janë veprimet e dhunshme dhe plagosjet trupore që shkaktohen mes të 

rinjve.  

 Ulje e krimeve seksuale. 

 Një shqetësim i vazhdueshëm për konsumin e drogave dhe abuzimin me alkoolin, edhe 

pse në vendin tonë, nga statistikat e paraqitura më lart nuk vërehet një numër shqetësues 

sa i përket numrit të të dënuarve të mitur për veprën penale të parashikuar nga neni 

283/1 i KP.
733

 Shifrat bëhen shqetësuese nëse iu referohemi të dhënave që jep 

DPPSH.
734

 

 

4.2.Raporti në krahasim me tërësinë e popullatës kriminale 

Për të nxjerrë këtë përfundim do të analizohen të dhënat mes të miturve të proceduar 

penalisht e të dënuar, në raport me të dhënat për të dënuarit madhorë, gjithashtu edhe të 

dhënat për vetë grupmoshën 14-18 vjeç. Në këtë mënyrë do të rezultojë numri i të miturve 

autorë të veprave penale në territorin e RSH. 

Numri i të pandehurve të mitur meshkuj të proceduar nga organi i Prokurorisë në shkallë 

vendi, sipas tabelës vijuese, ka ardhur duke u rritur gjatë viteve 2009 deri 2012, raport i cili 

mbetet disa herë më i vogël në krahasim me madhorët meshkuj të marrë si të pandehur. Në 

raport me numrin e të pandehurave femra madhore dhe me numrin total të të pandehurve, 

numri i të pandehurave të mitura mbetet mjaft i vogël, që tregon një prirje të ulët të femrave 

të mitura në Shqipëri për t’u përfshirë në kriminalitet. 

 
Tabela 4.2.1: Të dhëna mbi të pandehurit në shkallë vendi (2009-2013) 

 2009
735

 2010
736

 2011
737

 2012
738

 2013
739

 

                                                           
733

 Po aty, f. 68. Ky autor vë në dukje se mjaft shqetësues fenomeni i konsumit të drogës dhe alkoolit është në 

shtete të tilla si Italia, Suedia, Spanja dhe Zvicra. 
734

 Kështu, sipas tabelës 4.1.3, për vitin 2006 ka pasur 40 raste të zbuluara nga policia për vepra penale që 

kanë të bëjnë me shitjen dhe shpërndarjen e narkotikëve, kurse në vitin 2012, 210 të tillë. 
735

 PP (2010) Raport i Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit 2009, Tiranë: Prokuroria e 

Përgjithshme, f. 213-217. Marrë nga: 

http://www.pp.gov.al/web/raport_i_prokurorit_t_p_rgjithsh_m_mbi_gj_ndjen_e_kriminalitetit_p_r_vitin_200

9_843.pdf, (parë më 10 dhjetor 2014). 
736

 PP (2011) Raport i Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit 2010, Tiranë: Prokuroria e 

Përgjithshme, f. 212-217. Marrë nga: http://www.pp.gov.al/web/raport_i_prokurorit_2010_842.pdf, (parë më 

15 dhjetor 2014). 

http://www.pp.gov.al/web/raport_i_prokurorit_t_p_rgjithsh_m_mbi_gj_ndjen_e_kriminalitetit_p_r_vitin_2009_843.pdf
http://www.pp.gov.al/web/raport_i_prokurorit_t_p_rgjithsh_m_mbi_gj_ndjen_e_kriminalitetit_p_r_vitin_2009_843.pdf
http://www.pp.gov.al/web/raport_i_prokurorit_2010_842.pdf
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Gjithsej 8598 10573 11934 12810 14327 

Meshkuj      

Mbi 18 

vjeç 

7555 9425 10474 11086 12866 

Të 

mitur 

636 853 997 1310 885 

      

Femra      

Mbi 18 

vjeç 

378 458 445 414 550 

Të 

mitura 

29 17 18 - 26 

Burimi: PP 

 

Grafiku tregon qartë prirjen në rritje të kriminalitetit të meshkujve madhorë. Kriminaliteti i 

të miturve meshkuj është në nivele disa herë më të ulta dhe ka njohur një progresion të 

lehtë ngritjeje. Interesant është fakti se për vitin 2012 nuk ka pasur asnjë të pandehur të 

mitur femër në gjithë RSH. 

 
Grafiku 4.2.1: Të pandehurit në shkallë vendi (2009-2013) 

 
Burimi: PP 

                                                                                                                                                                                 
737

 PP (2012) Raport i Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit 2011, Tiranë: Prokuroria e 

Përgjithshme, f. 200-206. Marrë nga: http://www.pp.gov.al/web/raporti_2011_840.pdf, (parë më 20 dhjetor 

2014). 
738

 PP (2013) Raport i Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit 2012, Tiranë: Prokuroria e 

Përgjithshme, f. 216-221. Marrë nga: http://www.pp.gov.al/web/raporti_per_vitin_2012_854.pdf, (parë më 27 

dhjetor 2014). 
739

 PP (2014) Raport i Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit 2013, Tiranë: Prokuroria e 

Përgjithshme, f. 197-201. Marrë nga: http://www.pp.gov.al/web/raporti_2013_855.pdf, (parë më 27 janar 

2015). 
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Referuar Vjetarit Statistikor të MD të vitit 2013
740

, të dhënat statistikore për kriminalitetin e 

të miturve krahasuar me vitet 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 dhe 2012, pasqyrojnë një rritje 

të fenomenit. Veçori është se për vitin 2013, 87% e të dënuarve të mitur janë për krime. 

Por, në vitin 2013, në krahasim me vitin 2012, numri i të dënuarve për krime ka pësuar një 

ulje prej 237 të dënuarish. Duke pasur parasysh raportin e numrit total të të dënuarve të 

mitur (680 të dënuar) me numrin e të dënuarve të mitur për krime (589 të dënuar) për vitin 

2013 në krahasim me raportin e numrit total të dënuarve të mitur (883 të dënuar) me 

numrin e të dënuarve të mitur për krime (826 të dënuar) në vitin 2012, konkludohet se 

numri i të dënuarve për krime ka pësuar ulje (nga 94% në vitin 2012 në 87% në vitin 2013).  

Përsa i përket kundërvajtjeve penale krahasuar po me këtë vit, numri i të dënuarve është në 

rritje. Duke u krahasuar me të dënuarit në shkallë vendi (8,577), të dënuarit e mitur janë 8% 

e tyre. Tabela vijuese siguron një pasqyrë të numrit të të dënuarve në total dhe të të miturve 

për rrethet gjyqësore në periudhën 2009-2013. 

 
Tabela 4.2.2: Personat e dënuar sipas rretheve gjyqësore (2009-2013) 

 Viti 2009 Viti 2010 Viti 2011 Viti 2012 Viti 2013 

Gjykata 

e Rrethit 

Gjyqëso

r 

Madhorë Të 

mit

ur 

Madhorë  Të 

mit

ur 

Madhorë Të 

mit

ur 

Madhorë Të 

mit

ur 

Madhorë Të 

mit

ur 

Berat 350 0 346 0 517 0 572 0 418 0 

Dibër 150 0 161 0 178 0 148 0 231 0 

Durrës 804 156 936 152 963 160 822 108 751 81 

Elbasan 381 0 546 76 632 78 721 63 900 48 

Fier  377 0 347 0 456 0 505 0 465 0 

Gjirokas

tër  

305 29 257 38 281 0 211 25 217 8 

Kavajë  134 0 158 0 173 0 148 0 191 0 

Korçë  440 33 550 72 685 63 539 70 510 37 

Krujë  129 0 109 0 234 0 161 0 171 0 

Kukës  105 0 121 0 116 0 124 0 120 0 

Kurbin  139 0 174 0 153 0 146 0 125 0 

Lezhë  206 0 280 0 292 0 254 0 241 0 

Lushnjë  150 0 196 0 177 0 186 0 265 0 

Mat  65 0 103 0 74 0 81 0 82 0 

Përmet  - 0 - 0 32 0 52 0 54 0 

Pograde

c  

105 0 98 0 131 0 139 0 123 0 

Pukë  41 0 49 0 44 0 45 0 62 0 
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 Të dhëna të siguruara nga Vjetari statistikor. Ministria e Drejtësisë 2013, cit., f. 81. 
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Sarandë  213 0 128 0 278 0 133 0 183 0 

Shkodër  589 67 613 91 764 92 809 134 564 92 

Tiranë  1800 97 1977 203 2150 222 2143 297 2178 254 

Tropojë  61 0 41 0 53 0 48 0 52 0 

Vlorë  533 28 559 24 532 68 541 186 486 160 

Krimet e 

Rënda 

182 1 105 0 156 0 151 0 189 0 

Gjithsej 7259 411 7854 656 9071 683 8679 883 8578 680 

Burimi: MD 

 

 

Të dhënat tregojnë qëndrueshmëri të fenomenit, i cili ka pësuar rritje të vazhdueshme deri 

në vitin 2012 me 883 të dënuar të mitur dhe ka pësuar ulje në vitin 2013. Rritja e këtij 

fenomeni shoqërohet me rritjen e kriminalitetit në tërësi të subjekteve madhorë.  

Numri më i lartë i të dënuarve të mitur shënohet për rrethet gjyqësorë Tiranë, Vlorë, Durrës 

e Shkodër, krahasuar me rrethet e tjera gjyqësore ku funksionojnë seksionet e posaçme për 

të miturit. Kjo ka të bëjë me faktin se në këto zona është dhe përqendrimi më i madh i 

popullsisë, për shkak të faktit se ofrojnë më shumë mundësi sociale e ekonomike, ndaj dhe 

sigurojnë një terren më të favorshëm për zhvillimin e krimit. 

 

Në mënyrë të përmbledhur, tabela dhe grafiku vijues shërbejnë për të siguruar të dhëna mbi 

grupmoshën dhe gjininë e të dënuarve.
741

 

 
Tabela 4.2.3: Të dënuar sipas grupmoshës dhe gjinisë (2010-2014) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Meshkuj      

Të dënuar të 

rritur 

Të dënuar të 

mitur 

7305 

 

640 

8570 

 

673 

8316 

 

873 

7562 

 

677 

12452 

 

765 

Femra       

Të dënuara 

të rritura 

Të dënuara 

të mitura 

549 

 

16 

501 

 

10 

363 

 

10 

335 

 

3 

393 

 

8 

Burimi: MD 

 

 

 

                                                           
741

 Marrë nga Instat (2015) Femra dhe meshkuj në Shqipëri 2015, Tiranë: Instituti i Statistikave, f. 52. 
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Grafiku 4.2.2: Të dënuar sipas grupmoshës dhe gjinisë (2010-2014) 

 
Burimi: MD 

 

Konstatohet se numri i të dënuarve të mitur është rritur në mënyrë progresive për periudhën 

2010-2012, ka pësuar rënie në vitin 2013 dhe sërish rritje në vitin 2014. 

Tabela e mëposhtme hedh dritë mbi numrin dhe grupmoshën e të burgosurve në shkallë 

vendi:
742

 

 
Tabela 4.2.4: Të burgosurit sipas grupmoshës dhe qarqeve të vendit (2010-2014) 

Qarqet 2010 2011 2012 2013 2014 

Nën 

18 

vjeç 

Mbi 

18 

vjeç 

Nën 

18 

vjeç 

Mbi 

18 

vjeç 

Nën 

18 

vjeç 

Mbi 

18 

vjeç 

Nën 

18 

vjeç 

Mbi 

18 

vjeç 

Nën 

18 

vjeç 

Mbi 

18 

vjeç 

Berat 8 313 6 318 8 321 7 352 2 409 

Dibër 3 248 4 249 4 253 6 264 3 293 

Durrës 32 436 28 429 28 422 31 437 34 494 

Elbasan 27 566 33 558 26 551 29 593 31 628 

Fier 5 508 8 511 6 522 5 591 4 618 

Gjirokastër 2 148 3 147 3 152 0 176 1 201 

Korçë 0 333 4 338 3 331 5 367 2 461 

Kukës 0 163 2 168 0 171 2 182 2 293 

Lezhë 9 349 11 351 3 349 8 364 3 383 

Shkodër 9 371 7 369 6 365 3 383 1 396 

Tiranë 7 785 9 762 7 751 5 799 17 842 

Vlorë 0 281 6 269 3 265 6 299 1 334 

Gjithsej  102 4501 121 4469 97 4453 107 4807 101 5352 
Burimi: Instat 

                                                           
742

 Instat. Vjetari Statistikor Rajonal 2015, vep. e cit., f. 31. 

Viti 2010 Viti 2011 Viti 2012 Viti 2013 Viti 2014

Të dënuar të rritur 7305 8570 8316 7562 12452
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Numri i të burgosurve të mitur ka pasur shifrën më të lartë (121) në vitin 2011 dhe ka 

pësuar luhatje të lehta. Numrin më të lartë të tyre e kanë qarqet Elbasan, Durrës dhe Tiranë. 

 

Tjetër e dhënë statistikore që shërben për të përcaktuar përqindjen e kriminalitetit të të 

miturve ndaj kriminalitetit të përgjithshëm, është ajo e statistikave penitenciare lidhur me 

popullatën e burgosur. 

Ndarjet sipas moshave të të paraburgosurve dhe të dënuarve deri në muajin Dhjetor 2014, 

jepen nga DPB.
743

 

 
Grafiku 4.2.3: Gjendja dhe ndarja e të paraburgosurve sipas moshës Dhjetor 2014 

 
Burimi: DPB 

 

 

Grafiku 4.2.4: Gjendja dhe ndarja e të dënuarve sipas moshës Dhjetor 2014 

 
Burimi: DPB 
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 DPB (2014): Gjendja dhe ndarja e të paraburgosurve 2014. Marrë nga: 

http://www.dpbsh.gov.al/skedaret/1421309885-Gjendja%20dhe%20ndarja%20e%20te%20paraburgosurve-

%20dhjetor%202014.xls, (parë më 01 mars 2015). 
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Shifrat mbi popullatën e burgosur në vitin 2014 tregojnë një total prej 2838 persona, nga të 

cilët 2788 burra dhe 41 gra. Nga këta, vetëm 9 janë të mitur meshkuj dhe 0 femra. 

 
Tabela 4.2.5: Të burgosur sipas grupmoshave dhe gjinisë 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Meshkuj      

Të 

burgosur 

të rritur 

Të 

burgosur 

të mitur 

2623 

 

16 

2663 

 

18 

2718 

 

13 

2865 

 

19 

2788 

 

9 

Femra       

Të 

burgosura 

të rritura 

Të 

burgosura 

të mitura 

81 

 

0 

59 

 

0 

56 

 

0 

58 

 

0 

41 

 

0 

Burimi: DPB. 

 

Këto të dhëna shprehen dhe në grafikun vijues. 

 
Grafiku 4.2.5: Të burgosur sipas grupmoshave dhe gjinisë 2010-2014 

 
Burimi: DPB. 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Viti 2010
Viti 2011

Viti 2012
Viti 2013

Viti 2014

Të burgosur të rritur

Të burgosur të mitur

Të burgosura të rritura

Të burgosura të mitura



183 

 

Popullata e burgosur e meshkujve madhorë ka pësuar rritje të vazhdueshme. Popullata e 

burgosur e mitur paraqitet në shifra mjaft të ulta, edhe pse ka ndjekur rritje përgjatë viteve 

2010-2013.  

 

Numri më i madh i të miturve të paraburgosur e burgosur i përket grupmoshës 16-18 vjeç. 

Ky fakt i fundit shprehet qartë dhe në grafikun vijues lidhur me të dhënat statistikore mbi të 

miturit në qendrat e paraburgimit
744

. 

 
Grafiku 4.2.6: Të miturit në qendrat e paraburgimit (2011-2014) 

 
Burimi: DPB 

 

Grafiku vijues tregon në mënyrë përfundimtare vendin që zë kriminaliteti i të miturve për 

një periudhë 10-vjeçare në tërësinë e fenomenit shoqëror. Pavarësisht faktit se është në 

shifra më të ulta nga kriminaliteti i të rriturve, përfshirja e të miturve në vepra penale 

shënon rritje. 

                                                           
744

 DPB (2014) Të dhënat për të miturit në qendrat e paraburgimit. Marrë nga: 

http://www.dpbsh.gov.al/skedaret/1423061537-

Te%20dhenat%20e%20te%20miturve%20ne%20sistemin%20e%20burgjeve.docx, (parë më 10 mars 2015). 
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Grafiku 4.2.7: Numri i të dënuarve madhorë dhe të mitur (2003-2013) 

 
Burimi: MD 

 

Ky raport shprehet i njëjtë edhe nëse përqendrohemi në një hapësirë territoriale të caktuar. 

Duke analizuar qarkun e Elbasanit për periudhën 2010-2014, grafiku vijues shpreh numrin 

e të pandehurve të proceduar, ku vërehet se numri i të pandehurve të mitur meshkuj ka qenë 

shumë më i ulët në raport me numrin e të pandehurve madhorë të së njëjtës gjini me numrin 

më të lartë në vitin 2011 (68 të mitur kundrejt 1172 madhorë) dhe në vitin 2012 (60 të mitur 

kundrejt 1287 madhorë) dhe ka ardhur në zbritje gjatë viteve 2013-2014. Nuk ka pasur 

asnjë të pandehur të mitur femër për vitet 2010-2013 dhe vetëm 5 të tilla për vitin 2014. 

 
Grafiku 4.2.8: Të pandehurit madhorë e të mitur në qarkun Elbasan (2010-2014) 

 
Burimi: Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Elbasan 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Të dënuar të rritur 6320 6059 6028 6345 5467 7195 6848 7198 8388 7796 7898

Të dënuar të mitur 308 320 289 268 211 407 411 656 683 883 680
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Sa i përket të dënuarve të mitur në këtë qark, konstatohet që numri i tyre është disa herë më 

i ulët se të dënuarit në moshë të rritur, por ka ruajtur nivele pak a shumë të njëjta gjatë 

periudhës 2009-2012, duke pësuar ulje në vitin 2013. 

  
Grafiku 4.2.9: Të dënuarit madhorë dhe të mitur në qarkun Elbasan (2009-2013) 

 
Burimi: Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan 

 

 

4.3.Tendencat e kriminalitetit të të miturve 

Ka mendime të kundërta mbi faktin nëse dukuria e kriminalitetit të të miturve ka tendencë 

të rritet apo të vijë duke u ulur. 

Pjesa më e madhe e ekspertëve të fushës janë të mendimit se kriminaliteti i të miturve është 

në rritje, gjë për të cilën ata vënë theksin tek ky rrezik që kërcënon të rinjtë.
745

 Në fillim të 

shekullit të XX, gjatë krahasimit  të statistikave për të dënuarit e mitur në Itali (30 108 në 

vitin 1890; 43 684 në vitin 1900 dhe 67 944 në vitin 1905), Polverelli është shprehur: 

“Plaga po shpërhapet me shpejtësi dhe nëse shteti e veprimtaria private nuk kanë menduar 

zgjidhje radikale për të, duhet të frikësohemi mjaft për gjeneratat e reja”.
746

 

 

Në fakt, gjatë kohës u vërtetua se parashikime të tilla alarmuese nuk ishin plotësisht të 

bazuara. 

                                                           
745

 Hysi, Kriminologjia, vep. e cit., f. 243. Gjonçaj L. dhe Gjonçaj G., Kriminologjia, vep. e cit., f. 319. 
746

 Polverelli, G. (2011) La delinquenza nei giovani. Sua genesi e profilassi. La legislazione estera. I progetti 

di legge italiani, Piacenza: Tipografia A. del Maino, f. 3. 
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Duke krahasuar të dhënat në vite mbi nivelet e kriminalitetit të të miturve, Hysi vë në dukje 

që: 

“Krahasuar me numrin e popullsisë së re dhe sidomos asaj të grupmoshës nën 18 vjeç, 

përfshirja e të miturve në krim është e ulët. Në përgjithësi ky kriminalitet ka përbërë një pjesë të 

vogël të kriminalitetit në tërësi.” Më tej, ajo arrin në përfundimin se “të dënuarit e mitur kanë 

përbërë gjithnjë një numër të vogël në numrin total të të dënuarve. Kjo gjendje ka lidhje të 

drejtpërdrejtë me shkallën e ulët të përfshirjes së tyre në krim në krahasim me personat e rritur, 

por edhe me politikën e procedimit dhe të dënimit të tyre.”
747

 

 

Në të njëjtën linjë arsyetimi, autorë të tjerë vënë në dukje se kriminaliteti i të miturve, në 

tërësinë e vet, është i vetmi sektor i kriminalitetit, i qëndrueshëm nga pikëpamja statistikore 

ose në rënie në krahasim me të dhënat e tjera në rritje të kriminalitetit në total.
748

 

Albrecht është i mendimit se: 

 
“Në asnjë rast fusha e kriminalitetit të regjistruar të të miturve nuk duhet të shihet aq 

kërcënuese dhe me tendencë shpërhapjeje, siç zakonisht komentohet në opinionin publik dhe në 

një pjesë të madhe të literaturës së specializuar”.
749

 Për këtë autor, “kriminaliteti i regjistruar i të 

miturve nuk lë shkas për t’u shqetësuar si një dukuri që rrezikon të shpërhapet si një epidemi 

dhe që duhet ‘luftuar’ me strategji të përshtatshme ushtarake”.
750

 

 

Autorë të tjerë janë të mendimit se interpretimi i shifrave zyrtare mbi kriminalitetin e të 

miturve (kriminalitetin e regjistruar) mbetet i diskutueshëm. Ndërsa disa mbështesin idenë 

që nuk kryhet një numër i madh veprash penale, por thjesht kallëzohen dhe procedohen më 

tepër vepra penale që janë në fakt vogëlima, ka të tjerë që besojnë se ekziston një rritje 

reale e kriminalitetit. Një qëndrim i ndërmjetëm thekson se shtimi i kriminalitetit ka të bëjë 

pjesërisht me prirjen më të madhe të shtetasve për të kallëzuar shkeljet e konsumuara. 

Interpretimi nuk mund të bëhet në mënyrë të përgjithshme, por duhet të mbahen në 

vëmendje një seri parametrash dhe treguesish shoqërorë. Sipas Albrecht, krahasimi i 

strukturës së kriminalitetit të të miturve nuk mund të realizohet gjatë një periudhe të caktuar 

kohe vetëm përmes shifrave që ofrojnë statistikat zyrtare. Rezultati do të ishte i dyshimtë 

për shkak të mosmarrjes në konsideratë të disa faktorëve si: periudhat e ndryshme historike, 

ndryshimet e thella shoqërore, treguesit e lindjeve në rritje ose në rënie, ndryshimet 

                                                           
747

 Hysi, Kriminologjia, vep. e cit., f. 242, 246. 
748

 Harremoes, vep. e cit., f. 70. 
749

 Albrecht, vep. e cit., f. 21. 
750

 Po aty, f. 33. 
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legjislative (rritje ose zvogëlim të moshës penale, penalizimin ose depenalizimin e veprave 

të caktuara, etj). 

Ky interpretim është i diskutueshëm edhe për De Leo, i cili ka theksuar se, kur duhet të 

përcaktohet vëllimi dhe rrezikshmëria e kriminalitetit të të miturve duhet t’u kushtohet 

vëmendje tri burimeve të informacionit, të dallueshëm mes tyre. I pari ka të bëjë me 

statistikat zyrtare: të mitur të kallëzuar, të arrestuar dhe të dënuar. Burimi i dytë ka të bëjë 

me opinionin publik që merret nëpërmjet mjeteve të komunikimit. Rezulton që mendimet 

dhe përshtypjet lidhur me këtë problem janë të ndryshëm nga të dhënat që japin statistikat. 

Burimi i tretë i informacionit ka të bëjë me studimet e kryera lidhur me shifrën e errët të 

kriminalitetit të të miturve.
751

 

Nga një vlerësim i shpejtë i këtyre burimeve të informacionit vihet re se përgjatë viteve të 

fundit janë rritur kallëzimet për veprat penale të kryera nga të miturit, edhe pse nuk vihet re 

një rritje e numrit të të miturve të arrestuar e të dënuar. Në këtë kontekst, kriminaliteti i të 

miturve është duke u ulur. Nëse merret në konsideratë burimi i dytë i informacionit, 

opinioni publik i shfaqur në mjetet e komunikimit, krijohet një përshtypje e kundërt, pra, që 

dukuria e kriminalitetit të të miturve është rritur vitet e fundit. Para afro 30 vjetësh, West ka 

shkruar:  

 “Shtypi dhe televizioni, të mbështetur shpesh dhe nga autoritetet, që duhej të ishin më mirë të 

informuar, vazhdojnë të flasin për një lumë krimesh të kryera nga të mitur nën njëzet vjeç. Për 

këtë ‘lumë’ flitet që prej njëzet vjetësh e megjithatë, nga pikëpamja historike gjendja aktuale 

është e mirë”.
752

  

Së treti, studimet mbi shifrën e errët të kriminalitetit të të miturve tregojnë një shifër të lartë 

të këtij të fundit.
753

 

 

Krahasimi i situatës në Shqipëri 

Grafiku më poshtë tregon tendencën e kriminalitetit të të miturve, nisur nga të dhëna 

zyrtare. 
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 De Leo, G. dhe Cuomo, M. P. (1983) La delinquenza minorile come rappresentazione sociale. Ipotesi 

interpretative e di ricerca, Venezia: Marsilio Editori, f. 48 e vijuese. 
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 West, La delincuencia juvenil, vep. e cit., f. 29-30. 
753

 De Leo, G. (1985) “Antinomie nelle recenti tendenze interpretative della delinquenza minorile e della sua 

giustizia”, në Potere giudiziario, enti locali e giustizia minorile (a cura di Bergonzini L. dhe Pavarini, M.), 

Bologna: Il Mulino, f. 33, shprehet se pas një studimi të kryer nga Ministria e Drejtësisë në Itali, kjo shifër e 

errët arrin afro 90%. 
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Grafiku 4.3.1: Të dënuar të mitur gjatë periudhës 2003-2014 

 
Burimi: MD 

 

Duke i krahasuar këto të dhëna, vërehet se në periudhën 2003-2004 fenomeni ka pësuar 

rritje nga 308 të dënuar në 320 dhe më pas ka zbritur në 289 në vitin 2005. Ulje të të 

dënuarve ka pasur në vitin 2006 me 268, gjë që ka vazhduar dhe në 2007 me 211 të dënuar. 

Mandej, fenomeni ka njohur rritje progresive gjatë viteve 2008-2012, ku ka arritur vlerën 

883 të dënuar. Viti 2013 ka shënuar ulje të të dënuarve, me 680 të tillë dhe rritje me 773 për 

vitin 2014. Gjithsesi, duhet mbajtur parasysh se nga viti 2003 deri në vitin 2014 niveli i 

kriminalitetit është rritur nga 308 të dënuar në 773 të tillë. 

Të dhënat e mësipërme treguan se numri i të miturave femra të proceduara e dënuara 

penalisht është tejet i ulët në krahasim me numrin e meshkujve.
754

 

Të dhënat tregojnë se numri i të dënuarve për krime është dukshëm më i madh se i atyre të 

dënuar për kundërvajtje penale. Edhe shtimi i numrit të të dënuarve për kundërvajtje ka 

ndjekur të njëjtën prirje të normave të përgjithshme të fenomenit. 

Prirja e recidivizmit te të miturit ka ardhur në rritje gjatë viteve 2012-2014
755

, ku për vitin 

2014 ka 24 recidivistë më shumë se në vitin 2013 dhe 31 më tepër se në vitin 2012. Gjendja 

paraqitet si në tabelën në vijim: 
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 Trillo dhe Miró Redondo, “The role of gender identity in adolescents’ antisocial behavior”, vep. e cit., f. 

211-512. Gjonçaj, L. dhe Gjonçaj, G., Kriminologjia, vep. e cit., f. 323. 
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Tabela 4.3.1: Recidivizmi tek të miturit 

Viti 2012 2013 2014 

Numri i 

recidivistëve 

28 35 59 

Burimi: MD 

  

Për këtë punim ka mjaft interes edhe lidhja mes nivelit arsimor dhe kriminalitetit të të 

miturve, duke qenë se niveli arsimor përfshihet ndër faktorët kriminogjenë. 

 
Tabela 4.3.2: Niveli arsimor i të dënuarve të mitur (2009-2014) 

Burimi: MD 

 

Të dhënat vënë në dukje qartë se të dënuarit e mitur të paarsimuar gjatë periudhës 2009-

2013, në shkallë republike, janë në numër disa herë më të vogël në krahasim me të dënuarit 

me arsim. Kjo tregon situatë të ndryshuar ndaj asaj të konstatuar në studime të mëparshme 

që kanë treguar se pjesa më e madhe e të miturve pas viteve 1990 janë pa arsim ose me pak 

arsim.
756

 Pavarësisht se të dhënat e MD nuk tregojnë nivelin arsimor specifik, prezumohet 

se këta të mitur kanë përfunduar arsimin e detyruar ose janë në vazhdim të tij. Në këtë 

mënyrë, për momentin aktual të Shqipërisë, nuk mund të arrihet në përfundimin se 

mungesa e shkollimit është një ndër faktorët kriminogjenë kryesorë të kriminalitetit të të 

miturve. 
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 Të dhëna të siguruara nga Ministria e Drejtësisë (2015) Vjetari statistikor 2014, Tiranë, f. 75. Marrë nga: 

http://www.drejtesia.gov.al/al/dokumente/statistika, (parë më 30 gusht 2015). 
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 Shih Hysi, Kriminologjia, vep. e cit., f. 249-250 si dhe Kriminaliteti i të miturve në Shqipëri, vep. e cit., f. 

23 e vijuese. 
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Faktorët që mund të ndikojnë në rritjen e kriminalitetit të të miturve 

Fakti i rritjes së dukurisë së kriminalitetit të të miturve nuk mund të shpjegohet me një 

arsye të vetme. Faktorët që ndikojnë në këtë dukuri janë të shumtë, si në rritjen ashtu dhe 

në pakësimin e saj. 

Në vlerësimin personal, faktori më i rëndësishëm lidhet me momentin e parakohshëm në të 

cilin brezat e rinj braktisin fëmijërinë dhe hyjnë në fazën e adoleshencës. Ky është fenomen 

i kundërt me vonesën që haset në braktisjen e adoleshencës dhe hyrjen në moshën madhore. 

Fëmijët e sotëm, të ndikuar nga një shoqëri konsumi, televizioni, mode, etj, i braktisin 

sjelljet fëminore në mosha gjithnjë e më të hershme, me synimin për t’u sjellë si të rritur. 

Kjo sjellje, karakteristike për të rinjtë sesa për fëmijët, i shtyn të braktisin lojërat dhe 

veprimet normale të fëmijërisë (më të shëndetshme e të pafajshme), për të kryer veprime të 

papërshtatshme për moshën. Sa më herët në kohë të nisin të dalin në shoqërinë e shokëve, 

të kenë marrëdhënie seksuale, të konsumojnë alkoolin, duhanin, drogat, etj, në mënyrë të 

pashmangshme do të nisin të kryejnë dhe veprime kriminale. 

Jetesa në një shoqëri konsumi, ku “sa më shumë ke, aq më shumë vlen”, i nxit mjaft të 

mitur të klasave të mesme e mesatarisht të larta të shoqërisë që të kryejnë vepra penale me 

qëllimin për të arritur atë që iu është mohuar nga prindërit e tyre.
757

 Nëse kësaj i shtohet 

dhe dhënia e tepruar e lirisë në sjellje (më pak disiplinë në familje dhe në shkollë, më tepër 

liri që në moshë të njomë, më shumë të drejta e më pak detyra, etj), do të gjendemi përballë 

fëmijëve dhe adoleshentëve të klasave të mesme dhe të larta, në mjaft raste fëmijë të vetëm, 

që duke pasur gjithçka dëshirojnë, mërziten dhe e kalojnë kohën me moshatarët e tyre duke 

krijuar situata rreziku e emocionuese, që në mjaft raste vijnë në kundërshtim me ligjet. 

Rritja e shifrave mund t’i atribuohet edhe prirjes qytetare për të kallëzuar penalisht aktet e 

kundërligjshme,
758

 në vend që t’i zgjidhin konfliktet mes tyre privatisht.
759

 

                                                           
757

 Luzón García dhe Domínguez Alonso, “El menor infractor que comete su primer delito”, vep. e cit., f. 50 e 

vijuese. 
758

 Kaiser, “Crime measurement”, vep. e cit., f. 39 shpjegon se “Kallëzimi i një vepre penale varet nga shumë 

faktorë: nga pjesëmarrja e kallëzuesit në ngjarje dhe në cilën formë, nga marrëdhënia mes kallëzuesit dhe 

kriminelit dhe të pasojave që presin i dëmtuari dhe kallëzuesi të sjellë procedimi penal. Po ashtu, varet dhe 

nga masa në të cilën konsiderohet i efektshëm sistemi i drejtësisë”.  
759

 Occhiogrosso, F. (2003) “Le denunce penali a infraquattordicenni”, në Questioni e documenti. Under 14, 

Nr. 28, Qershor, Firenze: Istituto degli Innocenti, f. 323-324.  
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Një faktor tjetër ka të bëjë me shtimin e veprave penale dhe parashikimin si të tilla të më 

tepër veprimeve, të cilët ndëshkohen nga KP.
760

 

Krijimi i strukturave të posaçme për ndjekjen penale dhe gjykimin e të miturve është tjetër 

faktor që ndikon në shifrat ekzistente. Në këtë formë ka dalë në pah një pjesë e popullsisë 

që shkelte ligjet, por kishte më tepër sukses për t’iu shmangur ndjekjes penale.
761

 Figurat e 

përfshira në këto struktura kanë siguruar më tepër kujdes në zbulimin dhe ndëshkimin e 

autorëve të mitur të veprave penale. 

Pavarësisht rritjes së shifrave lidhur me këtë fenomen, duhet mbajtur parasysh se: 

 
“nëse shoqëria jonë është aktualisht kriminogjene, nuk duhet të na habisë fakti që fenomeni 

kriminal dhe mospërshtatja shoqërore do të marrin përmasa shqetësuese dhe forma të reja si tek 

të rriturit, ashtu dhe ndër të rinjtë”.
762
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 Beristain, “Aproximación juridíca, criminológica, victimológica y teológica a los jóvenes infractores”, vep. 

e cit., f. 21. 
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 Funes, “Sobre las nuevas formas de violencia juvenil”, vep. e cit., f. 100. 
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 Pinatel, “Doctrine et practique en matière de délinquance juvénile”, vep. e cit., f. 54. 
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KAPITULLI V: PËRGJEGJËSIA PENALE E TË MITURVE 

 
5.1.Hyrje 

Pasi u trajtua figura e të miturit në konflikt me ligjin nga pikëpamja kriminologjike, lind e 

domosdoshme të analizohet ajo edhe nga pikëpamja juridiko-penale për të përcaktuar 

kriteret që duhen vlerësuar nga organet e procedimit penal përpara marrjes së tij në 

përgjegjësi penale. Ky është një proces tejet i rëndësishëm dhe delikat që lidhet me 

përgjegjësinë penale të të miturve, fillimin e ndjekjes penale ndaj tyre, caktimin e masave të 

sigurimit, pyetjen e të miturve, procedurën e gjykimit të tyre dhe në rastet përkatëse për të 

gjetur dhe përgjegjësinë penale të shtytësve të të miturve në kriminalitet.
763

 

Problemi juridik i përgjegjshmërisë në të drejtën penale merr rëndësi sidomos në rastet e 

veprave penale të kryera nga të miturit. Të miturit mund të kryejnë secilën vepër që 

parashikon KP shqiptar, me përjashtim të rasteve kur për shkak të natyrës së veprës, 

subjekti kërkon cilësi të veçanta për ta konsumuar atë. 

Gjendja e të pandehurit madhor ndryshon nga ajo e të pandehurit të mitur, sepse në këtë të 

dytën merr rëndësi aspekti edukativ dhe rikuperimi i tij. Ky dallim ka të bëjë me faktin se 

subjekti i mitur ështe në fazë rritjeje e zhvillimi.  

Studime të shumta vënë në dukje se: 

 
“adoleshenca është rruga gjatë së cilës i mituri ndërton identitetin e tij dhe kryerja e një vepre 

penale nga adoleshenti përfaqëson manifestimin e një problemi psikik, të zhvilluar gjatë 

procesit jetësor dhe kalimit nga adoleshenca në pjekuri”.
764

 

 

Ky problem lind në fazën e adoleshencës, gjatë së cilës shpesh qëndrimi antisocial ka 

origjinë traumatike, lidhet me ngjarje afektive që nuk janë kuptuar nga i mituri dhe që 

shfaqet në botën e jashtme nëpërmjet kryerjes së një vepre penale, veprim i cili nënkupton 

një thirrje për ndihmë drejt botës, që dikush të kujdeset për të”.
765

 

Pavarësisht mosekzistencës së një sistemi penal të mirëfilltë për të miturit në Shqipëri, 

dispozitat që lidhen me të miturit e proceduar penalisht kanë si pikësynim rehabilitimin e 
                                                           
763

 Shih Tirana, M., “Mbi hetimet dhe ndjekjen e çështjeve për krimet e të miturve”, vep. e cit., f. 10. 
764

 Neri, C. (1993) “Campo e fantasie transgenerazionali”, në Riv. Psicoanalisi, Vol. XXXIX – N. 1, f. 43-82. 

Losso, R. (2000) Psicoanalisi della famiglia, Persorsi teorico-clinici, Milano: Franco Angeli. 
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 Winnicott, D. W. (1986) “Alcuni aspetti psicologici della delinquenza minorile”, në Il Bambino deprivato: 

le origini della tendenza antisociale, Milano: Cortina. 
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tyre dhe riedukimin.
766

 Ky qëllim i ligjvënësit gjen shprehje së pari në nenin 1/c, par. I të 

KP.
767

 

Në harmoni me sa më lart, ligjvënësi shqiptar ka përfshirë në KP dhe KPP
768

 dispozita 

specifike për procesin penal në ngarkim të të pandehurit të mitur, që edhe pse të kufizuara, 

sigurojnë garanci dhe parashikojnë procedura substanciale. Dallimi i mënyrës si trajtohet i 

mituri që procedohet penalisht ka të bëjë së pari me vendosjen e një kufiri të moshës për t’u 

marrë në përgjegjësi penale. Ligji penal shqiptar gjithsesi nuk përcakton kriterin e 

pjekurisë, pavarësisht arritjes së moshës për përgjegjësi penale, që do të lidhej me 

konceptin e përgjegjshmërisë, rrjedhimisht me qëndrimin subjektiv të autorit të veprës 

penale, për të cilin ligji penal nuk i kushton rëndësi faktit nëse është madhor apo i mitur.  

 

5.2.Koncepti i përgjegjshmërisë 

Koncepti i përgjegjshmërisë nuk është përkufizuar shprehimisht në KP, ndaj dhe kuptimi i 

saj duhet të nxirret a contrariu sensu, nga shkaqet që përjashtojnë përgjegjësinë penale të 

rregulluar në nenin 17 të KP
769

, që ndër të tjera, përmban edhe shkaqet e përjashtimit nga 

përgjegjësia penale. Për këtë arsye nuk është e lehtë të përkufizohet ky koncept nga 

pikëpamja pozitive. 

 
Kodi penal italian në nenin 85 të tij sanksionon se: “Askush nuk mund të dënohet për një fakt të 

parashikuar nga ligji si vepër penale nëse, në momentin e kryerjes së saj, nuk ishte i 

përgjegjshëm. Është i përgjegjshëm kush ka aftësinë për të kuptuar dhe për të dashur.”   

Kodi penal gjerman (StGB) në nenin 20 të tij parashikon që “vepron pa faj ai që në momentin e 

kryerjes së faktit është i paaftë të kuptojë natyrën anti-juridike apo të kundërligjshme të faktit, 

ose të veprojë në bazë të kësaj aftësie për të kuptuar”. 
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 Islami, H., Hoxha, A. dhe Panda, I. (2012) Procedura penale, Tiranë: Botimet Morava, f. 677. 
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 Citohet: “KP bazohet në parimet kushtetuese të shtetit të së drejtës, të barazisë përpara ligjit, të drejtësisë 

në caktimin e fajësisë dhe të dënimit, të mbrojtjes së interesit më të lartë të fëmijëve, si dhe të humanizmit.” 

Parimi i mbrojtjes së interesit më të lartë të fëmijës është bërë pjesë e dispozitës me ligjin Nr. 144/2013 “Për 

disa shtesa dhe ndryshime në Kodin Penal të RSH, të ndryshuar”. 
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 Miratuar me ligjin Nr. 7905, datë 21.03.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, i 

përditësuar, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 5/1995, f. 159. 
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 Dispozita parashikon shprehimisht se: “Nuk ka përgjegjësi penale personi që në kohën e kryerjes së veprës 

vuante nga një turbullim psikik ose neuropsikik që ka prishur tërësisht ekuilibrin e tij mendor dhe për pasojë 

nuk ka qenë në gjendje të kontrollojë veprimet apo mosveprimet e tij dhe as të kuptojë se kryen vepër penale. 

Personi që në kohën e kryerjes së veprës penale vuante nga një turbullim psikik ose neuropsikik, që ka ulur 

ekuilibrin e tij mendor për të kuptuar dhe kontrolluar plotësisht veprimet apo mosveprimet e tij, është i 

përgjegjshëm, por kjo rrethanë mbahet parasysh nga gjykata në caktimin e masës dhe llojit të dënimit.” 
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Jakobs e përkufizon përgjegjshmërinë si “një gjendje, prirje ose aftësi të subjektit, baza e 

lindjes së përgjegjësisë penale”.
770

 Mezger i referohet përgjegjshmërisë si “aftësia 

intelektualo-psikike e njohjes dhe drejtimit të sjelljes”.
771

 

Në këto kushte, sipas mendimit mbizotërues në shkencën moderne të së drejtës penale, 

përgjegjshmërinë duhet ta konsiderojmë në aspektin formal si “aftësinë për të kuptuar 

karakterin e kundërligjshëm të sjelljes dhe për të vepruar në përputhje me këtë njohuri”.
772

 

Është e qartë se çdo vlerësim që kryhet lidhur me përgjegjshmërinë shërben si bazë për të 

vlerësuar ndëshkueshmërinë e veprimit e për rrjedhojë dhënien e vendimit penal.
773

 Është 

gjithashtu e qartë se elementi i përgjegjshmërisë duhet të ekzistojë si në çastin e kryerjes së 

veprës penale (momenti i veprimit), por dhe më pas (momenti i vlerësimit gjyqësor të 

përgjegjësisë dhe momenti i ekzekutimit të vendimit penal).
774

 Nëse i pandehuri është i 

papërgjegjshëm, ai nuk mund të deklarohet fajtor dhe të dënohet. Kur gjykata e vlerëson të 

nevojshme mund të caktojë ndaj tij masë mjekësore ose edukuese, sipas rastit.
775

  

Koncepti formal i përgjegjshmërisë përbëhet nga dy elemente: 

Elementi intelektual: i cili ka të bëjë me aftësinë për të kuptuar karakterin e kundërligjshëm 

të sjelljes ose me aftësinë për të kuptuar se çfarë është e paligjshme.
776
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Në lidhje me elementin intelektual duhet theksuar së pari se, me “aftësi për të kuptuar” do 

të nënkuptohet zotësia intelektuale ose psikologjike që ka qenia njerëzore për të realizuar 

vlerësimin e një situate reale. Nuk ka të bëjë me një njohje bazike e të thjeshtë, por lidhet 

me aftësinë për të kryer një proces vlerësimi, pra është aftësi intektualo-vlerësuese që lejon 

të çmohet një sjellje si e ligjshme ose jo. Është ajo që shpesh përkufizohet si “gjykim i 

shëndoshë”.
777

 Sipas García Andrade, “nuk është vetëm çështje e inteligjencës, por e 

kuptimit, dashjes, vlerësimit, pranimit”.
778

 

Së dyti, përmbajtjen e këtij procesi të të kuptuarit (karakterin e kundërligjshëm të sjelljes), 

Canepa e shpjegon si në vijim:  

 
1) “Nuk bëhet fjalë për të kuptuar se veprimi ose mosveprimi është i dënueshëm nga ligji, por 

vetëm kundërligjshmërinë e tij”. 2) “Nuk është e domosdoshme që subjekti të njohë 

parashikimet ligjore, por vetëm që të dijë se sjellja e tij vjen në kundërshtim me rendin publik”. 

3) “Nuk mjafton aftësia për të kuptuar antivlerën etiko-shoqërore ose paligjshmërinë materiale 

të sjelljes”.
779

  

 

Për këto arsye, nuk është e nevojshme që subjekti të dijë se sjellja e tij është parashikuar në 

ligjin penal dhe ndëshkohet me një dënim të caktuar. Mjafton që të kuptojë se sjellja e tij 

është e paligjshme apo që vjen në kundërshtim me normat. Nuk mjafton, nga ana tjetër, që 

të dijë se veprimi i kryer është i keq, i padrejtë, i pamoralshëm, etj. 

Elementi volitiv:
780

 ka të bëjë me aftësinë për të vepruar në përputhje me të kuptuarit e 

karakterit të kundërligjshëm të sjelljes ose me aftësinë për të marrë vendime në përputhje 

me ligjin. Do të thotë që, përballë mundësisë për të kryer një veprim ose mosveprim 

konkret, subjekti të ketë “forcën e vullnetit” të mjaftueshme që t’i bëjë ballë tundimit ose 

impulsit për të vepruar në mënyrë të kundërligjshme.
781

 

Nëse nuk konkurron elementi i parë, që lidhet me të kuptuarit e faktit të kundërligjshëm, 

nuk do të konkurrojë as i dyti. Bashkimi i këtyre dy elementëve përbën aftësinë për të 
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vepruar me faj dhe në mungesë edhe të njërit prej tyre, autori do të konsiderohet i 

papërgjegjshëm, pra nuk do të ketë vepruar ose mosvepruar me faj.
782

 

Shembull: I mituri në moshë të vogël nuk e zotëron aftësinë për të kuptuar, për rrjedhojë as 

aftësinë vendimarrëse. Tek një i ri, i cili është në kufirin e moshës madhore, përgjithësisht 

është zhvilluar aftësia për të kuptuar paligjshmërinë e një fakti, por i mungon ose mund t’i 

mungojë vullneti i duhur që të veprojë në përputhje me këtë perceptim. Në të dy rastet, 

subjekti konsiderohet i papërgjegjshëm.
783

 

Në aspektin material, përgjegjshmëria ka të bëjë me aftësinë për të vepruar ndryshe, pra, ka 

të bëjë me “aftësinë për të realizuar një zgjidhje të ndryshme nga pikëpamja e vullnetit, në 

harmoni me kërkesat e rendit juridik”
784

 ndaj dhe fajësia për këtë arsye lidhet drejtpërdrejt 

me vullnetin e individit. Vetëm ato veprime që në njëfarë mënyre varen nga vullneti 

njerëzor mund të trajtohen si të kryer me faj. Fajësia kërkon në këtë mënyrë, një zhvillim a 

pjekuri të caktuar të personalitetit dhe kushte të caktuara biopsikike që i mundësojnë 

subjektit të kuptojë ligjshmërinë ose kundërligjshmërinë e veprimeve apo mosveprimeve të 

tij dhe të veprojë në përputhje me këtë njohuri.
785

  

 

5.3.Zhvillimi ose pjekuria e personalitetit si kriter i përgjegjshmërisë 

 

Kuptimi i pjekurisë 

Në mënyrë që një person të konsiderohet i përgjegjshëm, duhet që të ketë arritur shkallën e 

mjaftueshme të pjekurisë, domethënë, të zhvillimit të aftësive intelektuale dhe të vullnetit si 

zotërues i pavarur i sjelljes së tij, kritere që konsiderohen hic et nunc si të domosdoshëm që 

ai të konsiderohet i përgjegjshëm.
786

 Në këtë prizëm, koncepti i përgjegjshmërisë lidhet 

pikësëpari me “moshën”. 
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Përgjegjshmëria prezumohet të jetë arritur tek autori madhor, sepse konsiderohet që ai ka 

arritur zhvillimin apo pjekurinë e personalitetit që i mundësojnë të kuptojë ligjshmërinë ose 

paligjshmërinë e veprimeve a mosveprimeve të tij (elementi intelektual) dhe të veprojë në 

përputhje me kuptimin e karakterit të kundërligjshëm të sjelljes (elementi volitiv).
787

 

Tek të miturit situata paraqitet ndryshe. Parimisht, nëse me mituri do të kuptojmë 

“periudhën e jetës së njeriut në të cilën mungojnë ende pjekuria mendore dhe morale, 

sikundër dhe pjekuria fizike”
788

 dhe me të mitur në moshë apo subjekte nën 18 vjeç, do të 

kuptojmë ata individë ashtu si përshkruhen në nenin 1 të KDF, atëherë këta subjekte nuk 

duhet të trajtohen nga e drejta penale njësoj si të rriturit, pasi do të konsideroheshin për 

rrjedhojë si madhorë, me shkallën e duhur të pjekurisë intelektuale e mendore, persona që 

ende nuk e kanë arritur atë. Lidhur me këtë çështje janë shfaqur mendime të ndryshme.
789

 

Sa i përket fëmijëve, unanimisht në doktrinë është pranuar se ata nuk janë të përgjegjshëm 

penalisht, për faktin e thjeshtë që personaliteti i tyre nuk ka arritur shkallën e nevojshme të 

pjekurisë që iu mundëson të kuptojnë natyrën e kundërligjshme të sjelljes së tyre dhe të 

veprojnë në përputhje me këtë gjykim. 

Sa iu përket adoleshentëve dhe të rinjve, gjendja nuk është fort e qartë. Parimisht, një i 

mitur do të jetë i përgjegjshëm nga pikëpamja juridiko-penale kur ka arritur pjekurinë e 

mjaftueshme në momentin e kryerjes së faktit, në përputhje me zhvillimin e tij moral dhe 

mendor, për të kuptuar karakterin e kundërligjshëm të faktit dhe për të vepruar në përputhje 

me këtë kuptim. 

Në këtë mënyrë, vërehet se për të ngarkuar me përgjegjësi një person të mitur duhet të 

konkurrojnë dy elemente e që janë ata që Jescheck i quan aftësia për të kuptuar dhe aftësia 

për të vepruar:  

 
“Aftësia për të vepruar e të miturit duhet të ketë arritur atë shkallë të zhvillimit sa ai të kuptojë 

karakterin material të kundërligjshmërisë (jo vetëm në prizmin e imoralitetit të veprimit apo 

qenies së këtij të fundit kundër rregullave) të sjelljes së tij”. Ajo që nuk kërkohet është njohja e 

ndëshkueshmërisë apo e ligjit penal.
790

 “Por, nuk mjafton që një i mitur vetëm të kuptojë 
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kundërligjshmërinë e sjelljes së tij, por duhet të shfrytëzojë edhe aftësinë për të përshtatur 

vullnetin e tij me këtë kuptim (aftësia për të vepruar)”
791

.  

 

Zakonisht, tek të miturit edhe pse ekziston aftësia për të kuptuar kundërligjshmërinë, 

mungon aftësia për t’u ndalur
792

 ose kjo e fundit mund të jetë zhvilluar vetëm ndaj disa 

nxitësve, por është e pamjaftueshme ndaj disa të tjerëve.
793

 

Zhvillimi biologjik, rritja fizike e personave dhe zhvillimi intelektual që i korrenspondon, 

sikundër shkalla e pjekurisë vetjake, është një proces evolutiv i vazhdueshëm
794

, nuk është 

diçka që mund të ndahet lehtësisht në faza ose periudha.  

Pavarësisht kësaj, shkenca është përpjekur të përcaktojë faza ose periudha të ndryshme të 

zhvillimit të njeriut. APA, tek DSM-IV-TR, përmend tri etapa të zhvillimit të individit: 

foshnjëria (nga lindja deri në moshën 3 vjeç), fëmijëria (deri në moshën 12 vjeç) dhe 

adoleshenca (deri në moshën 18 vjeç).
795

 Këtyre tri etapave mund t’u shtohet një e katërt, e 

quajtur rinia (deri në moshën 23 ose 25 vjeç)
796

. 

Duke nisur nga foshnjëria, gjatë ndryshimeve fizike dhe biologjike që pësojnë individët, 

paralelisht me këtë zhvillim ndodh edhe procesi evolutiv në këndvështrimin intelektual dhe 

njohës. Nëpërmjet këtij të fundit, i mituri aftësohet që në moshën 7 vjeç me një inteligjencë 

praktike dhe vepruese (të menduarit konkret nga ky moment e në vijim)
797

, fiton aftësinë e 

të menduarit abstrakt (arsyetimi ose përdorimi i arsyes). Duke nisur nga mosha 6-7 vjeç, në 

mënyrë progresive (pak a shumë deri në moshën 12-13 vjeç), ai do të jetë në gjendje të 

kuptojë marrëdhëniet personale, zhvillon inteligjencën (përmes së cilës përmirëson 

marrëdhëniet, kupton simbolikën abstrakte dhe përmirëson aftësinë e përshtatjes me situatat 

e reja në mënyrë spontane dhe pa gabime) dhe shfaq “ndërgjegjen morale”. Zhvillimi i 

mëtejshëm jetësor e forcon dhe e pasuron personalitetin e tij, duke ndihmuar në pjekurinë 

                                                           
791

 Jescheck dhe Weigend, Tratado de Derecho penal, vep. e cit., f. 393.  
792

 Roxin, C. (1997) Derecho penal. Parte General, (përkth. i Luzón Peña, D-M., et al.), botim II, Madrid: 

Editorial Civitas, f. 848. 
793

 Është ajo që Stratenwerth, G. (2014) Derecho Penal. Parte general I. El hecho punible, (përkth. i Cancio 

Meliá, M. dhe Sancinetti, M. A.), Madrid: Ediciones Civitas, f. 167, e quan përgjegjshmëri e pjesshme penale 

e të miturve, e kufizuar vetëm për lloje të caktuara veprash penale. 
794

 Pettijohn, Psikologjia, vep. e cit., f. 72-73. Fiandaca dhe Musco, Diritto penale, vep. e cit., f. 335. 
795

 APA: DSM-IV-TR, vep. e cit., f. 39. 
796

 Merle dhe Vitu, Traité de Droit Criminel, vep. e cit., f. 771, përmendin  se pjekuria fiziologjike, 

psikologjike dhe shoqërore nuk mund të arrihet plotësisht në moshën 18 vjeç, por më tej. Procesi i pjekurisë 

vazhdon pak a shumë deri kur subjektet mbushin moshën 21-22 vjeç, ndonjëherë edhe në moshën 25 vjeç. 
797

 García Andrade, Psiquiatria Criminal y Forense, vep. e cit., f. 74. 



199 

 

individuale dhe në integrimin shoqëror (të mësuarit dhe socializimi). Në moshën 18 vjeç, 

shkalla e zhvillimit intelektual rritet edhe pse tërësia biopsikologjike nuk është arritur ende, 

dhe në këtë moshë “adoleshenca përfundon dhe nis periudha e rinisë”.
798

 

Duke u nisur nga kritere ose parametra përjashtues të përgjegjësisë penale, doktrina mban 

qëndrim unanim në dy aspekte: prezumimin iuris et de iure të përgjegjësisë penale për të 

rriturit dhe të mungesës së përgjegjësisë penale për fëmijët. Për të parët përgjegjshmëria 

penale është e prezumuar, ndërsa për të dytët prezumohet pikërisht papërgjegjshmëria.
799

 

Duhet mbajtur gjithsesi parasysh se kalimi nga fëmijëria në moshën madhore nuk ndodh sot 

për nesër, por nëpërmjet një procesi të vazhdueshëm dhe progresiv, përgjatë asaj faze të 

zhvillimit të njeriut që quhet adoleshencë.
800

 

 

Adoleshenca
801

 

Në këtë fazë jetësore apo periudhë të adoleshencës lind pyetja kryesore mbi argumentin që 

po trajtohet: A kanë përgjegjësi penale adoleshentët? A e kanë arritur ata shkallën e duhur 

të pjekurisë për të kuptuar karakterin e kundërligjshëm të një sjelljeje të caktuar e për 

rrjedhojë të veprojnë në përputhje me këtë kuptim? Kur nis dhe kur përfundon 

adoleshenca? Për t’iu përgjigjur këtyre pyetjeve është e nevojshme që të përcaktohen 

kufijtë moshorë brenda të cilëve të miturit mund të konsiderohen të përgjegjshëm ose jo. 

Castells dhe Sylver kanë bërë këto përcaktime për periudhën e adoleshencës: 

 

- Adoleshenca shtrihet ndërmjet “papjekurisë” së fëmijërisë dhe “pjekurisë” së moshës 

madhore, duke qenë në thelb një etapë e shkurtër, por kyçe në zhvillimin e qenies 
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njerëzore. Ajo nënkupton një gjendje paplotësie dhe kalimtare.
802

 Ndërsa fëmijët 

shfaqin pavarësi biologjike e psikike të dallueshme përballë të rriturve, statusin e 

adoleshentëve e përcaktojnë rregullat shoqërore dhe kulturore bashkë me strukturat 

ligjore.
803

 

- Nuk duhen ngatërruar termat pubertet dhe adoleshencë. Puberteti është përcaktuar si 

periudha gjatë së cilës trupi fiton karakteristikat e personit madhor dhe adoleshenca si 

koha në të cilën individi rritet dhe zhvillohet nga ana psikologjike, emocionale dhe 

shoqërore.
804

 Ka dhe mendime që puberteti ka të bëjë me ndryshimet anatomike dhe 

fiziologjike, adoleshenca me ndryshimet psikologjike dhe rinia me drejtimin shoqëror 

që merr sjellja e të rinjve.
805

 

- Puberteti është një fakt biologjik i pashmangshëm, ndërsa adoleshenca është një krijim 

shoqëror, në njëfarë mënyre.
806

 Termi adoleshencë i referohet rritjes psikologjike, të 

lidhur me proceset e rritjes fizike që kanë të bëjnë me termin pubertet.
807

 

- Adoleshenca përbën një proces, një etapë kalimtare nga “jopërgjegjësia” në 

“përgjegjësi”
808

. 

- Adoleshenca është në thelb pjekuria e personalitetit dhe kërkimi i identitetit e karakterit. 

Sjellja e mëtejshme shoqërore e individit varet së tepërmi nga mënyra e zhvillimit të 

kësaj etape.
809

 

- Detyra kryesore e etapës së adoleshencës ka të bëjë me formimin dhe forcimin e 

identitetit vetjak si një individ unik dhe i pjekur. Kjo është periudhë e ndryshimit dhe e 

riformimit të personalitetit, e mbushur me ngjyrime “negative” dhe “problematike”, aq 

sa disa autorë e konsiderojnë si periudhë çrregullimi të ngjashme me një sëmundje.
810
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- Gjatë adoleshencës rriten funksionet njohëse, ku i mituri fiton aftësi të reja për të 

menduar në mënyrë më logjike, konceptuale dhe me vizion për të ardhmen, aftësi e cila 

shoqërohet dhe me zhvillimin psiko-social, nëpërmjet të cilit adoleshenti kupton më 

mirë veten në marrëdhënie me të tjerët. Fitimi i kësaj pjekurie nuk është gjë e lehtë; ajo 

kërkon një zhvillim të gjithanshëm të personalitetit, deri në fitimin e aftësisë për të qenë 

vetvetja, në njohjen e realitetit personal dhe pranimin e tij, duke kufizuar vullnetin për 

shkak të disa vlerave etike e morale, duke pranuar së fundmi pasojat e veprimeve që 

kryen.
811

 

- Kjo periudhë e jetës që shtrihet ndërmjet fëmijërisë dhe moshës madhore është 

karakteristikë e species njerëzore. Para jo më shumë se një shekulli fëmija kalonte 

menjëherë dhe pa etapa kalimtare nga fëmijëria e lumtur e pa shqetësime në botën e të 

rriturve.
812

 Sa më e ndërlikuar të jetë shoqëria, aq më konfliktuale dhe e gjatë në kohë 

do të jetë adoleshenca. Për këtë arsye, në shoqëritë moderne rezulton më e vështirë futja 

e adoleshentëve në botën e të rriturve.
813

 Kohëzgjatja e adoleshencës po zgjatet më 

tepër se periudha e pjekurisë seksuale që (nga pikëpamja fiziologjike) i jep personit 

statusin e personit të pjekur.  

Në një studim të rëndësishëm, Moffit (1993) vuri në dukje se në realitet adoleshenca zgjat 

afërsisht dhjetë vjet, gjatë të cilëve adoleshentët janë të pjekur nga ana psikike dhe prirjet e 

tyre janë të njëjta me personat madhorë, por nuk janë të tilla as punët që kryejnë dhe as 

statusi shoqëror. Ky fakt sjell nga njëra anë mospërshtatje shoqërore, pasi njerëzit nuk 

mund të përshtaten në këtë pjesë të ndërmjetme midis fëmijërisë dhe madhorisë dhe nga 

ana tjetër, një situatë rreziku për kryerjen e veprimeve antisociale nga disa adoleshentë.
814

 

- Së fundi, si moshë në të cilën përfundon adoleshenca mund të caktohet ajo 18 vjeç, 

moshë në të cilën nis periudha e rinisë.
815
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Në fushën juridiko-penale paraqet rëndësi procesi i të mësuarit dhe i socializimit të 

adoleshentit, mangësitë njohëse si dhe ato të psikikës së tij në momentin e kryerjes së 

veprës penale, që ka të bëjë me mënyrën e racionalizimit dhe justifikimit të sjelljes që 

shfaq. 

Në lidhje të ngushtë me sa është përmendur deri tani, mund të thuhet se i mituri që shkel 

normat juridike është në fakt një individ në zhvillim e sipër, që nuk ka arritur t’i përvetësojë 

ende këto norma, për shkak se i mungon pjekuria
816

, aftësia e duhur që të motivohet nga 

këto norma, apo zhvillimi i plotë i aftësive intelektuale. Në këto kushte, nuk mund të thuhet 

se i mituri ka shkelur normat shoqërore e nuk ka treguar respekt për to, por është vetë 

shoqëria që i ka dhënë atij mundësinë të fitojë pjekurinë e nevojshme me qëllim që t’i 

përvetësojë këto norma.
817

 

 

5.4.Shkalla e duhur e pjekurisë 

Cila do të ishte shkalla e duhur e pjekurisë, në mënyrë që i mituri i moshës 14-18 vjeç të 

quhet i përgjegjshëm? Këtu mbeten dy zgjidhje të mundshme: duhet që të ketë arritur 

nivelin mesatar të të miturit të moshës 14 vjeç ose atë të të miturit të moshës 18 vjeç.
818

 

Duhet përjashtuar përgjegjshmëria e atyre të miturve, që në çastin e kryerjes së veprës 

penale kanë një shkallë pjekurie më të vogël se ajo e një të mituri normal të moshës 14 

vjeç. Në bazë të këtij mendimi qëndron fakti se shpesh të mitur të moshës 16 ose 17 vjeç 

kanë një zhvillim psikofizik të njëjtë me atë të një trembëdhjetëvjeçari.
819

 Gjithsesi, edhe 

për një person madhor, megjithëse prezumohet se e ka aftësinë për të kuptuar e kontrolluar 

veprimet e tij, Gjykata merr parasysh tiparet subjektive të autorit të veprës. Nëse nuk janë 

të pranishme rrethanat e nenit 17/1 të KP
820

 ai do të jetë i aftë. Për të miturit e moshës 14-
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18 vjeç, Gjykata duhet ta vërtetojë që kjo aftësi, pjekuri ekziston, pra që i mituri ka fituar 

atë shkallë të pjekurisë të nevojshme që të merret në përgjegjësi penale.
821

 

Atëherë, përse legjislatori ka parashikuar përgjysmimin e dënimit për të miturit deri në 

moshën 18 vjeç të deklaruar si të përgjegjshëm? Mos do të thotë që aftësia e të miturve 

është më e vogël nga ajo që prezumohet për një person madhor? 

Fakti që neni 51 i KP
822

 parashikon se ndaj të miturve që nuk kanë mbushur moshën 18 

vjeç caktohet gjysma e dënimit që parashikon ligji për veprën penale të kryer, nuk do të 

thotë se i mituri është gjysmë i aftë, por thjesht që ai për shkak të moshës së re (është 

fëmijë) meriton më tepër butësi. Për më tepër, neni 52 i KPP
823

 përcakton se kur vepra 

penale paraqet rrezikshmëri të vogël, ka rrethana favorizuese për të miturin dhe kur ky i 

fundit ka pasur një sjellje të mirë, Gjykata mund ta përjashtojë atë nga dënimi dhe mund të 

vendosë dërgimin e tij në institucion riedukimi. Është një zgjedhje e politikës kriminale, që 

ka në themel arsyetimin se burgu është më i rëndë për një të mitur sesa për një të rritur dhe 

për të parin ka më shumë shpresa që të ndryshojë e të rehabilitohet.
824

 

Kur duhet bërë një vlerësim mbi pjekurinë, duhet marrë në konsideratë dhe ambienti ku 

është rritur i mituri. Mendoj se një fëmijë 14 vjeçar, i rritur në një ambient shoqëror jo të 

favorshëm, ku ka pasur faktorë nxitës të ndryshëm në krahasim me një bashkëmoshatar të 

tij, nuk do të jetë patjetër i papjekur, por do ta shprehë pjekurinë në një tjetër mënyrë. 

Vlerësimi do të bëhet në mënyrë individuale për të miturit për të parë nëse, në atë ambient, 

ai arrin të shprehë vetveten në përputhje me moshën që ka. 

 

5.5.Kriteret e vlerësimit të pjekurisë 

Megjithëse koncepti i pjekurisë është i gjerë, janë përcaktuar disa kritere vlerësimi që janë 

dhe më të qëndrueshmit. Mes këtyre renditen: mosha e të pandehurit, natyra e veprës 
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penale, mënyra e kryerjes së veprës penale dhe sjellja apo qëndrimi i të pandehurit gjatë 

procedimit.
825

 

Mosha e të pandehurit përbën faktorin e parë tregues të pjekurisë (neni 12 KP).  

Një tjetër kriter ka të bëjë me natyrën ose llojin e veprës penale.
826

 Kështu, subjekti mund të 

jetë i aftë të kuptojë e kontrollojë veprimet a mosveprimet e tij në një lloj vepre penale dhe 

jo për një tjetër. Kjo aftësi do të peshohet për çdo sjellje specifike dhe natyrën e saj 

kriminale. I mituri bëhet i ndërgjegjshëm për kundërligjshmërinë e sjelljeve të ndryshme 

kriminale në çaste të ndryshme, në varësi të natyrës së shkeljes.
827

  

Për të dalluar paligjshmërinë e disa veprave
828

 si vrasja, përdhunimi, vjedhja, mjafton një 

zhvillim individual edhe i kufizuar, sepse këto vepra bien ndesh me rregullat më elementare 

të qëndrimit moral. Disa të tjera, për shkak se janë më abstrakte për të vlerësuar 

rrezikshmërinë shoqërore të tyre, kërkojnë një pjekuri psikike dhe një ndjeshmëri morale e 

shoqërore më të lartë. Prandaj, legjislatori në nenin 12 të KP cakton dy mosha për marrjen 

në përgjegjësi penale, në varësi të faktit nëse vepra përbën krim ose kundërvajtje penale. 

Pjekuria e një subjekti mund të përcaktohet dhe nga mënyra e kryerjes së veprës penale.
829

 

Në fakt, përgatitja e kujdesshme e veprës dhe përdorimi i mjeteve të një lloji të veçantë 

mund të shërbejnë si tregues të përgjegjshmërisë. Rrezikshmëria e veprës, përgatitja e mirë 

paraprake, qëndrueshmëria e sjelljes, janë tregues të një zhvillimi të plotë psikik dhe të 

zotërimit të plotë të aftësive intelektuale e volitive. 

Për të vlerësuar pjekurinë, mund të merret në shqyrtim dhe qëndrimi gjatë procedimit i të 

pandehurit. Çdo aspekt i qëndrimit procedural si komunikimi verbal ose me anë të gjesteve, 

pozicionit të trupit, shprehjes së fytyrës, ndalesat në të folur, toni i zërit, mund të vlerësohet 

si tregues i personalitetit: impulsiv, me vetëkontroll, i ndrojtur, etj.
830
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Megjithatë, ky kriter ka natyrë subjektive. Për më tepër, duhet mbajtur parasysh se vepra 

penale është kryer kohë më parë para se i mituri të gjykohej, ndaj dhe pjekuria që ai mund 

të shfaqë në seancë ndoshta nuk ekzistonte në çastin e kryerjes së veprës. 

Gjëja më e rëndësishme është të kuptohen drejt të gjithë kriteret. Nëse mungon një prej 

këtyre elementeve, si edukata familjare
831

, nuk do të thotë që i mituri është i papjekur. 

Duhet parë se si çdo kriter ndikon tek të tjerët. 

 

5.6.Vlerësimi i personalitetit dhe i përgjegjshmërisë së të miturit 

Neni 42 i KPP përcakton se është detyrë e organit procedues, prokurorit e sidomos 

gjykatës, që të sqarojë përgjegjshmërinë e të pandehurit të mitur, që bëhet edhe kryesisht, 

pavarësisht nga kërkesat e palëve. Kjo arrihet duke marrë të dhëna për kushtet e jetesës 

personale, familjare e shoqërore të tij, ose me anë të mbledhjes së informacioneve nga 

persona që kanë pasur marrëdhënie me të miturin.  

Ligji parashikon se për të bërë këto sqarime, prokurori dhe gjykata kanë mundësi të 

dëgjojnë mendimin e ekspertëve.
832

 Në çdo fazë të procesit duhet të kihet parasysh 

personaliteti dhe të vlerësohet në lidhje me veprimtaritë ku do të përfshihet i mituri. 

Vlerësimi i personalitetit duhet bërë që të përcaktohen mënyrat dhe ndërhyrjet e nevojshme 

për t’i siguruar të miturit të drejtën për ndihmë juridike dhe psikologjike, në çdo gjendje e 

shkallë të procedimit, të sanksionuar nga neni 35/1 i KPP.  

Ndihma juridike është e detyrueshme dhe këtë e thotë neni 49 i KPP, që nënkupton se 

organi procedues duhet t’i sigurojë të miturit mbrojtës edhe nëse ky nuk e kërkon. Përsa i 

përket ndihmës psikologjike, mund të sigurohet nga persona të specializuar në shkencat 

humane, psikologë ose sociologë që njohin mirë problemet e adoleshencës dhe zotërojnë 

aftësinë për të biseduar më ta. Ndihma e psikologëve duhet të ndihet dhe gjatë pyetjes së të 

miturve në pozicionin e të pandehurit ose të dëshmitarit.
833

  

Pyetja e të miturve ndryshon nga ajo e të rriturve për shumë faktorë. Në radhë të parë, ata 

duhet të pyeten për ato rrethana që kuptohen dhe perceptohen nga ta.
834

 Organi procedues 
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duhet të marrë dijeni për personalitetin dhe marrëdhëniet e tij shoqërore. Më pas, thirren 

personat e specializuar në trajtimin e tyre. Ata pyeten në ambiente të përshtatshëm dhe për 

ngjarje që kanë parë vetë. Pyetja duhet të nisë me bisedë të lirë dhe pastaj të orientohet drejt 

pyetjeve specifike.
835

  

Para pyetjes duhet të vendoset kontakti psikologjik.
836

 Kjo bëhet vetëm në bazë të veçorive 

të personalitetit të të miturit që ndryshon sipas rastit duke marrë parasysh se çfarë i 

intereson atij. Një rol të rëndësishëm këtu luan specialisti.
837

 

Organi procedues duhet të përdorë një ton të zakonshëm dhe të mos ndikojë te i mituri, 

gjithashtu të mos e lodhë së tepërmi atë duke e marrë disa herë në pyetje.
838

 

Rezulton se në Shqipëri nuk ekziston një rrjet i mirëfilltë i figurave të specializuara në 

fushën sociale e psikologjike për trajtimin e të miturve në konflikt me ligjin. Prokurori dhe 

Gjykata mjaftohen me thirrjen e psikologut që asiston gjatë pyetjes së të miturit dhe nuk 

tregohet kujdes ndaj tij gjatë vazhdimit të këtij procesi. Ndërkohë, normativa 

ndërkombëtare e vë theksin jo në trajtimin ligjor e penal të rastit së pari, por kryesisht në 

krijimin e një grupi bashkëpunues mes gjyqtarit, prokurorit, mbrojtësit, shërbimeve sociale 

e atyre të administrimit të drejtësisë që duhet të kenë njohuri të psikologjisë, antropologjisë 

e sociologjisë.
839

 Profesionistët që hyjnë në kontakt me drejtësinë penale për të mitur nuk 

mund t’i anashkalojnë këto njohuri, të domosdoshme për të kuptuar realitetin juridik dhe 

njerëzor të botës së të miturve.
840

 

Në këtë linjë mendimi paraqet shumë rëndësi neni 255 i KPP, i cili detyron prokurorin dhe 

Policinë Gjyqësore që të bëjnë njoftimin e detyrueshëm të prindit ose të kujdestarit të të 

arrestuarit ose të ndaluarit në flagrancë të mitur. Gjithashtu, kur i arrestuari ose i ndaluari 

është i mitur, prokurori mund të urdhërojë që ai të mbahet në ruajtje në banesën e tij ose në 

një vend tjetër të ruajtur, që mund të jenë të afërmit apo institucionet e edukimit të të 

miturit. 

                                                           
835

 Po aty, f. 400 e vijuese. 
836

 Hysi, “Disa veçori psikologjike të të miturve dhe rëndësia e tyre për hetimin dhe gjykimin e çështjeve 

penale me të mitur”, vep. e cit., f. 81. 
837

 Tonini, P. (2012) Manuale di procedura penale, botim XIII, Milano: Giuffrè, f. 1029 e vijuese. 
838

 Tirana, “Mbi hetimet dhe ndjekjen e çështjeve për krimet e të miturve”, vep. e cit. f. 13. 
839

 Herrero Herrero, Delincuencia de menores, vep. e cit., f. 283 e vijuese. 
840

 Assante, Giannino dhe Mazziotti, Manuale di diritto minorile, vep. e cit., f. 212. 



207 

 

Përveç kësaj, neni 230/4 i KPP përcakton se të miturit nuk mund të arrestohen kur 

akuzohen për kundërvajtje penale. Ky është një kriter i veçantë i caktimit të masës së 

arrestit në burg dhe mosrespektimi i tij sjell pavlefshmërinë e masës. 

Neni 229/3 i KPP e udhëzon gjykatën për të mbajtur parasysh kërkesën për të mos 

ndërprerë procesin edukativ të të miturit ndaj të cilit caktohet një  masë sigurimi. Vlerësimi 

bëhet në bazë të moshës së të pandehurit që ai të mund të vazhdojë shkollën apo 

kualifikimin profesional. 

Në funksion të mbrojtjes së të miturve është dhe neni 290/1, gërma b, i KPP që ndalon 

fillimin e procedimit penal ose shprehet për pushimin e tij kur personi nuk ka mbushur 

moshën për përgjegjësi penale. E njëjta dispozitë shprehet dhe për papërgjegjshmërinë, që 

nënkupton kryerjen e ekspertimeve të nevojshme për të përcaktuar nëse personi (përfshi të 

miturit e moshës 14-18 vjeç) ka pjekurinë e duhur. Mjeti më i përdorshëm në Shqipëri për 

të përcaktuar këtë pjekuri është ekspertimi psikiatriko-ligjor.  

Në mjaft vende të zhvilluara, ka gjetur përhapje ekspertimi psikologjik, kryesisht në raste 

problematike.
841

 

Siç dihet, ekspertimi lejohet kur është i nevojshëm zhvillimi i kërkimeve ose marrja e të 

dhënave apo e vlerësimeve që kërkojnë njohuri të posaçme teknike, shkencore ose 

kulturore.
842

 Në procesin penal të zakonshëm, megjithatë, nuk lejohen ekspertimet 

psikologjike. Neni 178/2 i KPP pohon se nuk lejohen ekspertimet për të përcaktuar 

profesionizmin në veprën penale, prirjet kriminale, karakterin dhe personalitetin e të 

pandehurit dhe, në përgjithësi, cilësitë psikike që nuk varen nga shkaqe patologjike. 

Megjithatë, edhe pse nuk e përmend shprehimisht, ligji cakton një kategori tjetër rregullash 

për të miturit. Duke e kthyer vëmendjen dhe një herë tek neni 42 i KPP, vihet re se aty 

prokurori ose gjykata mund të marrin mendimin e ekspertëve për të sqaruar 

përgjegjshmërinë dhe shkallën e përgjegjësisë të të pandehurit të mitur.  

                                                           
841

 Mund të konsultohet për këtë qëllim Ferracuti, S. dhe Lagazzi, M. (2009) “La perizia psichiatrica e 

medico-psicologica”, në Trattato di Medicina Legale e Scienze affini. Genetica. Psichiatria forense e 

criminologia. Medicina del lavoro (dir. da Giusti, G.), Vol. IV, botim II, Padova: Cedam, f. 97-102. 

Gjithashtu, Bandini dhe Gatti, “Imputabilità e minore età”, vep. e cit., f. 229. 
842

 Neni 178/1 i KPP. 
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A mund të bëhet fjalë këtu dhe për një ekspertim psikologjik? Aftësia për të kuptuar e 

kontrolluar veprimet e veta si kusht i përgjegjshmërisë, nga sa trajtuam dhe më sipër, nuk 

ka me patjetër karakter psikopatologjik dhe psikiatrik, por lidhet me konceptin e pjekurisë e 

si e tillë varet nga zhvillimi i subjektit.  

Edhe më parë, në teorinë shqiptare të së drejtës penale është pranuar se organet e 

procedimit duhet të mblidhnin informata nga familja, mësuesit, etj. Kjo pranohej dhe në 

udhëzimin e plenumit të Gjykatës së Lartë të RSH, Nr. 1, datë 03.06.1980 “Mbi gjykimin e 

të miturve”
843

, që në pikën 1 të tij pohonte se gjykatat në çdo çështje penale me subjekte të 

mitur duhet të hetonin rrethanat familjare, marrëdhëniet në shoqëri, etj. Më tej pranohej se 

këto çështje gjykoheshin me gjyqtarë të veçantë, kurse si ndihmësgjyqtarë caktoheshin 

arsimtarë, mjekë si dhe persona që merreshin me probleme të edukimit të të miturve. Të 

gjitha këto tregojnë se për të shqyrtuar përgjegjshmërinë e një të mituri nuk do të merren në 

konsideratë faktorë thjesht patologjikë që lidhen me ndonjë sëmundje psikike, e cila sjell si 

pasojë uljen ose përjashtimin e përgjegjësisë penale. Fakti që ligji kërkon të bëhen hetime 

mbi kushtet e jetesës personale, familjare e shoqërore të të pandehurit do të thotë se i mituri 

do të trajtohet në mënyrë të veçantë edhe kur është normal, nga persona të specializuar në 

drejtim të dinamikave të adoleshencës, siç janë psikologët e sociologët.
844

 

Neni 42 i KPP shprehet se organi procedues kërkon mendimin e këtyre ekspertëve. Cili do 

të jetë pra, raporti mes prokurorit e sidomos gjykatës dhe përgjigjeve të ekspertit? 

Dihet që asnjë provë, përfshi ekspertimin, nuk ka vlerë të paracaktuar dhe i duhet 

nënshtruar shqyrtimit gjyqësor (neni 152/1 KPP). Kjo do të thotë se raporti mes ekspertit 

dhe gjykatës është një raport këshillimor nga ana e ekspertit. Gjyqtari, duke qenë peritus 

peritorum mund të mos u përmbahet fare përfundimeve të ekspertit, por këtë duhet ta bëjë 

me arsyetim. Akti i ekspertimit diskutohet bashkë me palët kur kalon në shqyrtim 

gjyqësor.
845

 

Pyetjet që do t’i drejtoheshin ekspertit do të kishin të bënin kryesisht me verifikimin e 

aftësisë për të kuptuar e kontrolluar veprimet e personit dhe pasojat që vijnë prej tyre, por 

mund të kenë të bëjnë dhe me verifikimin e ndonjë problemi mendor. Gjithashtu, organi 

                                                           
843

 Botuar në revistën Drejtësia popullore, Nr. 1, viti 1980, faqe 88-90. 
844

 Palomba, Il sistema del processo penale minorile, vep. e cit., f. 823. 
845

 Po aty, f. 173. 
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procedues dëgjon mendimin e ekspertëve mbi rëndësinë shoqërore të faktit dhe për 

caktimin e masave të përshtatshme penale (burgimi, dërgimi në institucion riedukimi, 

etj).
846

 

Eksperti, për të dhënë mendimin e tij, duhet të studiojë jetën e të miturit, rrethanat që kanë 

sjellë një qëndrim të caktuar. Mund të merren të dhëna klinike, nëse ka pasur probleme në 

çastin e lindjes që kanë ulur aftësinë intelektuale. Do të shqyrtohen rrethanat familjare, nëse 

jeton me prindër në konflikt.
847

 Shpesh, fëmijët që nuk mësojnë, që ikin nga shtëpia, kanë 

sjellje problematike, kanë nevojë për ndihmë dhe kur kjo nuk iu jepet, mënjanohen nga të 

tjerët ose iu afrohen grupeve keqbërëse. Duke u bazuar në këto vëzhgime të karakterit 

socio-ambiental dhe psiko-social, puna e ekspertit mund të ndahej në tre faza. 

Në fazën e parë do të studiohen aktet procedurale që i jepen nga organi procedues për të 

kuptuar faktin dhe rrethanat shoqërore e ambientale (neni 184/1 i KPP). Në të dytën do të 

bëhen biseda me të miturin dhe prindërit e tij dhe takime mes tyre. Do të ishte mirë të 

pyeteshin dhe njerëz të tjerë që kanë marrëdhënie me të. Në fazën e tretë do të bëhet 

përpunimi i të dhënave dhe përfundimet e arritura në nivel psikologjik do të përshtaten me 

termat juridike.
848

 

 

5.7.Mosha për përgjegjësi penale e të miturve  

Sa i përket kufirit të moshës për përgjegjësinë penale të të miturve
849

, do të mund të 

përcaktohej në këtë mënyrë: 

- Etapa e parë e mungesës së plotë të përgjegjësisë penale, për shkak të mungesës së plotë 

të përgjegjshmërisë
850

, e cila përfshin përfshin foshnjërinë, fëmijërinë dhe adoleshencën 

e hershme, deri në moshën 14 vjeç. 
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 Moro, Manuale di diritto minorile, vep. e cit., f. 597. 
847

 Conso, G., Grevi, V. dhe Bargis, M. (2012) Compendio di procedura penale, botim VI, Padova: Cedam, f. 

1179. Ponti dhe Merzagora Betsos, Compendio di criminologia, vep. e cit., f. 499. 
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 Mussini, G. (2010) “Le perizie sugli autori di reato”, në Lo sviluppo antisociale: dal bambino al giovane 

adulto. Una prospettiva evolutiva e psichiatrico-forense, (a cura di Sabatello, U.), Milano: Raffaello Cortina 

Editore, f. 332-335. Abbate, L., “La valutazione dell’adolescente autore di reato”, vep. e cit., f. 255 e vijuese. 
849

 Ottenhof, R. “Le concept de précocité en criminologie”, vep. e cit., f. 865, thekson se çështja thelbësore 

dhe më e diskutueshme ka të bëjë me caktimin e moshës minimale në të cilën lind përgjegjësia penale e të 

miturve. 
850

 Në përputhje me nenin 3 të KDF që dikton “përcaktimin e një moshe minimale pa arritjen e së cilës 

prezumohet se fëmijët nuk kanë aftësi për të shkelur ligjet penale.” 
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- Etapa e dytë, në të cilën të miturit gjenden në një fazë apo periudhë pjekurie, rritjeje dhe 

zhvillimi intelektual, moral dhe psikosocial që përfshin adoleshencën proprie dicti, nga 

mosha 14 deri në 18 vjeç.
851

 

Kjo është mosha që cakton nga njëra anë neni 1 i KDF, është mosha në të cilën në Shqipëri 

fitohet mosha madhore në kuptimin civil dhe politik, sikundër përcaktohet dhe në nenin 45 

të Kushtetutës.
852

 

Mosha është një element i domosdoshëm që subjekti të merret në përgjegjësi penale për 

veprat e tij të kundërligjshme.
853

 Neni 41 i KPP përcakton se, në çdo gjendje e shkallë të 

procedimit organi procedues bën verifikimet e nevojshme kur ka arsye për të besuar se i 

pandehuri është i mitur. Kur ka paqartësi, organi procedues urdhëron kryerjen e ekspertimit 

dhe kur edhe pas këtyre mbeten dyshime, prezumohet se ai është i mitur. Dispozita do të 

zbatohet jo vetëm për të caktuar nëse kemi të bëjmë me një të mitur, por edhe kur duhet të 

përcaktohet nëse ai është më i vogël se 14 vjeç; gjithnjë kur ka arsye për ta besuar këtë. Pra, 

ligjvënësi duke pranuar parimin favor rei ka vendosur se kur ka dyshime, do të prezumohet 

ajo moshë me të cilën lidhen dhe përfitimet më të mëdha. Kjo, më pas, lidhet dhe me 

kompetencën, ku këto çështje gjykohen nga seksioni për të miturit (neni 81 KPP). 

Ekspertimi bëhet kur mosha nuk mund të verifikohet me mënyra të tjera (dokumente, 

burime zyrtare, etj).
854

 Mund të ndodhë që i mituri të mos identifikohet nëpërmjet 

dokumenteve, sidomos kur bëhet fjalë për nomadë, endacakë, etj. Në këto raste, do të 

procedohet me këqyrjen trupore nga ana e mjekut, i cili do të vlerësojë moshën nisur nga 

zhvillimi i sistemit kockor dhe dhëmbët. Mosha verifikohet edhe nëpërmjet mjeteve të 

specializuara si radiografia e zhvillimit të skeletit, kalcifikimi i kockave, etj.
855

 Vendimi për 

kryerjen e ekspertimit mund të merret nga Policia Gjyqësore, prokurori ose gjykata në çdo 

gjendje e shkallë të procedimit.  
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 Roxin, Derecho Penal, vep. e cit., f. 847-848. 
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 KP i vitit 1995 e ndan moshën për përgjegjësi penale në 14 vjeç për krime dhe 16 vjeç për kundërvajtje 

penale. 
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 Bartone, N. dhe Delpino, L. (1993) Diritto penale. Parte generale, botim X, Napoli: Edizioni Simone, f. 

194. 
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 Tirana, M. “Mbi hetimin dhe ndjekjen e çështjeve për krimet e të miturve”, vep. e cit., f. 11.  
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 Anceschi, A. Il minore autore e vittima di reato, vep. e cit., f. 67-68. 
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I pandehuri do të quhet i mitur derisa të provohet e kundërta. Dispozita është shprehje e 

qartë e parimit favor rei
856

, që në rast dyshimi, është më mirë të zbatohen normat materiale 

e procedurale për të miturit edhe ndaj atij që mund të jetë madhor, sesa të rrezikohet 

zbatimi i normave të zakonshme ndaj një të mituri. 
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KAPITULLI VI: TRAJTIMI PENAL I TË MITURIT NË KONFLIKT 

ME LIGJIN. MODELE TË DREJTËSISË PENALE PËR TË MITURIT 

 
5.1.Hyrje  

Në këtë pjesë të punimit do të analizohen modelet e ndryshme që kanë ekzistuar përgjatë 

historisë lidhur me trajtimin e të miturve, të cilët konsideroheshin nga legjislacione të 

ndryshme si të papërgjegjshëm, dhe që gjendeshin në atë brez moshe (të shqyrtuar në 

kapitullin paraardhës), gjatë së cilës merrnin një trajtim juridiko penal ad hoc.  

Me kalimin e kohës, trajtimi i kriminalitetit të të miturve ka pësuar ndryshime të 

rëndësishme. Në periudhën e parë (Shkolla klasike), ishte në fuqi “modeli ndëshkues ose 

penitenciar” që i konsideronte fëmijët si “të rritur në miniaturë”. Të miturit iu 

nënshtroheshin të njëjtave rregulla si të rriturit. Nëse i mituri deklarohej fajtor, merrte 

dënimin, duke pasur si përfitim vetëm një zbutje të tij.
857

 Ky model u zëvendësua nga i 

ashtuquajturi “modeli i mbrojtjes”, i cili u shfaq dhe u pranua në vijim të lëvizjeve 

filantropike amerikano-veriore (the Child Savers movement) dhe evropiane. Ky model e 

konsideron të miturin si viktimë që duhet mbrojtur, ndaj dhe i konsideron në nevojë 

mbrojtjeje të gjitha ato situata “të parregullta”: të mitur të braktisur moralisht, në situata 

rreziku, të mitur kriminelë, etj. (Rreth vitit 1880 në Evropë u shfaqën ligjet e para për 

mbrojtjen e fëmijëve, lidhur kryesisht me: ndalimin e punës, shkollimin e detyruar, masat 

shëndetësore, etj).
858

 Lindja e profesionistëve të rinj (psikiatër, pediatër, asistentë socialë, 

etj) rreth viteve 1920 nuk e ndryshoi qëllimin e mbrojtjes, por kontribuoi në përcaktimin e 

mënyrave të trajtimit të të miturve. Së fundmi, instrumentet e rinj ndërkombëtarë në fushën 

e drejtësisë së të miturve dhe KDF arritën që shtetet të realizojnë një sërë reformash, të cilat 

e kanë vënë në diskutim modelin e mbrojtjes. Këto reforma bazohen në një kuptim të ri të 

fëmijërisë, sipas modelit që ka nxitur KDF. Kështu, të miturit nuk konsiderohen viktima të 
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 González Zorrilla, C. (1992) “La Criminología y su función: el momento actual del debate”, në Anuario de 

derecho penal y ciencias penales, Vol. 45 (2), f. 639-641. Marrë nga: 

http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/46412.pdf, (parë më 20 prill 2015). 
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 Tutt, N. “Use of status offenses and comparable behavioural provisions in the name of delinquency 

prevention”, vep. e cit., f. 100, ku thuhet se: “Koncepti juridik i “fëmijërisë” është relativisht i ri dhe buron, 

pjesërisht, nga procesi i industrializimit”. 
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pafajshme që kanë nevojë për mbrojtjen e të rriturve, por si “subjekte titullarë të të 

drejtave”.
859

 

 

5.2.Modeli i mbrojtjes 

Në fund të shekullit XIX dhe në fillimet e atij XX, me lindjen e shoqërisë industriale, për 

shkak të migrimit të popullsisë nga zonat rurale në ato urbane, të lindjes së një koncepti të 

ri për shoqërinë, në qytetet e mëdha ndodhi një rritje e varfërisë, margjinalizimit dhe 

mjerimit që preku edhe fëmijët e të rinjtë, duke i mbushur rrugët me të mitur lypsarë, 

endacakë, hajdutë dhe keqbërës.
860

 Në këtë situatë, lëvizje filantropiste dhe humanitare u 

hodhën për të shpëtuar këta fëmijë, që për shkak të ligjeve të kohës ishin të destinuar të 

vuanin ndëshkime të rënda dhe të rrepta penale. 

Ky model është i lidhur me ideologjitë pozitiviste
861

 dhe korrektuese,
862

 të cilat e 

konsiderojnë kriminelin si një individ të dobët në trup, në shpirt ose në të dy bashkë. 

Fëmijët kriminelë krahasoheshin prej tyre me të sëmurët, për shkak se konsideroheshin me 

një karakter jonormal ose patologjik
863

 dhe për këtë arsye kishin nevojë për mbështetje dhe 

ndihmë.  

Sikundër ka vënë në dukje Ferri:  

 “legjislacioni penal mori drejtim të tillë pas triumfit të plotë të konkluzioneve të arritura nga 

“Shkolla Pozitive”, e cila nuk parashikon për kriminelët e mitur masën tradicionale dënim-

ndëshkim (karakteristikë e të drejtës penale klasike), që konsiderohet frikësuese, por një sërë 

procedurash mbrojtëse, edukuese dhe riaftësuese, të përshtatura jo ndaj shkallës së aftësisë për 
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 Krahaso Sudan D. (1997) “De l’enfant coupable au sujet de droits: changements des dispositifs de gestion 

de la déviance juvenile (1820-1989), në Deviance et Société, Vëll. 21, Nr. 4, dhjetor, f. 384. Marrë nga: 
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 Muncie, Youth and crime, vep. e cit., f. 53-54, vë në dukje se “Në shek. XIX, në qytetet e New York-ut, 

Londrës, Bristol, Glasgow, numëroheshin grupe djemsh të vegjël që sorollateshin rrugëve dhe mbaheshin 

nëpërmjet vjedhjeve të vogla në qendra tregtare dhe të udhëtarëve”. Për këtë autor, kriminaliteti i të miturve 

është “produkt” i shoqërisë industriale. 
861

 Fiandaca dhe Musco, Diritto penale. Parte generale, vep. e cit., f. XXIV e vijuese (Hyrje), vënë në dukje 

se shkolla pozitive italiane ka fillesat e saj në veprën e Lombroso-s, L’uomo delinquente, ku ai formuloi 

teorinë e tij të kriminelit të lindur, nga dhe ku lindi Antropologjia kriminale. Kësaj shkolle i përkasin edhe 

Garofalo e Ferri. Pozitivistët niseshin nga një përkufizim determinist i njeriut. Bazat e dënimit nuk qëndrojnë 

tek fajësia, por tek rrezikshmëria. Dënimi jepej kryesisht për qëllime të parandalimit të posaçëm, me synimin 

për të riintegruar në shoqëri kriminelin. 
862

 Teoria korrektuese e ka zanafillën në Gjermani, nga Röder, i cili publikoi Comentatio an poena malum 
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të kuptuar dhe të fajësisë, por ndaj rrezikshmërisë dhe ripërshtatjes shoqërore të këtyre 

kriminelëve, të ndërgjegjshëm, por me vullnet të papjekur”.
864

 

 

“Kriteret e Shkollës Pozitive” përbënin, sipas Florian, “një kontribut të dukshëm për 

zgjidhjen e problemit jetik të mbrojtjes shoqërore nga kriminaliteti i të miturve”.
865

 

Karakteristikat e tij kryesore kanë të bëjnë në thelb me aspektet e mëposhtëm: 

1. Qëllimi kryesor ka të bëjë me zëvendësimin e sistemit penal të të rriturve duke 

përzgjedhur një sistem parimesh dhe normash të veçanta për të miturit dhe duke krijuar 

në këtë mënyrë një të drejtë penale specifike për ta, nën frymën e mbrojtjes dhe të 

sigurisë.866 Të miturit duhet të qëndrojnë plotësisht të ndarë nga ndikimi negativ i 

kriminelëve madhorë, ndaj dhe duhen nxjerrë nga burgjet, ku mbizotëron një ambient i 

pafavorshëm për korrektimin e tyre.867 

2. Duhet të zbatohet dhe të ndiqet rreptësisht kriteri antropologjik, ndaj dhe duhet t’i 

kushtohet vëmendje e veçantë individualitetit të të miturit në konflikt me ligjin, duke 

shmangur përzierjen e të miturve me natyrë dhe prirje të ndryshme. Për këtë qëllim 

realizohet një dallim i trefishtë:  

 të mitur endacakë, të pabindur dhe me vese;  

 të mitur kriminelë;  

 të mitur të braktisur, që kanë nevojë për mbështetje.868  

Kjo ndarje krijon mundësinë e një kontrolli të gjerë shoqëror mbi të miturit dhe të rinjtë, që 

iu ngarkohet Gjykatave të veçanta, duke e shtrirë fushën e vet të veprimit jo vetëm tek ato 

sjellje që cënojnë normat juridiko-penale, por edhe tek një rreth i gjerë sjelljesh të 

parregullta ose antisociale.869 
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3. Zbatimi i masave parandaluese: duhet të studiohet shkaku i kriminalitetit të të miturve 

për të parandaluar shfaqjen e tij. Në vend të dhënies së dënimeve përmes vendimeve 

gjyqësore, rezulton më i efektshëm ushtrimi i një funksioni të shëndetshëm nëpërmjet 

masave parandaluese dhe edukuese. Mbrojtja shoqërore ndaj kriminalitetit të të miturve 

vepron nëpërmjet proceseve të edukimit, korrigjimit dhe masave të sigurisë, të cilat 

drejtohen nga përmirësimi i të miturve. “Puna, mësimi dhe besimi fetar përbëjnë thelbin 

e programit të reformës”.870 

4. Krijohen Gjykata të posaçme për të miturit.
871

 Gjyqtarët gëzojnë një shkallë të gjerë 

diskrecioni për të vendosur njërën apo tjetrën masë, duke mos iu nënshtruar “parimit të 

proporcionalitetit” midis rrezikshmërisë së veprimit të kryer dhe masës së parashikuar. 

Vendoset parimi i vazhdimit “të papërcaktuar” të masave me qëllimin për të korrigjuar 

të miturin.872 

5. Lihet mënjanë kriteri i “përgjegjshmërisë”.873 Kur një i mitur kryen një vepër penale, 

nuk verifikohet nëse është i përgjegjshëm ose jo, përgjegjës ose jo; çështja qëndron 

gjetkë. Nëpërmjet kryerjes së veprës penale, i mituri është treguar armiqësor ndaj 

bashkëmoshatarëve të tij dhe ka shfaqur sjellje dhe prirje të rrezikshme, ndaj për të 

duhet të zbatohet, shpejt dhe gjithnjë, një sistem edukimi e korrigjimi i posaçëm për 

kriminelët e mitur.874 
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política criminal en perspectiva comparada”, në Anuario de derecho penal y ciencias penales, Vol. 39 (1), f. 
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6. Në harmoni me parimet dhe idetë shoqërore mbizotëruese të asaj periudhe kohe, të 

miturit duhet të veçohen nga rrethi i dëmshëm shoqëror ku kanë zhvilluar sjelljet 

antisociale dhe “të mbyllen” për t’u riedukuar, ku “shkolla e riedukimit u shndërrua në 

elementin kyç të të gjithë sistemit reformues”.875 

7. Qëllimi parandalues-special i masave zbatuese, të cilat bazohen në bindjen e plotë të 

rikuperimit të të miturit për shoqërinë, edhe pse kjo nënkupton mungesën e garancive të 

mjaftueshme për kriminelin e mitur dhe për më tepër papërshtatshmërinë me çdo lloj 

procesi penal me garanci, sepse këto konsiderohen sipërfaqësore dhe hera-herës të 

panevojshme për fushën e riedukimit, ka qenë objekt i kritikave të shumta.876  

Në mënyrë të përmbledhur, parimet bazë të këtij sistemi janë: përzgjedhja e llojit dhe 

kohëzgjatjes së masës sipas nevojës së trajtimit të të miturit; hetimi i personalitetit me 

ndihmën e ekspertëve; masa privuese të lirisë përkohësisht të pacaktuara; përcaktimi i 

momentit të lënies të lirë nga ekspertë pa status gjyqësor; zbatimi i trajtimit mjekësor, 

farmakologjik dhe social-terapeutik pa miratimin e të miturit; futja e trajtimit 

“parakriminal” nëpërmjet masave privuese të lirisë, duke u nisur nga sjelljet devijante; 

mohimi i garancive procedurale me argumentin se kjo mënyrë trajtimi bëhet në të mirë të të 

prekurit.
877

 

 

5.3.Modeli edukues 

Modeli edukues gjeti zbatim në Evropë
878

, pas Luftës II Botërore, si rrjedhojë e lindjes së 

Shtetit të Mirëqenies (Welfare State)
879

.
880

 Në këtë model mbizotëron ideja se drejtësia 
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penale nuk duhet të ndërhyjë lidhur me të miturit, në çdo rast duhet të shmanget kontakti i 

të rinjve me sistemin e drejtësisë penale. Në këtë prizëm, duhet të kërkohen zgjidhje 

jashtëgjyqësore, duke i dhënë përparësi procesit edukues ndaj rrugës gjyqësore.
881

 

Kjo ide përbën bazën e programeve të diversion, të lidhur ngushtësisht me modelet e 

zhdëmtimit dhe kompensimit midis autorit dhe të dëmtuarit nga vepra penale.
882

 

Në krahasim me natyrën autoritare dhe të rreptë të modelit mbrojtës, ai edukativ niset nga 

një qëndrim tolerant, për mënyrën sesi i referohet miturisë, duke vlerësuar si të rastësishëm 

episodet e sjelljes jonormale dhe në ndonjë rast si të pafajshëm të miturit (të cilëve u 

rezervon një status të privilegjuar), për mënyrën si trajton sjelljet antisociale të konsumuara 

prej tyre. 

Sistemi edukues paraqitet si “një model social ose komunitar si përgjigje ndaj kriminalitetit 

të të miturve në kuptimin që bëhet fjalë për një model ‘aktiv’ të burimeve shoqërore ndaj 

shkelësit të ligjit”.
883

 Rrjedhojë e këtij sistemi ishte braktisja e metodave shtrënguese, duke 

u përqendruar në veprimin edukues, që iu ngarkua entiteteve dhe organizatave private. Për 

këtë sistem, “i mituri nuk është i vetmi në qendër të vëmendjes, por ai duhet lënë në gjirin e 

familjes, ku i duhet ofruar mbështetja e nevojshme atij dhe familjes”.
884

 

Mbyllja në institucion (paradigma e sistemit mbrojtës) është masa e fundit dhe që duhet 

përdorur vetëm në raste të veçanta (ekstreme). Kjo masë zëvendësohet me një seri masash 

të tjera që kanë për qëllim të mos e largojnë të miturin nga familja dhe, në ato raste kur 

rezulton e nevojshme, bëhen përpjekje për të siguruar një ambient të ngjashëm me këtë të 

fundit. Masat dhe insitucionet organizohen dhe drejtohen nga punonjës socialë dhe mund të 

jenë: strehimi familjar, familjet zëvendësuese, qendra të tipit familjar (me një numër të 

kufizuar fëmijësh, etj).
885

 

Lidhur me këtë sistem, ka paqartësi për të miturin që ka nevojë për mbrojtje dhe të miturin 

shkelës të ligjit dhe konstatohet mungesa e garancive juridike në trajtimin e sjelljeve 
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devijante të konsumuara nga i mituri. “Juridiksioni i të miturve, sipas këtij modeli, nuk i 

përket juridiksionit penal, por atij civil”.
886

 

Nga fundi i viteve 1960 modeli edukues u përball me kritika të shumta, të cilat çmitizuan 

institucionet riedukuese, duke vënë në dukje se qëllimi përfundimtar i edukimit dhe 

rehabilitimit maskonte në të vërtetë një veprim margjinalizues që prekte një numër të madh 

të miturish, pjesëtarë të klasave shoqërore më të ulëta.
887

 

 

5.4.Modeli i përgjegjësisë 

Ky model frymëzohet nga reformat e legjislacioneve evropiane dhe amerikano-veriore gjatë 

viteve 1970
888

 dhe është zhvilluar në dekadat në vazhdim nën mbrojtjen e teksteve 

ndërkombëtare që u përhapën në këtë periudhë.
889

 Faktor i rëndësishëm ishte dhe dështimi i 

modeleve të trajtimit, ku u konstatua mungesa e plotë e efikasitetit të përpjekjeve 

terapeutike gjatë kohës kur individit i ishte hequr liria; sikundër humbja e dinjitetit njerëzor 

nëpërmjet trajtimit të detyruar.
890

 U vendos parimi i njohjes së të drejtave të fëmijëve për 

t’u trajtuar si persona, të ndryshëm nga të rriturit. 

Modeli karakterizohet nga fuqizimi i pozitës ligjore të të miturit dhe i afrohet drejtësisë 

penale të të rrituve, pasi i referohet të drejtave dhe garancive të vendosura në të, duke i 
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njohur nga ana tjetër të miturit përgjegjësi më të madhe ndaj veprimit të kryer.
891

 Sipas 

Jescheck: 

 
“nuk mund të flitet për papërgjegjësi të të miturit; i mituri duhet të ngarkohet me përgjegjësi për 

veprimet e tij dhe të merret masa përkatëse, sepse ai është qartësisht përgjegjës duke qenë 

person dhe sepse veprimet e tij kanë domethënien përkatëse brenda sistemit shoqëror”.
892

 

 

Ky model ndërlidh elementin edukues me atë gjyqësor, duke zbatuar një model garancie 

dhe masa qartësisht edukuese. Duhet të bëhet fjalë për një përgjigje “përgjegjësuese”, që e 

vë të miturin përballë kuptimit të mungesës së vlerës shoqërore të sjelljes së tij. Bëhet fjalë 

për “të edukuar nëpërmjet përgjegjësisë”.
893

 

Modeli përmbledh disa parime që gëzojnë miratim të gjerë në nivel ndërkombëtar
894

: 

- Të miturit nuk konsiderohen qenie të dobëta nga ana psikologjike, ligjërisht të pazotë 

dhe shoqërisht të papërshtatur, por si “persona titullarë të të drejtave”. Të miturit e çdo 

moshe duhet të trajtohen me dinjitetin e merituar si persona.
895

 Ata nuk janë të rritur, 

por jo për këtë shkak nuk janë persona. 

- Dallim i plotë dhe i qartë midis të miturit autor të një shkeljeje (i mituri në konflikt me 

ligjin)
896

 dhe pjesës që ka të bëjë me të miturit e braktisur, të keqtrajtuar, të dëmtuar, të 

papërshtatur, autorë të sjelljeve jo të rregullta, etj, (koncepti “i gjerë” i kriminalitetit të 

të miturve). Trajtimi i përshtatshëm për secilin nga këto grupe është plotësisht i 

                                                           
891

 Fadiga, L. (1995) “Una risposta alla nuova delinquenza minorile”, në Le nuove criminalità. Ragazzi vittime 

e protagonisti, (a cura di Cavallo, M.), Milano: Franco-Angeli, f. 306, thekson se duhet të bëhet fjalë për një 

përgjigje “përgjegjësuese”, që e vë përballë të miturin me kuptimin e “mungesës së vlerës shoqërore” në 

sjelljen e tij. 
892

 Jakobs, G. “El principio de culpabilidad”, vep. e cit., f. 1063. 
893

 Sudan, D. “De l’enfant coupable au sujet de droits: changements des dispositifs de gestion de la déviance 

juvenile (1820-1989)”, vep. e cit., f. 395-396.  
894

 Po aty, f. 396. 
895

 Lidhur me këtë pikë, neni 40.1 i KDF sanksionon se njihet e drejta e të gjithë fëmijëve të akuzuar për 

kryerjen e një vepre penale, që “të trajtohen në mënyrë të përshtatshme me ndjenjën e tyre të dinjitetit 

personal dhe të vlerave, që nxit respektin e fëmijës për të drejtat dhe liritë themelore të të tretëve”. 
896

 Koncepti për kriminalitetin e të miturve që është dhënë në nenin 2.2 të “Rregullave të Pekinit”, sipas të 

cilit: “Delinkuent i mitur është çdo i ri të cilit i është ngarkuar kryerja e një vepre penale ose që është 

deklaruar fajtor për kryerjen e një vepre penale”, duke konsideruar vepër penale “të gjitha sjelljet (veprime 

ose mosveprime) të dënueshme nga ligji në përputhje me sistemin juridik ku bën pjesë”. Fatkeqësisht, neni 

3.1 e zgjeroi fushën e zbatimit tek “çdo veprim që nuk do të ishte i dënueshëm nëse do të ishte kryer nga një 

madhor” apo status offenses. Mandej, direktiva n. 56 (Direktivat e Riadit) parashikon se: “Me qëllim ndalimin 

e mëtejshëm të etiketimit, viktimizimit dhe kriminalizimit të të rinjve, duhet të miratohen ligje që garantojnë 

se asnjë veprim që nuk do të konsiderohet vepër penale e nuk do të ndëshkohet kur kryhet nga një person 

madhor, nuk do të konsiderohet vepër penale dhe nuk do të parashikojë dënim edhe kur kryhet nga një i 

mitur.” 
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ndryshëm. Modeli i drejtësisë “penale” për të miturit ka të bëjë vetëm me të miturit në 

konflikt me ligjin. Për pjesën tjetër të dukurive, shoqëria duhet të parashikojë 

mekanizma të tjerë socialë dhe ndihme. 

- Ndërhyrja e drejtësisë duhet të kufizohet në minimumin e nevojshëm. Sipas De Leo, ky 

model propozon: 

 
“zvogëlimin e ndërhyrjes së të drejtës dhe ndërhyrjes penale në nivelet minimale të mundshme 

me qëllim fuqizimin e aftësisë së shoqërisë që të përballet drejtpërdrejt me sjelljet e dëmshme, 

devijuese, konfliktuale, duke i lënë të drejtës penale funksionin e garancisë”.
897

 

 

- Drejtësia për të miturit nuk është një “E drejtë penale në miniaturë”, por një procedim 

me tipare dhe karakter specifik. Welzel thekson se: 

 
“E drejta penale e të miturve është e drejtë që përqendrohet mbi autorin e veprës’

898
. Shpagimi 

për veprimin e kryer duhet të jepet në përshtatje me pjekurinë e të miturit dhe në përputhje me 

idenë edukuese; për këtë arsye është e pavarur nga e drejta penale e përgjithshme”.
899

 

 

- Specializimi i organeve të kontrollit shoqëror formal, të cilët ndërhyjnë në sistemin e 

drejtësisë për të mitur. Konsiderohet mjaft e rëndësishme nevoja për një formim të 

specializuar të të gjithë funksionarëve që realizojnë ndërhyrje në aministrimin e 

drejtësisë për të mitur
900

, ku hyjnë punonjës të policisë, gjyqtarë, prokurorë dhe 

avokatë. 

- Duke qenë se aftësia për të kryer shkelje ligjore nga fëmijët zakonisht nis shumë më 

herët se të arrijnë moshën madhore dhe, në disa raste, edhe kur arrihet mosha madhore 

                                                           
897

 De Leo, G. (1990) “L’innovazione dei sistemi della giustizia minorile in Europa. Il bisogno di nuove forme 

di garanzia”, në Giudici, psicologi e riforma penale minorile (a cura di Cuomo, La Greca e Viggiani), Milano: 

Giuffrè, f. 34. 
898

 Kundër këtij mendimi, për ta quajtur si të drejtë penale të autorit është Romero Barranquero, G. (1987) 

“Teorías de la criminalización, derecho penal y política criminal”, në Anuario de derecho penal y ciencias 

penales, Vol. 1, f. 140, e cila nuk është dakort që e drejta penale e të miturve të perceptohet si “e drejtë penale 

e personalitetit”; në të cilën i hiqet vërejtje të miturit, mbi “mënyrën e vet të të qenurit, në tërësinë e vet. Nuk 

përbën vepra penale objekt interesi, është autori i saj si personalitet jashtë normave, ai që përbën objekt 

interesi”. Marrë nga: https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-1987-

10013500152_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_Toerías_de_la_Criminaliza

ción,_Derecho_Penal_y_Política_Criminal, (parë më 20 maj 2015). 
899

 Cituar nga Cerezo Mir, J. “Culpabilidad y pena”, vep. e cit., f. 360. 
900

 Rregulli 12 (Rregullat e Pekinit) përcakton “specializimin e policisë” dhe rregulli 22 atë të “personelit të 

ngarkuar me administrimin e drejtësisë për të miturit”. Neni 9 i Rekomandimit N°R (87)20 të KE propozon 

“inkurajimin e miratimit të dispozitave në mënyrë që të gjithë personat që ndërhyjnë në fazat e ndryshme të 

procedimit të kenë formim të specializuar në fushën e drejtësisë për të miturit dhe të kriminalitetit të të 

miturve”. 

https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-1987-10013500152_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_Toerías_de_la_Criminalización,_Derecho_Penal_y_Política_Criminal
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-1987-10013500152_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_Toerías_de_la_Criminalización,_Derecho_Penal_y_Política_Criminal
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-1987-10013500152_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_Toerías_de_la_Criminalización,_Derecho_Penal_y_Política_Criminal
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mund të ketë prapambetje në zhvillim që e pengojnë arritjen e formimit dhe pjekurisë 

normale të kësaj moshe,
901

 legjislacionet që kanë sanksionuar sistemin e përgjegjësisë, 

zakonisht përcaktojnë një moshë nën moshën madhore, e cila nis nga 12 deri 14 vjeç, 

atëherë kur nis të caktohet përgjegjësia penale e të miturve. Disa legjislacione caktojnë 

dhe një kufi moshe mbi moshën madhore, deri në 21 vjeç, ku në raste të caktuara mund 

të zbatohet e drejta penale për të miturit.
902

 

- Heqja e lirisë së të miturit përmendet si ultima ratio dhe për kohën më të shkurtër të 

mundshme.
903

 Për arsye të parandalimit të përgjithshëm, nuk mund të hiqet dhe të mos 

përdoret burgimi për krime të rënda, sidomos të dhunshme, dhe si masë zëvendësuese 

atëherë kur janë thyer masa të tjera alternative.
904

 

- Vendosja e përgjigjeve penale alternative: urdhra në lidhje me orientimin dhe 

mbikëqyrjen; lirimi me kusht; ndërmjetësimi; rivendosja e të drejtave; punë në dobi të 

komunitetit; probation, etj.
905

 

- Garantimi dhe njohja e të drejtave përgjatë gjithë procedimit: në fillim (arrestimi
906

), 

gjatë (prezumimi i pafajësisë, e drejta për mbrojtje, për t’u njohur me akuzën, për 
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 Cuello Contreras, J. (2010) “Reflexiones sobre la capacidad de culpabilidad del menor y su tratamiento 

educativo”, në Revista electronica de ciencia penal y criminología, Nr. 12-01, f. 3-4. Marrë nga: 

http://criminet.ugr.es/recpc, (parë më 27 maj 2015). 
902

 Po aty, f. 17, propozohet si shembull e drejta penale gjermane për të miturit. Ky sistem rezulton i 

nevojshëm, sepse përfshin përgjegjësinë e plotë penale në formë progresive dhe të përshtatshme përgjatë 

etapave të zhvillimit të të miturit. 
903

 Kështu parashikon rregulli 19 (Rregullat e Pekinit) dhe neni 37, gërma b, i KDF. Në mënyrë të detajuar 

shih Rregullat për Mbrojtjen e të Miturve të Privuar nga Liria. 
904

 Jescheck, “Nueva dogmatica penal y política criminal en perspectiva comparada”, vep. e cit., f. 27. Shih 

gjithashtu edhe nenin 16 të Rekomandimit N°R(87)20 të KE. 
905

 Kjo ka të bëjë me krijimin e një sistemi të dënimeve të shumëfishtë, i cili priret të shmangë në forma të 

ndryshme burgosjen e të miturit në konflikt me ligjin. De Leo, “L’innovazione dei sistemi della giustizia 

minorile in Europa. Il bisogno di nuove forme di garanzia”, vep. e cit., f. 37. Funes, J.  dhe González, C. 

(1988) “Delincuencia juvenil, justicia e intervención comunitaria”, në Revista de menores, Nr. 7, f. 60. Marrë 

nga: http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/delincuencia_juvenil.pdf, (parë më 03 qershor 2015). Shih 

edhe rregullin 18 (Rregullat e Pekinit); nenet 14 e 15 të  Rekomandimit N°R(87)20 të KE. 
906

 Rregulli 13 (Rregullat e Pekinit) parashikon zbatimin e arrestit në burg për të miturit si “mjet i fundit për 

një periudhë kohe sa më të shkurtër”. Të miturit që qëndrojnë nën masën e sigurimit arrest në burg, duhet të 

gëzojnë gjithë të drejtat e garancitë e parashikuara nga Rregullat minimum për trajtimin e të burgosurve si dhe 

të atyre të parashikuara në nenet 9 dhe 10/2, gërma b, dhe 3 të Paktit Ndërkombëtar të të Drejtave civile dhe 

politike (aneks i Rezolutës 2200 (XXI) të Asamblesës së Përgjithshme të OKB. Po ashtu, rregullat 17 e 18 

(Rregullat për mbrojtjen e të miturve të privuar nga liria) parashikojnë kushtet e zbatimit të arrestit në burg 

për të miturit. Rekomandimi N°R(87)20 i KE parashikon në nenin 6 të tij që të “shmanget sa më shumë arresti 

në burg për të miturit”, dhe në nenin 7 “përjashtimin e përdorimit të arrestimit të përkohshëm të të miturve, 

me përjashtim të rasteve kur kryhen krime të rënda prej tyre”. 

http://criminet.ugr.es/recpc
http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/delincuencia_juvenil.pdf
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ruajtjen e të dhënave vetjake, për ankim, etj) dhe pas procesit (gjatë ekzekutimit të 

masës së dhënë).
907

 Këto janë të drejta dhe garanci themelore për një gjykim të 

paanshëm, të drejtë dhe objektiv.
908

  

- Proporcionaliteti i masave. “Çdo përgjigje për të miturit delinkuentë do të jetë në 

përputhje me rrethanat e autorit dhe të veprës penale”.
909

 Parimi i proporcionalitetit në 

të drejtën penale për të miturit nuk shfaqet në mënyrë aq të prerë sa në të drejtën penale 

për të rriturit, sepse gjatë caktimit të masave, përveç rrezikshmërisë së faktit duhet të 

merren parasysh edhe rrethanat personale, familjare e shoqërore të të miturit në konflikt 

me ligjin. 

- Në lidhje të ngushtë me pikën pararendëse, masat duhet të kenë një kohëzgjatje të 

caktuar ligjërisht.
910

 

- Caktimin e kritereve të parandalimit të posaçëm, ndër të tjera, të bazuar në parimet e 

shpërblimit të dëmit ose të parandalimit të përgjithshëm.
911

 

- Një vëmendje më e madhe për viktimën (të dëmtuarin), nën konceptin e nevojës për të 

rivendosur të drejtat e tij nga ana e shoqërisë.
912

 Ky model, sipas disa autorëve, “priret 
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 Rregullat e Pekinit sanksionojnë shprehimisht se do të respektohen gjatë gjithë fazave të procesit garancitë 

procedurale. 
908

 Landrove Díaz, G. (2001) Derecho penal de menores, Valencia: Tirant lo blanch, f. 113. 
909

 Ashtu siç sanksionojnë Rregulli 5 dhe 17/1, gërma a (Rregullat e Pekinit). 
910

 Funes, J.  dhe González, C. “Delincuencia juvenil, justicia e intervención comunitaria”, vep. e cit., f. 54, 

theksojnë se “masat dhe dënimet duhet të kenë kohëzgjatje të caktuar, duke parashikuar minimumin dhe 

maksimumin për secilën prej tyre”. 
911

 Herrero Herrero, Delincuencia de menores, vep. e cit., f. 216 e vijuese, analizon disa forma të parandalimit 

e konkretisht: 

1. Parandalimin parësor që ka për qëllim dhënien e shprehive, monitorimin dhe përforcimin e sjelljes, 

përdorimin e teknikave të sjelljes për menaxhimin e klasës, ngritjen e kapaciteteve të shkollës, ngritjen e 

programeve që sigurojnë progres të vazhdueshëm tek fëmijët dhe të miturit, inkurajimin e të mësuarit 

bashkëpunues dhe jo konkurues, ngritjen dhe zhvillimin e programeve për zhvillimin pozitiv të të 

miturve.  

2. Parandalimi dytësor përfshin grupet e fëmijëve dhe të miturve që kanë shfaqur prirje kriminale dhe synon 

trajnimin e prindërve, njohjen e mjedisit familjar, kompensimin e edukimit me programe te veçanta sipas 

nevojës, nxitjen e arsyetimit moral për sjelljet e realizuara apo të synuara, inkurajimin e përvetësimit të 

shprehive të nevojshme për zgjidhjen e konflikteve dhe të të menduarit. 

3. Parandalimi tretësor ka në fokus të miturit që kanë shfaqur sjellje kriminale dhe synon nxitjen e të 

menduarit dhe të gjykuarit në perspektivën e shoqërisë, marrjen e roleve dhe realizimin e tyre duke 

përjetuar përgjegjësitë dhe kënaqësitë që ato të japin, ndërhyrjet nga shumë modele, ndërhyrjet për 

rimodelimin e sjelljes, trajnimin për të fituar shprehi bazë dhe të domosdoshme, marrja e terapisë në çift 

apo familjare nga staf klinik i specializuar në këtë fushë, bashkërendim të shërbimeve të nevojshme për 

përmirësimin e situatës. 
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të tejkalojë idenë e shpërblimit të dëmit përmes dënimit dhe merr një kuptim më të 

përparuar që ka të bëjë me rivendosjen, dëmshpërblimin, pajtimin”.
913

  

Për ta përfunduar, duhet që modelet e drejtësisë për të miturit që bëjnë të vetin këtë model 

të përgjegjësisë penale të të miturve, të veprojnë në mënyrë të tillë që legjislatori të mos e 

përdorë atë si një “ridënim”
914

, si një pretekst për të goditur kriminalitetin e klasave të 

rrezikshme. 

 

5.5.Modeli i 4D-ve 

Kohët e fundit, nën ndikimin edhe të akteve ndërkombëtare, është shfaqur i ashtuquajturi 

model i 4D-ve, me prejardhje amerikano-veriore, shtyllat e të cilit janë: depenalizimi 

(decriminalization), mosinstitucionalizimi (deinstitutionalization), procesi i drejtë (due 

process) dhe mosgjykimi (diversion).
915

 

Ky model kërkon me këmbëngulje që drejtësia penale për të miturit të ndërhyjë vetëm në 

ata krime të kryer nga të miturit që janë me të vërtetë të rëndë dhe të rrezikshëm, sipas 

kriterit të parandalimit të posaçëm, i cili është kriteri udhëheqës në fushën e kriminalitetit të 

të miturve. Sipas këtij modeli, duhet të ndiqet procesi hap pas hapi.  

Së pari, duhet të shmanget përballja e të miturve me organet e kontrollit formal duke 

depenalizuar disa vepra penale si veprat penale të lehta apo me rrezikshmëri të ulët 

shoqërore. Në vijim, duhet të shmanget, të hiqet dorë ose të pezullohet procesi nëpërmjet 

mosgjykimit të këtyre shkeljeve. Së fundi, nëse në varësi të rrezikshmërisë së faktit është e 

nevojshme nisja e procedimit penal, ky duhet të kryhet nën përmbushjen e plotë të të 

drejtave dhe garancive procedurale që lidhen me individin (procesi i drejtë). Nëse gjatë 

procedimit do të rezultojë e nevojshme vendosja e ndonjë mase ose dënimi, masa e privimit 

nga liria duhet të caktohet si një mjet ekstrem dhe për kohën më të shkurtër të mundshme 

(mosinstitucionalizimi). 

                                                                                                                                                                                 
912

 Sipas De Leo, “L’innovazione dei sistemi della giustizia minorile in Europa. Il bisogno di nuove forme di 

garanzia”, vep. e cit., f. 40, ky është një ndër objektivat më domethënës dhe më i vështirë për t’u arritur. 
913

 Po aty, f. 41. 
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 I përmendur si “repénalisation” nga Sudan, “De l’enfant coupable au sujet de droit”, vep. e cit., f. 397. 
915

 Lilly, Cullen dhe Ball, Criminological Theory, vep. e cit., f. 163 e vijuese. Ruiz Vadillo, E. (1999) 

“Descriminalización y despenalización: reforma penal y descriminalización”, në Eguzkilore: Cuaderno del 

Instituto Vasco de Criminología, Nr. extra 13, f. 100. Marrë nga: 

http://www.ehu.eus/documents/1736829/2174310/08+Descriminaliz.pdf, (parë më 11 qershor 2015). 

http://www.ehu.eus/documents/1736829/2174310/08+Descriminaliz.pdf


224 

 

Në përputhje me këtë model, në aspektin material duhet të ngrihet një program 

depenalizimi që të zvogëlojë ndërhyrjen penale në rrethin e të miturve. Rruga e 

depenalizimit duhet të shoqërohet njëkohësisht me pakësimin e masave të dënimit dhe 

zbutjen e të tjerave; konkretisht, të miturit duhet të dalin nga institucionet e vuajtjes së 

dënimit dhe të vendosen në institucione të hapura dhe pranë shoqërisë, si në rastin e 

mjekimit ambulator (ky është në thelb mosinstitucionalizimi). Në planin procedural, të 

miturve të akuzuar për kryerjen e veprave penale duhet t’u sigurohet një proces i drejtë, i 

cili përkthehet në njohjen dhe respektimin e garancive procedurale themelore të 

sanksionuara nga sistemi ligjor. Në fund, duhet të ndërfutet dhe parimi i mosgjykimit.
916

 

Ky model shkon më tej në krahasim me të tjerët, në kërkim të një drejtësie penale për të 

miturit në harmoni me direktivat ndërkombëtare dhe orientimet e reja shkencore. Nuk duhet 

harruar se ky model u shfaq në SHBA në vitet 1970
917

 me një qëllim të qartë: pakësimin e 

përdorimit të organeve korrektuese për të miturit nëpërmjet një politike 

mosinstitucionalizimi që shmangte veprat penale të lehta dhe veprat “për shkak të gjendjes” 

ose të “statusit”
918

 (status offenders) nga sistemi i drejtësisë për të miturit, duke 

depenalizuar disa vepra penale që lidheshin me “statusin”. Duhet mbajtur parasysh dallimi 

midis të drejtës penale shqiptare dhe sistemit të drejtësisë amerikano-veriore për të miturit, 

ku në të drejtën e vendit tonë nuk penalizohen të ashtuquajturit krime të “statusit”. 

 

Depenalizimi-Decriminalization
919

 

Depenalizimi ka të bëjë me zëvendësimin e dënimeve penale me forma të kontrollit ligjor 

më pak shtrënguese (të karakterit civil ose administrativ)
920

 dhe mund të bëhet efikas në dy 

                                                           
916

 G. A. (2012) “Les sources du droit pénal des mineurs”, në Droit pénal, Nr. 9, shtator, f. 6-8. Marrë nga: 

http://www.lexisnexis.fr/droit-document/article/droit-penal/09-2012/017_PS_DPN_DPN1209ET00017.htm, 

(parë më 18 qershor 2015). 
917

 Sipas Cohen, S. dhe Cohen, J. E. (2008) Against Criminology, New Brunswick, NJ: Transaction 

Publishers, f. 100, modeli i mosndërhyrjes bazohet qartë në teoritë e reja të devijimit, duke ndërfutur 

konceptet e labelling dhe të ndërveprimit. 
918

 Bartollas, C. (1996) “United States”, në International Handbook on Juvenile Justice, (edited by 

Shoemaker, D. J.), London: GreenWood Press, f. 303. Feld, Bad Kids, vep. e cit., f. 173 e vijuese. Howell, 

Lipsey dhe Wilson, A handbook for evidence-based juvenile justice systems, vep. e cit., f. 33-34. Lawrence, 

School Crime and Juvenile Justice, vep. e cit., f. 173-174. 
919

 Depenalizimi dhe dekriminalizimi shfaqen si karakteristika kryesore, në aspektin negativ, të lëvizjes 

abolicioniste (të heqjes së skllavërisë). Mbi aspektet e kësaj lëvizjeje, sidomos nën këndvështrimin e 

kriminologjisë evropiane, mund të konsultohet Van Swaaningen, Critical Criminology. Visions from Europe, 

vep. e cit., f. 116 e vijuese, 201 e vijuese. 

http://www.lexisnexis.fr/droit-document/article/droit-penal/09-2012/017_PS_DPN_DPN1209ET00017.htm
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rrugë. E para ka të bëjë me rritjen e moshës minimale për të qenë subjekt i përgjegjësisë 

penale (kriteret subjektive) dhe e dyta me pakësimin e fakteve që klasifikohen si vepra 

penale (kriteret objektive).
921

 Meqë kriteret subjektive janë trajtuar në kuadrin e konceptit 

të përgjegjshmërië, do të gjejë trajtim pakësimi i veprave në kuptimin objektiv. 

Kjo do të thotë, në radhë të parë, përjashtimin nga e drejta penale materiale të disa llojeve 

të sjelljeve në shkelje të ligjit apo problematike,
922

 karakteristike për të miturit (veprime që 

i paraprijnë krimit ose status offenses). Në radhë të dytë, duhet të përjashtohen edhe ato 

vepra penale, që sipas kritereve të parandalimit të posaçëm e bëjnë të panevojshme 

ndërhyrjen penale.
923

 Duhet pasur në vëmendje se pjesa dërrmuese e kriminalitetit të të 

miturve mbetet e pazbuluar
924

 nga organet e kontrollit shoqëror formal, siç janë veprat 

penale të lehta dhe me rrezikshmëri shumë të ulët shoqërore, të cilësuara si vepra penale 

kryesisht fëminore, që përbëjnë shkelje normale, me natyrë episodike e që zhduken në 

mënyrë spontane,
925

 sepse me rritjen e moshës dhe të pjekurisë, pjesa më e madhe e të 

miturve nuk kryejnë më vepra penale vetvetiu dhe pa ndërhyrjen e organeve shtetërore.
926

 

Për t’u realizuar procesi i depenalizimit, duhet që e drejta penale për të miturit të shkëputet 

nga e drejta penale për të rriturit në përcaktimin e rrethit të veprave penale që parashikon në 

kuptimin objektiv.
927

 Në këtë kuptim, autori Ostendorf ka propozuar një pakësim të rrethit 

të veprave penale të kryera nga të miturit duke u mbështetur në tre kritere: heqjen e atyre 

veprave, qëllimi i kryerjes së të cilave nuk kuptohet nga të miturit (duke dhënë si shembull 

                                                                                                                                                                                 
920

 Baratta, Criminologia critica e critica del diritto penale, vep. e cit., f. 215. 
921

 Bandini dhe Gatti, “Diritto minorile: aspetti generali”, vep. e cit., f. 42 e vijuese. Ruiz Vadillo, E. 

“Descriminalización y despenalización: reforma penal y descriminalización”, vep. e cit., f. 100, e përkufizon 

dekriminalizimin si “atë proces ose vendim legjislativ nga të cilët përjashtohet nga KP apo nga një ligj tjetër 

penal një sjellje e përfshirë në ta, duke eliminuar në mënyrë përfundimtare mundësinë që asaj sjelljeje t’i 

bashkohet një dënim i caktuar”. Me depenalizim përkufizon “një ulje në sasi dhe cilësi të dënimit. P.sh., 

zëvendësimin e një dënimi me heqje të lirisë me një tjetër të heqjes së disa të drejtave”. 
922

 De Leo, G. “L’innovazione dei sistemi della giustizia minorile in Europa. Il bisogno di nuove forme di 

garanzia”, vep. e cit., f. 37. 
923

 Argumentet që qëndrojnë në themel të mosndërhyrjes (apo depenalizimit të sjelljes) qëndrojnë, kryesisht, 

në mungesën e efikasitetit të kontrollit shoqëror ndaj disa formave të sjelljes devijante. Shih Cohen dhe 

Cohen, Against Criminology, vep. e cit., f. 101. 
924

 Vercellone, “Intervento giudiziario nei confronti della criminalità minorile”, vep. e cit., f. 46. 
925

 Dukuri që njihet si “heqje dorë vullnetarisht (spontane)”. Albrecht, El derecho penal de menores, vep. e 

cit., f. 33.  
926

 Pinatel, J. “Doctrine et practique en matière de délinquance juvénile”, vep. e cit., f. 58. Garrido dhe 

Redondo, Manual de criminología aplicada, vep. e cit., f. 149.  
927

 Jescheck, H. H. “Nueva dogmatica penal y política criminal en perspectiva comparada”, vep. e cit., f. 28. 
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krimin e falsifikimit të dokumenteve); shfuqizimin e veprave penale që nuk janë të 

përshtatshme (rrethanat e cilësuara që bazohen në veprimin në grup); depenalizimin e atyre 

veprimeve që nuk është e nevojshme të parashikohen si vepra penale (veprat penale me 

rrezikshmëri të pakët shoqërore ose me pak vlerë siç është vjedhja e ushqimeve në 

ambiente tregtare).
928

 

Në këtë vështrim, procesi i depenalizimit kërkon një reformë të plotë legjislative, sepse që 

të mos referojë e drejta penale për të miturit në normat e të drejtës penale që zbatohet për 

madhorët, duhet hartuar dhe rregulluar një e drejtë penale dhe procedurale për të miturit, 

më vete, në tërësinë e saj harmonike dhe e njëjtësuar, ç’ka nuk është ndërmarrje e lehtë, dhe 

që nuk është zgjedhur nga ana e ligjvënësit si rrugë për trajtimin e këtij problemi.
929

 

 

Mosgjykimi – Diversion 

Nëpërmjet këtij termi shpjegohen një sërë veprimesh që synojnë t’i japin fund procesit 

penal formal në fazat para konstatimit të fajësisë së të miturit, duke hequr dorë nga ngritja e 

akuzës, duke e pezulluar procesin, ose duke mos e filluar atë atëherë kur policia nuk iu 

referon notitia criminis organeve të administrimit të drejtësisë.
930

 Një ndër pasojat e 

mosgjykimit është ajo e heqjes dorë nga ndërhyrja penale (që do të përdorej si përgjigje në 

ato raste ku ndërhyrja nuk është e nevojshme. Bëhet fjalë për vepra me rrezikshmëri të 

                                                           
928

 Dunkel, F. “Reacciones en los campos de la Administración de Justicia y de la Pedagogía Social a la 

delincuencia infantil y juvenil: un estudio comparativo a escala europea”, vep. e cit., f. 166. Sipas Ciannavei, 

L’imputabilità del minore, vep. e cit., f. 294 e vijuese, jo të gjitha sjelljet e dënueshme të parashikuara për të 

rriturit duhet të konsiderohen të tilla kur autorët e tyre nuk e kanë arritur kufirin e moshës madhore. Duhet 

zbatuar një program depenalizimi i disa llojeve jo të rëndësishme të sjelljeve të kryera nga të miturit. Janë disa 

qëndrime që shoqëria nuk duhet t’i ndëshkojë penalisht. 
929

 Në legjislacionin penal shqiptar, trajtimit të fëmijëve në konflikt me ligjin i janë kushtuar disa dispozita 

ligjore, të cilat synojnë përmbushjen e detyrimit kushtetues të mbrojtjes së veçantë të fëmijëve nga shteti. 

Megjithatë, karakteristikë e legjislacionit penal shqiptar lidhur me të miturit është se dispozitat ligjore janë të 

shpërndara në kode e ligje të ndryshme dhe nuk ekziston një ligj i plotë, më vete, i cili të përfshijë të gjitha 

çështjet e drejtësisë penale për fëmijët. Shih Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri 

(CRCA), (2007) Drejtësia për të mitur në Shqipëri-Një analizë e sistemit të administrimit të drejtësisë për të 

mitur dhe gjendjes së të miturve në konflikt me ligjin në Shqipëri, Tiranë: ViSi Press, f. 21, 83. Hysi, V. 

(2012) Penologjia, botim III, Tiranë: Kristalina-KH, f. 311. 
930

 Muncie, Youth and crime, vep. e cit., f. 283 e vijuese. Sipas Ruiz Vadillo, vep. e cit., f. 100, “Mosgjykimi 

ka të bëjë me zëvendësimin e gjykatave penale me instanca të tjera të llojit juridik jo penal, pra të llojit 

administrativ ose shoqëror”. Parimi i diversion “u jep autoriteteve të ngarkuara me procedimin e veprave 

penale një mundësi për ta bërë efektive ose jo atë”.  Nën termin “falje”, jepet kuptimi i mosgjykimit në 

rregullin 11 të Rregullave të Pekinit. 
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pakët
931

 dhe për raste në të cilët familja, shkolla ose institucione të tjera të kontrollit 

shoqëror jo formal kanë reaguar në mënyrën e përshtatshme ose do të reagojnë në këtë 

mënyrë). Pasojë tjetër është miratimi i masave të tjera të kontrollit shoqëror (në këto raste 

duhet të merret pëlqimi i të miturit ose i përfaqësuesve të tij ligjorë).
932

 Konsiderohet si 

arsye e rëndësishme për ndërfutjen e mosgjykimit: nga njëra anë, “nevoja e shmangies së 

dënimit të shkelësit përmes procesit penal dhe sanksioneve të përcaktuara në të”;
933

 dhe, 

nga ana tjetër, “nevoja e pakësimit të një administrate të drejtësisë të mbingarkuar me 

punë”.
934

 

Meqenëse për sa u trajtua, ndërhyrja e sistemit ligjor tek të miturit shkakton dëm (efekti 

stigmatizues)
935

, do të kërkohen për rrjedhojë përgjigje jozyrtare, tej sistemit ligjor dhe 

gjyqësor (diversion), për të zgjidhur sidomos konfliktet me rrezikshmëri të pakët e që janë 

më të shpeshtët. Ndaj dhe kërkohen të ashtuquajturat “sanksione informale” e që janë 

mekanizma kontrolli shoqëror më të përshtatshëm në krahasim me rendin juridik.
936

 Këtu 

mund të përmenden ndër të tjera, programet e ndërmjetësimit, të pajtimit me viktimën, 

shpërblimi i dëmit, kryerja e shërbimeve në të mirë të viktimës ose të komunitetit, etj. Në të 

gjithë këta programe duhet të jenë në vëmendje të drejtat dhe interesat e të miturit në 

konflikt me ligjin dhe të viktimës. 

Qëllimi është që të reduktohet përdorimi i së drejtës dhe ndërhyrjeve penale në nivelin më 

të ulët të mundshëm në harmoni me zhvillimin kulturor dhe institucional të shoqërisë civile, 

                                                           
931

 Herrero Herrero, Delincuencia de menores, vep. e cit., f. 254 e vijuese, shprehet në favor të mosgjykimit 

“kur bëhet fjalë për veprime me rrezikshmëri të ulët shoqërore apo kur e lejojnë kushtet personale të autorit 

dhe gjendja e tij”. 
932

 Harremoes, E. “Social reaction to juvenile delinquency from a Council of Europe perspective: A summary 

of the activities of the Europian Committee on crime prevention”, vep. e cit., f. 67. 
933

 Në të njëjtin kuptim, neni 2 i Rekomandimit N°R(87) 20 të KE, propozon inkurajimin e proceseve te 

mosgjykimit dhe të ndërmjetësimit, “me qëllim shmangien e përfshirjes së të miturve në sistemin e drejtësisë 

penale dhe pasojat që vijnë prej tij”. 
934

 Herrero Herrero, Delincuencia de menores, vep. e cit., f. 258. 
935

 Për Marotta, G. (1987) “Il trattamento dei minori delinquenti in libertà”, në Aspetti criminologici e 

psichiatrico-forensi dell’età minore, (a cura di Ferracuti, F.), Milano: Giuffrè, f. 90, “pasojat e etiketimit dhe 

përjashtimit që vijnë nga drejtësia për të miturit janë shumë më të rënda e të thella se ato që shkaktohen tek 

personat madhorë”. Për më gjerë, Adams, M. S., Robertson, C. T., Gray-Ray, P. dhe Ray, M. C. (2003) 

“Labeling and delinquency”, në Adolescence, Vol. 38, Nr. 149, San Diego, CA: Libra Publishers, f. 183. 
936

 García-Pablos de Molina, A. “Presupuestos criminológicos y politico-criminales de un modelo de 

responsabilidad de jóvenes y menores”, vep. e cit., f. 277. Cohen dhe Cohen, Against Criminology, vep. e cit., 

f. 25. 
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me anë të të cilit iu bëhet ballë problemeve të shkeljes së ligjit, devijimit e konfliktit, duke e 

ruajtur të drejtën penale si mjet garancie.
937

 

Sikundër thekson Moro, “qëllimi kryesor i mosgjykimit është depenalizimi, ku ky qëllim 

nuk duhet të ketë vend vetëm në planin normativ, por atë praktik”.
938

 Është ajo që Rüping e 

konsideron reagim të të drejtës procedurale ndaj ndryshimeve (apo mangësive) në të drejtën 

materiale, reagime që kanë bërë të mundur garantimin e parimit të përshtatshmërisë 

procedurale dhe mosfillimin e procedimit në rastet e rrezikshmërisë së pakët shoqërore dhe 

të veprave të kryera me pakujdesi.
939

 Në rastin e Shqipërisë nuk parashikohet në KPP 

mundësia që prokurori të mos fillojë procedimin penal ndaj një të mituri kur ekzistojnë këto 

rrethana. Procedimi penal fillon dhe çështja dërgohet në gjykatë. Gjykata, në të tilla raste, 

mund të përjashtojë të miturin nga dënimi ose të përdorë alternativa të dënimit. 

 

Procesi i drejtë-Due process 

Ky është një parim kushtetues që iu garanton palëve zhvillimin e një gjykimi të drejtë, 

sikundër mbrojtjen e jetëve dhe pronave të tyre nga çdo lloj veprimi arbitrar i Shtetit.
940

  

Do të thotë që procesi i të miturve duhet të rregullohet nën një seri të drejtash e garancish, 

në të njëjtën mënyrë si për personat madhorë, duke u dhënë fund sistemeve informale apo 

patriarkale ku të miturit fajtorë nuk gëzonin të drejtat që iu njiheshin në bazë të kushtetutës 

“të gjithë” personave, pa u diskriminuar për shkak të moshës.
941

 Bëhet fjalë për të drejtën e 
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 De Leo, G. “L’innovazione dei sistemi della Giustizia minorile in Europa. Il bisogno di nuove forme di 

garanzia”, f. 38. 
938

 Moro, A. C. (2000) “Diritti del minore e nozione di interesse”, në Cittadini in crescita (Rivista del Centro 

nazionale di documentazione ed analisi per l’infanzia e l’adolescenza), Nr. 2-3, Firenze: Istituto degli 

innocenti, f. 22. 
939

 Cituar nga Jescheck, H. H. “Nueva dogmatica penal y política criminal en perspectiva comparada”, vep. e 

cit., f. 28. 
940

 Parimi i due process of law u shpall për herë të parë në Carta Magna (1215). Amendamenti i pestë i 

Kushtetutës së SHBA (1781), sanksionoi se “No shall-any person-be deprived of life, liberty or property 

without due process of law”. Më vonë, Amendamenti i katërmbëdhjetë (1867) e zgjeroi këtë mbrojtje ndaj 

veprimeve të paligjshme shtetërore. Parimi përbën një kusht sipas të cilit, ligji nuk mund të jetë arbitrar dhe 

mjetet e zgjedhura duhet të jenë në mënyrë të arsyeshme në proporcion me qëllimet e tij. Në këtë kuptim, 

procedimi gjyqësor duhet të zhvillohet konform normave të vendosura për mbrojtjen e te drejtave civile të 

qytetarëve. Shih Cocchini, vep. e cit., f. 106. 
941

 Lidhur me zbatimin e Due Process në ShBA mund të konsultohet Binder, Geis dhe Bruce Jr., Juvenile 

Delinquency, vep. e cit., f. 221 e vijuese (sidomos 223 dhe 224 ku përmenden vendimet e Gjykatës së Lartë, 

Kent v. United States (1966), in re Gault (1967). Në  çështjen Gault u vendos që të miturit kishin të drejtën 

për t’u mbrojtur në ato procese ku vendimi mund të kishte për objekt burgosjen e tyre, për t’u njohur me 

akuzën, për mbrojtje me avokat, për ballafaqim e marrje në pyetje, për paprekshmëri nga akuza. Në të njëjtën 



229 

 

prezumimit të pafajësisë; e drejta e të miturit dhe e prindërve të tij për t’u njohur formalisht 

me akuzën; e drejta për asistencë ligjore nga një avokat; e drejta për të paraqitur prova ndaj 

akuzës së ngritur; e drejta për të mos bërë deklarime me vetëpërgjegjësi; që çështja të 

zgjidhet pa zvarritje të paligjshme, nga një organ gjyqësor kompetent, i pavarur dhe i 

paanshëm, etj.
942

 

Neni 8 i Rekomandimit N°R(87) 20 i KE propozon: të fuqizohet pozicioni ligjor i të 

miturve përgjatë gjithë procedimit, përfshi dhe fazën policore, ndër të tjera duke njohur: 

- Prezumimin e pafajësisë; 

- Të drejtën për t’u asistuar nga një avokat mbrojtës; 

- Të drejtën për t’u asistuar nga prindërit ose nga përfaqësues të tjerë ligjorë, të cilët 

duhet të informohen që nga momenti i nisjes së procedimit; 

- Të drejtën e të miturve për të siguruar dëshmitarë, për t’i pyetur e për t’u ballafaquar me 

ta; 

- Mundësinë e të miturve për të kërkuar ekspertime të reja ose çdo provë tjetër; 

- Të drejtën e të miturve për të marrë fjalën si dhe, në momentin e përshtatshëm, për t’u 

shprehur mbi masat e parashikuara për ta; 

- Të drejtën për ankim; 

- Të drejtën për të kërkuar rishikimin e masave të urdhëruara; 

- Të drejtën e të miturve për t’u respektuar jeta e tyre private. 

 

Mosinstitucionalizimi – Deinstitutionalization 

Ka të bëjë me marrjen e masave alternative ndaj mbylljes në institucione. Bindja shkencore 

dhe praktike ose operative rreth ndikimit negativ të përgjigjeve institucionale (duke iu 

referuar me këtë fjalë mbylljes në burgje) është një faktor që vepron si nxitës i fuqishëm në 

kërkimin e zgjidhjeve alternative.
943

 Qëllimi qëndron në “minimalizimin” e përgjigjeve 

institucionale, duke e lënë si një mundësi të fundit mbylljen e të miturve nëpër institucione 

dhe në kërkimin e zgjidhjeve alternative, jashtë institucionale, të ndërhyrjes shoqërore, 

                                                                                                                                                                                 
linjë janë dhe disa vendime të tjera të rëndësishme të Gjykatës së Lartë të ShBA si: in re Winship (1970), 

McKeiver v. Pennsylvania (1971) dhe Breed v. Jones. Shih Bartollas, “United States”, vep. e cit., f. 303. 
942

 Të drejtat dhe garancitë themelore të due process janë përmbledhur në nenin 40/2 të KDF. 
943

 De Leo, G. “L’innovazione dei sistemi della giustizia minorile in Europa. Il bisogno di nuove forme di 

garanzia”, vep. e cit., f. 15. Muncie, Youth and Crime, vep. e cit., f. 283. 
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jashtë rrethit juridiko-penal.
944

 Për këtë arsye, duhen vënë në lëvizje e gjetur disa përgjigje 

që lidhen me krijimin e ambienteve të tipit familjar (forma rezidenciale që nisin nga modeli 

familjar drejt modelit të komunitetit të vogël të hapur) dhe, paralelisht, që nxisin 

komunitetin lokal të përgjigjet aktivisht ndaj problemit të kriminalitetit të të miturve.
945

 

Një tjetër argument në favor të mosinstitucionalizimit, me natyrë ekonomike, është ai i 

dhënë nga Andrew Scull, i cili vuri në dukje se rritja e shpenzimeve të institucionalizimit 

kontribuonte në krizën ekonomike të Shtetit. Nga ana tjetër, format e trajtimit alternativ 

janë më ekonomike dhe më njerëzore.
946

 

Në këtë kuptim merren parasysh një numër i madh masash alternative ndaj dënimit me 

burgim, i cili duhet përdorur si masë e fundit dhe për kohën më të shkurtër të mundshme.
947

 

Ndër këto masa duhen përmendur urdhrat për mbikëqyrjen, shpërblimi i dëmit, liria me 

kusht, kryerja e shërbimeve në favor të komunitetit, etj.
948

 

 

Konkluzion 

Nga katër modelet e marrë në shqyrtim, duke përjashtuar dy të parët që rezultojnë të 

pazbatueshëm, sot, në një Shtet social dhe demokratik të së drejtës siç është vendi ynë, ku 

të miturit, njësoj si të rriturit gëzojnë të drejtën e dinjitetit vetjak, të drejta të pacënueshme 

që lidhen me të dhe zhvillimin e lirë të personalitetit të tij, personalisht jam në favor të 

modelit të përgjegjësisë për një arsye mjaft të thjeshtë. Të dy modelet (ai i përgjegjësisë dhe 

ai i 4D-ve) përputhen në thelb, në kriteret e parandalimit të posaçëm dhe në aspektet e 

mosgjykimit, ruajtjes së të drejtave themelore dhe garancive gjatë procesit (due process) 

dhe mosinstitucionalizimit. 

Dallimi mes këtyre modeleve qëndron në faktin se modeli i quajtur si i 4D-ve, synon të 

depenalizojë një seri veprash penale, duke u larguar nga e drejta penale për personat 

madhorë, gjë që do të sillte nevojën për hartimin e një normative të re. Do të ishte mirë që 

                                                           
944

 De Leo, G. “L’innovazione dei sistemi della giustizia minorile in Europa. Il bisogno di nuove forme di 

garanzia”, vep. e cit., f. 38. 
945

 Po aty, f. 39. 
946

 Hagan, vep. e cit., f. 588. Muncie, Youth and Crime, vep. e cit., f. 285. 
947

 Shih nenin 37, gërma b, të KDF. Rregulli 19 (Rregullat e Pekinit). 
948

 Neni 40/4 i KDF përcakton se “Parashikohen dispozita të ndryshme, siç janë kujdesi, orientimi dhe 

kontrolli; këshillat; periudha e provës; kujdesi në familje; programet e edukimit të përgjithshëm dhe 

profesional dhe zgjidhje të tjera, veç atyre institucionale, për t’u siguruar fëmijëve një trajtim në përputhje me 

mirëqenien e tyre dhe në raport me gjendjen e tyre dhe me shkeljen e ligjit.” 
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të përcaktohej: cilat shkelje ligjore të kryera nga të miturit përbëjnë vepër penale e cilat jo, 

ose thënë më thjesht, cilat sjellje kriminale nga ato të parashikuara në KP do të 

depenalizohen në rastin kur konsumohen nga të miturit në moshë. Në të dy rastet duhet të 

përcaktohen kritere të qarta dhe specifike, duke u bazuar në parimet e ligjshmërisë dhe të 

barazisë para ligjit. 

Nga ana tjetër, përmes depenalizimit vështirësohet bashkimi i nevojave risocializuese dhe 

edukative (të parandalimit të posaçëm) me nevojat e frikësimit, të drejtuara ndaj autorëve të 

mitur të mundshëm (parandalimi i përgjithshëm negativ) si dhe me kërkesat e përgjithshme 

të mbrojtjes shoqërore, pra të mbrojtjes së të mirave juridike dhe të ruajtjes së besimit të 

komunitetit ndaj funksionimit normal të sistemit ligjor (parandalimi i përgjithshëm 

pozitiv).
949

 Edhe pse janë kriteret e parandalimit të posaçëm, me qëllimin e risocializimit 

edukues, ata që duhet të mbizotërojnë në drejtësinë penale për të miturit, nuk duhen harruar 

as kriteret e parandalimit të përgjithshëm, të cilët zënë një vend më të vogël. Është treguar 

në fakt se duke nisur nga një moshë e caktuar (13, 14 ose 15 vjeç) të miturit zotërojnë 

mjaftueshëm gjykim e aftësi për të kuptuar natyrën e kundërligjshme të sjelljes së tyre 

(parandalimi i përgjithshëm negativ)
950

 dhe, nga ana tjetër, të jetuarit në komunitet, 

bashkëjetesa paqësore dhe paqja sociale, është diçka e denjë për t’u pasur në vëmendje, 

sidomos nëse kjo shoqëri alarmohet ndaj rritjes së kriminalitetit të të miturve (parandalimi i 

përgjithshëm pozitiv)
951

.
952

 Nëse kapërcejmë këta kritere minimalë, por të domosdoshëm, të 
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 Herrero Herrero, Delincuencia de menores, vep. e cit., f. 265. 
950

 Sánchez García de Paz, I. “Minoria de edad y derecho penal juvenil. Aspectos politíco-criminales”, vep. e 

cit., f. 71, vë në dukje se “mungesa e dënimit të shoqërisë ndaj të miturit do të mund të ulte frikën e grupit të 

të miturve potencialisht delinkuentë. Pa dyshim, ky përbën një aspekt problematik”. 
951

 Po aty, f. 72, autorja, lidhur me parandalimin e përgjithshëm pozitiv vëren se “komuniteti mund të nisë të 

frikësohet dhe të humbë besimin në sistemin juridik nëse percepton se masat e aplikueshme ndaj këtyre 

subjekteve (të miturit) janë të pamjaftueshme, të dobëta ose thjesht simbolike”. 
952

 Larrauri, E. (1997) “Criminología crítica: Abolicionismo y garantismo”, në Anuario de derecho penal y 

ciencias penales, Vol. 50, (1-3), f. 152 e vijuese. Marrë nga: 

http://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-1997-

10013300168_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_Criminolog%EDa_cr%EDt

ica:_Abolicionismo_y_garantismo, (parë më 23 qershor 2015). Autorja arrin në një konstatim tejet interesant 

lidhur me pamundësinë empirike për të treguar efektin parandalues të përgjithshëm të dënimeve, sidomos të 

atij me burgim. Për këtë arsye, autorja ndan mendimin për një drejtësi restauruese, ku masat e marra 

udhëhiqen nga një tjetër qëllim (të ndryshëm nga ai i parandalimit të përgjithshëm) dhe që do të vlerësohen në 

bazë të aftësisë së tyre për të ndrequr konfliktin. Në këtë linjë, Arias Madrigal, D. M. (2006) “Reflexiones 

teóricas y prácticas sobre la reparación del daño y la justicia restaurativa”, në Bernal Acevedo, F./Castillo 

Vargas, S. (compiladoras), Justicia restaurativa en Costa Rica. San José: CONAMAJ, f. 166-167, shfaq 

http://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-1997-10013300168_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_Criminolog%EDa_cr%EDtica:_Abolicionismo_y_garantismo
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parandalimit të përgjithshëm pozitiv dhe negativ, mund të na ndodhë ashtu si ka ngjarë në 

vende si Anglia dhe SHBA, ku është shoqëria ajo që kërkon dhënien e masave ndëshkuese 

më të ashpra ndaj të miturve në konflikt me ligjin.
953

 

Vetëm një numër i vogël i autorëve ka mundësi reale që të dekriminalizohet (veprat penale 

me rrezikshmëri të pakët, vepra pa të dëmtuar), pasi pjesa më e madhe e veprave të kryera 

prej tyre drejtohen kundër pronës ose kundër personit, ku nuk mund të zbatohen modele të 

tilla abolicioniste apo të mosndërhyrjes.
954

 

Një tjetër pikë konflikti lidhur me depenalizimin lind në rastin e kriminalitetit të të miturve 

“përsëritës”. Është vërtetuar se një sërë veprash penale (të lehta), që kryhen përgjithësisht 

nga të miturit, kur kryhen në mënyrë të rastësishme, nuk konsumohen më vullnetarisht nga 

të miturit me kalimin e adoleshencës, pa qenë e nevojshme ndërhyrja e organeve të 

kontrollit shoqëror. Sistemi i drejtësisë penale nuk ka pse të ndërhyjë në këto raste; 

problemi i depenalizimit lind kur këto sjellje nuk janë të rastësishme, por shndërrohen në të 

rregullta e të përsëritura. Duke mos u penalizuar, do të ishin sjellje të padënueshme, sepse 

një fakt që nuk përbën vepër penale, nuk mund të jetë i tillë as herën e parë kur kryhet, as të 

dytën, por as të dhjetën. Mendoj se në këto raste, shërbimet sociale dhe komunitare nuk 

janë forma të mjaftueshme kontrolli për autorë të tillë. 

                                                                                                                                                                                 
mendimin se “koncepti i parandalimit të përgjithshëm frikësues është, në kuptimin empirik, i diskutueshëm, 

gjë që vërtetohet sidomos nga hulumtimet e bëra mbi mungesën e efikasitetit të ashpërsimit të dënimeve”. 

Marrë nga: http://www.justiciarestaurativa.org/aroundla/costarica/reflexiones/at_download/file, (parë më 25 

qershor 2015). 
953

 Lidhur me këtë çështje është interesante ajo që De Leo, “L’innovazione dei sistemi della giustizia minorile 

in Europa. Il bisogno di nuove forme di garanzia”, vep. e cit., f. 35 e quan “kultura mbi drejtësinë për të 

miturit”. Autori i referohet faktit se ndryshimet legjislative mund të dështojnë në sjelljen e pasojave shoqërore 

dhe individuale nëse opinioni publik, njerëzit, do të qëndronin larg, armiqësorë apo do të reagonin ndaj këtyre 

ndryshimeve. Ai thekson se “një kulturë e re e fëmijërisë, adoleshencës dhe e drejtësisë për të miturit nuk 

përbën vetëm një punë kryesisht parandaluese, por një kusht themelor për garantimin e vazhdimësisë së 

nevojshme mes ndryshimeve legjislative, transformimeve operative dhe institucionale dhe modifikimeve në 

sjelljet dhe përgjigjet e shoqërisë civile”. Në këndvështrimin personal, duke parë reagimet e shoqërisë ndaj 

burgosjes së një numri të miturish, parashikimeve të KP në fuqi, mendoj se shoqëria nuk është e përgatitur për 

të pranuar depenalizimin lidhur me kriminalitetin e të miturve, ku edhe nëse do të bëhej një gjë e tillë, do të 

duhej të nisej së pari me ndërgjegjësimin e qytetarëve. Për këtë qëndrim të ri lidhur me kriminalitetin e të 

miturve mund të konsultohet edhe Howell, J. C., Feld, B. C. dhe Mears, D. P. (2012” Young offenders and an 

effective justice system response”, në From Juvenile Delinquency to Adult Crime. Criminal careers, justice 

policy, and prevention (Loeber, R. dhe Farrington, D. P. Ed.), New York: Oxford University Press, f. 201 e 

vijuese. 
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 Rreth problemeve dhe kufizimeve lidhur me modelet dekriminalizuese, shih Cohen dhe Cohen, Against 

Criminology, vep. e cit., f. 101-102 dhe 230.  
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Sipas Cohen “mosndërhyrja mund të përbëjë një eufemizëm për të përkufizuar një 

moszbatim mirëdashës ose thjesht mosbërjen e asgjëje”.
955

 

Për këto arsye, më duket më e favorshme dhe më e pranueshme për legjislacionin tonë që të 

drejtohet nga mosgjykimi sesa depenalizimi. Për më tepër, mendoj se sistemi i përgjegjësisë 

“penale” për faktin e kryer, është ai që përputhet më mirë me procesin e rritjes së 

adoleshentit, sepse merr parasysh nga njëra anë se, jo të gjithë të miturit në moshë janë të 

papërgjegjshëm e rrjedhimisht pa përgjegjësi penale, por që ekziston një periudhë moshe në 

të cilën të miturit nuk janë madhorë, ndaj dhe nuk përgjigjen penalisht sipas normave të 

përgjithshme të KP, por nuk janë as fëmijë. Ata janë individë në zhvillim e sipër, psikik e 

intelektual, janë duke u pjekur, ndaj dhe implementimi i një sistemi që i edukon përmes 

marrjes përsipër të përgjegjësisë, nëpërmjet masave edukuese, të caktuara në përputhje me 

moshën e tyre, duke i ndëshkuar atëherë kur nuk ka zgjidhje tjetër dhe rezulton e 

nevojshme, me anë të “dënimeve pozitive”
956

, duket si më i përshtatshmi në mënyrë që ata 

të arrijnë shkallën e duhur të socializimit. 

Së fundi,  

 
 “një përgjigje e përshtatshme në rendin demokratik për kriminalitetin e të miturve kërkon 

reflektim të thellë teorik, i cili duhet të mos e trajtojë të miturin si një subjekt plotësisht të 

papërgjegjshëm, duke i lënë vend njohjes së përgjegjësisë penale për veprimet e tij (parimi i 

përgjegjësisë për faktin e kryer), duke barazpeshuar në këtë mënyrë vlerësimin juridik që e 

konsideron të miturin si përgjegjës gjatë zhvillimit të tij shoqëror”.
957

 

 

 

5.6.Modelet e drejtësisë riparuese: Parimi i përshtatshmërisë. Rivendosja e të drejtave 

Nën emërtimin drejtësi riparuese ose restauruese
958

 kërkohet vendosja e marrëdhënieve të 

reja dhe frutdhënëse mes dy protagonistëve të sistemit penal: nëpërmjet iniciativave 

solidare të mbështetjes konkrete ndaj viktimave në kontekstin e pajtimit të viktimës me 

shkelësin, nëpërmjet programeve të ndërmjetësimit dhe zhdëmtimit, që kuptohen si shfaqje 

e parimit të përshtatshmërisë për hir të mosgjykimit në drejtësinë penale. 
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 García-Pablos de Molina, A. “Presupuestos criminológicos y politico-criminales de un modelo de 
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 Ponti, “Riparazione dei torti e giustizia conciliativa”, vep. e cit., f. 3. 
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Parimi i përshtatshmërisë në procesin penal merr kuptim brenda politikës kriminale në 

drejtim të mosçeljes së gjykimit dhe dhënies së një vendimi me burgim, në këto aspekte:
959

 

1. shmangien e pasojave kriminogjene të dënimeve me burgim tek persona që nuk kanë 

kryer vepra penale ndonjëherë (sidomos të miturit autorë të veprës penale të parë); 

2. ekzistencës së veprave penale me rrezikshmëri të pakët shoqërore;  

3. rehabilitimit të autorit përmes nënshtrimit vullnetar të tij ndaj procedimit të 

ripërshtatjes;  

4. nxitjes së riparimit të dëmit; 

5. dhe mbi të gjitha në drejtim të dobisë së shmangies së gjykimeve të panevojshme dhe të 

ekonomisë gjyqësore.
960

 

Parimi i përshtatshmërisë lidhet ngushtë në procesin penal të të miturve me parimin e 

ndërhyrjes minimale,
961

 me qëllim shmangien e procesit të stigmatizimit (etiketimit), pasi 

krijon mundësi për të mos iu drejtuar procesit gjyqësor, duke krijuar hapësirën për pajtimin 

me viktimën, zhdëmtimin e këtij të fundit, për zbatimin e masave alternative gjatë 

ekzekutimit të dënimit.
962

 

Drejtësia restauruese lindi me lëvizjen politiko-kriminale në favor të të dëmtuarit 

(viktimologjia) dhe me rivendosjen e figurës së tij në procesin penal,
963

 lëvizje e cila është 

ndër më të rëndësishmet ndër rrymat politiko-kriminale të periudhës aktuale.  

Modeli i drejtësisë restauruese mbështetet në tre elemente thelbësorë: 
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 Panseri, C. (1995) “Meglio imputato che vittima”, në Tutela della vittima e mediazione penale (a cura di 
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1. vepra penale është një konflikt mes individëve që i shkakton dëm viktimës, komunitetit 

dhe vetë shkelësve, ku qëllimi i procesit gjyqësor qëndron në riparimin e gjithë këtyre 

dëmeve; 

2. pikësynimi qëndron në vendosjen e paqes në komunitet duke pajtuar palët dhe duke 

rivendosur të drejtat e cënuara; 

3. procesi gjyqësor penal duhet të lehtësojë pjesëmarrjen aktive të viktimave, shkelësve 

dhe komuniteteve të tyre për të gjetur zgjidhje për konfliktet.
964

 

Ligji Nr. 10385, datë 24.02.2011 “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”
965

 

zbatohet për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në fushën e të drejtës penale, që shqyrtohen nga 

gjykata, me kërkesën e të dëmtuarit akuzues ose ankimit të të dënuarit. Drejtësia 

restauruese nëpërmjet ndërmjetësimit për pajtim realizohet për ato vepra penale, të cilat 

parashikohen në nenet 59 e 284 të KPP si dhe në çdo rast kur ligji i veçantë e lejon.
966

 

Në procesin penal kundër të miturve,
967

 qëllimi kryesor nuk është të zbatohet dënimi me 

burgim, por mjete të tjera për riedukimin e tyre, pasi në këtë formë realizohet drejtësia 

restauruese.
968

 Kjo drejtësi sigurohet nëpërmjet sistemit gjyqësor. Kushti kryesor për këtë 

është zhvillimi i një procesi të rregullt gjyqësor, zbatimi i përpiktë i Kushtetutës dhe i 

ligjeve në fuqi në mbrojtje të të drejtave të pjesëmarrësve në proces e posaçërisht të 

viktimës.  

Gjykata ka baza ligjore për të realizuar drejtësinë restauruese: 

                                                           
964

 Binder, Geis dhe Bruce Jr. Juvenile delinquency, vep. e cit., f. 294. 
965

 Ligj Nr. 10385, datë 24.02.2011, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 25, f. 898.  
966

 Të tilla janë veprat penale kundër shëndetit si: rrahja, plagosja e lehtë me dashje, plagosja e rëndë nga 

pakujdesia; veprat penale kundër moralit: fyerjet, shpifjet, etj. (Gjithsej 17 kundërvajtje dhe 6 vepra penale). 

Për veprat penale të parashikuara nga neni 59, i dëmtuari akuzues ka të drejtë të ankohet në gjykatë, kurse për 

veprat penale të parashikuara nga neni 284, ai mund të ankohet në policinë gjyqësore ose në prokurori dhe 

çështja dërgohet ose për ndërmjetësim jashtëgjyqësor ose në gjykatë. Ky proces krijon hapësira dhe mundësi 

për dialog dhe mirëkuptim ndërmjet të dëmtuarit akuzues (viktimës) dhe të akuzuarit duke shmangur 

burgimin e të akuzuarve dhe pasojat e tjera sociale e personale. 
967

 Në mënyrë të veçantë, tregohet kujdes për ofrimin e shërbimit të ndërmjetësimit për të miturit e përfshirë 

në vepra penale. Në nenin 2, pika 4/a, të ligjit “Për ndërmjetësimin”, ku flitet për fushat e zbatimit, 

përcaktohet: “gjykata ose organi përkatës shtetëror, brenda kompetencave të parashikuara në ligj, detyrimisht 

fton palët për zgjidhjen me ndërmjetësim, veçanërisht por pa e kufizuar vetëm me to, të mosmarrëveshjeve a) 

në çështjet civile dhe familjare, kur ndërthuren interesat e të miturve.” 
968

 Kjo formë e drejtësisë rekomandohet gjerësisht nga aktet ndërkombëtare. Shih Blatier, La délinquance des 

mineurs, vep. e cit., f. 80 e vijuese.   
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- Me anë të pajtimit të të dëmtuarit akuzues me të akuzuarin,
969

 për veprat penale të 

parashikuara në nenet 59 e 284 të KPP. Për veprat penale të parashikuara nga neni 59 i 

KPP, gjykata, pasi merr ankesën e të dëmtuarit akuzues, ka të drejtë, sipas nenit 338 të 

KPP, të bëjë përpjekje për pajtim. Ajo thërret të dëmtuarin akuzues dhe atë kundër të 

cilit është bërë ankimi dhe u propozon zgjidhjen e çështjes me pajtim. Në qoftë se i 

dëmtuari e tërheq kërkesën dhe ai që akuzohet e pranon, gjykata vendos pushimin e 

çështjes. Edhe për veprat penale të parashikuara nga neni 284 i KPP, i dëmtuari mund të 

tërheqë ankimin në çdo fazë të procedimit dhe çështja mund të pushohet gjersa vendimi 

nuk ka marrë formë të prerë. Gjykata ka mundësi të tjera ligjore që, kur e çmon të 

arsyeshme, për veprat penale të mësipërme, para se t’i marrë në shqyrtim, mund t’i 

dërgojë për ndërmjetësim në rrugë jashtëgjyqësore. 

- nëpërmjet zbatimit të alternativave të dënimit me burgim
970

 (sipas neneve 58-64 të KP) 

si copëzimi i dënimit me burgim, pezullimi i ekzekutimit të vendimit me burgim, të 

cilat gjejnë zbatim në praktikë sidomos për të miturit. Alternativë tjetër është dërgimi 

për kryerjen e një pune me interes publik. Këto alternativa mbikëqyren nëpërmjet 

Shërbimit të Provës. 

- Me anë të zbatimit të dënimeve për të miturit
971

, të parashikuara nga nenet 46, 51, 52 të 

KP ose me anë të rehabilitimit gjyqësor
972

 (neni 69 i KP). 

- Drejtësia restauruese nëpërmjet zbatimit të legjislacionit penitenciar.
973

 Kjo lidhet me 

trajtimin dhe riedukimin e të miturve të burgosur, pasi nëse nuk veçohen nga të rriturit e 

burgosur, nuk do të riedukohen dhe burgu do të kthehet në shkollë të krimit.
974

 

Nga ana e organeve penitenciare ka të dhëna statistikore zyrtare për aplikimin e drejtësisë 

restauruese.
975

 

                                                           
969

 Landrove Díaz, Derecho penal de menores, vep. e cit., f. 289. 
970

 Anceschi, Il minore autore e vittima di reato, vep. e cit., f. 93 e vijuese. 
971

 Moro, Manuale di diritto minorile, vep. e cit., f. 600. 
972

 Po aty, f. 605. 
973

 Anceschi, Il minore autore e vittima di reato, vep. e cit., f. 87. 
974

 Mendim i shprehur edhe nga Tirana, M. “Mbi hetimet dhe ndjekjen e çështjeve për krimet e të miturve”, 

vep. e cit., f. 12. 
975

 Sipas botimit Save the Children (2012) Manual trajnimi për profesionistët që punojnë me fëmijët në 

sistemin penitenciar, (G. A.), Tiranë: Infbotues, f. 119-120, “komponenti i drejtësisë restauruese për të miturit 

(2006-2010) ka qenë pjesë e Reformës së Drejtësisë për të Miturit realizuar në partneritet nga UNICEF, 
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Përfundimisht, modeli i drejtësisë riparuese ofron një alternativë ndaj sistemit klasik të 

drejtësisë penale, duke u përpjekur të përfshijë e ballafaqojë aktivisht gjithë personat që 

janë lidhur me veprën penale (autori, viktima, i dëmtuari dhe komuniteti). Nëpërmjet saj 

ndihmohet autori që të përballet me përgjegjësitë e tij dhe integrohet viktima si palë aktive 

në proces, gjithashtu anëtarët e komunitetit marrin pjesë aktivisht në zgjidhjen e konflikteve 

që rrezikojnë paqen shoqërore.
976

 

 

5.7.Trajtimi i kriminalitetit të të miturve në aktet ndërkombëtare 

Para se të kalojmë në analizimin e instrumenteve ndërkombëtare për trajtimin e 

kriminalitetit të të miturve, duhet të nënvizojmë se procesi i njohjes në rang ndërkombëtar 

të të drejtave të fëmijëve ecën paralel e ndonjëherë identifikohet me procesin e 

ndërkombëtarizimit të të drejtave të njeriut. Edhe ky proces është relativisht i hershëm, pasi 

deri para pak kohe këto të drejta ishin në varësi të procesit të civilizimit të brendshëm të 

shteteve, pra ishin një shprehje tipike e sovranitetit të çdo shteti dhe kishin fare pak rëndësi 

në marrëdhëniet ndërshtetërore. Nëpërmjet procesit të ndërkombëtarizimit të të drejtave të 

njeriut iu imponohen shteteve standarde të reja të mbrojtjes dhe detyrimi për zbatimin e 

tyre.
977

 Megjithatë, edhe sot, marrëdhëniet ndërkombëtare kushtëzohen mjaft nga 

                                                                                                                                                                                 
Ministria e Drejtësisë dhe FZK dhe mbështetur nga Komisioni Evropian dhe SIDA. Programi më i fundit i 

“Drejtësisë Restauruese dhe Ndërmjetësimit Viktimë-Kundërvajtës për të miturit” (2010-2012), i cili po 

zbatohet nga Fondacioni “Zgjidhja e Konflikteve & Pajtimi i Mosmarrëveshjeve”, është bërë i mundur në sajë 

të bashkëpunimeve me Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Provës, DPPSH, DPB dhe Shkollën e 

Magjistraturës. Programi është mbështetur nga Delegacioni i BE në Shqipëri, UNICEF dhe Save the Children. 

Falë partneritetit institucional të krijuar dhe të mbështetjes së arritur gjatë periudhës 2010-2012, programi 

është shtrirë në dhjetë rrethe të Shqipërisë, përkatësisht në Tiranë, Shkodër, Lezhë, Kavajë, Fier, Durrës, 

Elbasan, Vlorë, Korçë dhe Gjirokastër. Gjithashtu, në sajë të zbatimit të komponentit të ndërmjetësimit dhe 

drejtësisë restauruese të zbatuar në Institutin e të Miturve në Kavajë-IMK (2011), mbështetur nga Save the 

Children dhe UNICEF, janë trajtuar dhe zgjidhur me sukses 14 raste konfliktesh ndërmjet të miturve në këtë 

institucion. Gjatë periudhës Janar-Shtator 2012, në bazë të Memorandumit të Bashkëpunimit midis Shërbimit 

të Provës dhe FZK-së, punonjësit e shërbimit të provës kanë referuar në shërbimin e ndërmjetësimit 80 raste. 

Nga këto raste, 72 janë zgjidhur me sukses, 4 janë në proces dhe 4 kanë qenë të pasuksesshme.” Sipas të 

dhënave të DPB të vitit 2014, janë rritur kapacitetet me 42 punonjës të sistemit penitenciar (stafi policor dhe 

ai i edukimit) në fushën e drejtësisë restauruese, veçanërisht ndërmjetësimit viktimë-kundërvajtës. Shërbimi i 

ndërmjetësimit është ofruar nga IEVP-të Lezhë, Vlorë, Tiranë dhe Instituti i të Miturve Kavajë. Gjatë vitit 

2014 kanë qenë të përfshirë të mitur të paraburgosur, për t’u trajtuar përmes shërbimit të ndërmjetësimit, ku 

113 të mitur kanë përfituar nga shërbimi i ndërmjetësimit, duke arritur të zgjidhin konfliktet e tyre me 

ndërmjetësim. Marrë nga: http://www.dpbsh.gov.al/skedaret/1423731342-

Bashkepunimi%20me%20OJF%202014.docx, (parë më 09 korrik 2015). 
976

 Ponti, “Riparazione dei torti e giustizia conciliativa”, vep. e cit., f. 9. 
977

 Milanese, F. (1999) La tutela non giurisdizionale del minore, Padova: Cedam, f. 15. 

http://www.dpbsh.gov.al/skedaret/1423731342-Bashkepunimi%20me%20OJF%202014.docx
http://www.dpbsh.gov.al/skedaret/1423731342-Bashkepunimi%20me%20OJF%202014.docx
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marrëdhëniet ndërshtetërore që lidhen me parimet e sovranitetit, reciprocitetit, 

mosndërhyrjes në punët e brendshme e kështu me radhë, por pavarësisht këtyre 

kushtëzimeve është bërë mjaft në këtë drejtim.
978

 Tek ky proces evolues, që çoi në lindjen 

dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut në shkallë ndërkombëtare, mund të dallohen tre 

faza
979

:  

Në fazën e parë, komuniteti ndërkombëtar pranoi se të gjithë individët, përfshi dhe fëmijët, 

janë objekt i ligjeve ndërkombëtare dhe kërkojnë mbrojtje juridike ndërkombëtare.  

Në fazën e dytë, që po zhvillohet ende, po i jepen individit, përfshi të miturit, disa të drejta 

substanciale të veçanta.  

Në fazën e tretë, edhe kjo në zhvillim e sipër, individit i njihet mundësia të ushtrojë 

drejtpërsëdrejti të drejtat themelore që i janë njohur dhe të veprojë për mbrojtjen e tyre me 

kusht që të ketë fituar zotësinë procedurale për ta bërë këtë. 

 

Procesi i ndërkombëtarizimit të të drejtave të fëmijës nuk mund të përputhet me atë të 

sipërpërmendur përsa i përket fazës së dytë dhe të tretë. Edhe pse pranohet në parim se 

fëmijët janë titullarë të gjithë gamës së të drejtave civile, në praktikë këto nuk u jepen atyre 

nga shtete të veçanta ose nga gjykatat ndërkombëtare. Ky mohim nga ana e komunitetit 

ndërkombëtar ka të bëjë me mendimin se i mituri nuk ka zotësinë procedurale për të 

mbrojtur interesat e veta.
980

 Trajtimi i figurës së të miturit si autor i veprave penale është i 

lidhur ngushtë me një proces të tërë që ka të bëjë me njohjen e të drejtave të tij si subjekt në 

rang ndërkombëtar. 

 

Analiza do të përfshijë mënyrat e trajtimit të fenomenit nga aktet juridike specifike të OKB, 

të BE dhe të disa shteteve të zhvilluara, në këndvështrim të së drejtës penale materiale, 

procedurale dhe në fushën e ekzekutimit të vendimeve penale. 

                                                           
978

 “Ndërkombëtarizimi i të Drejtave të Njeriut është një proces mjaft i gjerë pasojat e të cilit në thelb, më 

tepër se risi, vihen re njëkohësisht në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe në brendësi të secilit Shtet. Kushtetutat 

kombëtare dhe legjislacionet e çdo vendi duhet të rilexohen sot nën dritën e të drejtës ndërkombëtare të të 

drejtave të njeriut”. Milanese, vep. e cit, f. 15, shënimi 10. 
979

 Sipas Von Bueren, vep. e cit, f. 1. 
980

 Courtin, C. (2004) “France. La responsabilité pénale des mineurs dans l’ordre interne et international”, në 

Revue Internationale de Droit Pénal, Vol. 75, Érès, f. 338. Marrë nga: http://www.cairn.info/revue-

internationale-de-droit-penal-2004-1-page-337.htm#no1, (parë më 13 korrik 2015). 

http://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2004-1-page-337.htm#no1
http://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2004-1-page-337.htm#no1
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Aktet ndërkombëtare me karakter universal 

Dokumenti i parë që i paraprin instrumenteve ndërkombëtare për mbrojtjen e të miturve u 

shfaq në konferencën e Hagës të së drejtës ndërkombëtare private (1902) ku u miratua 

“Konventa për të rregulluar mbrojtjen e të miturve”
981

. Ajo rregullon kryesisht aspektet 

juridiksionale për të ushtruar mbrojtjen mbi të miturin e huaj duke vendosur që, ndaj të 

miturit i cili kishte nevojë për mbrojtje, do të zbatohej ligji i shtetësisë së tij. Pra, kjo 

Konventë njeh “parimin e shtetësisë” në kuptimin që mbrojtja e të miturit do të 

përqendrohet në ligjin e përkatësisë së tij shtetërore. Vetëm në raste të veçanta, kur është e 

pamundur të sigurohet ndihma sipas rregullimit të shtetit të origjinës, autoritetet e shtetit ku 

ai ka vendbanimin mund ta sigurojnë atë në bazë të legjislacionit të tyre
982

. Kjo Konventë i 

mëshon idesë së mbylljes në vend të asaj të hapjes së mbrojtjes personale të fëmijës, 

megjithatë mbetet një përpjekje e parë për ta nxjerrë fëmijën jashtë mbrojtjes familjare
983

. 

Ndërhyrja e parë në nivel ndërkombëtar që u mor me problemin e mbrojtjes së të miturit si 

subjekt i pavarur dhe me zhvillimin e personalitetit të tij është Deklarata për të drejtat e 

fëmijës, e miratuar në Gjenevë nga Lidhja e Kombeve më 26. 09. 1924. Ky dokument 

shpall për herë të parë disa të drejta themelore që duhen zbatuar për të pasur një zhvillim 

njerëzor të përshtatshëm të të miturit dhe ngarkon komunitetet ndërkombëtare për të bërë 

këtë zbatim. Në të flitet për të miturin si subjekt atëherë kur ai ndjek rrugë të gabuar, të 

kthehet në rrugën e drejtë “me qëllim që të vërë zotësitë e tij në shërbim të njerëzve të tjerë” 

(parimi V).
984

 Me këtë Deklaratë filloi procesi i dhënies së të drejtave fëmijëve që deri në 

atë kohë bartnin vetëm detyrime
985

. 

                                                           
981

 Teksti i Konventës mund të konsultohet në faqen e Internetit www.hcch.net. 
982

 “Në fillim të shekullit e drejta ndërkombëtare private e shihte “kombësinë” si të dhënën më të rëndësishme 

të individit, sepse konsiderohej si më e përshtatshmja për të mbajtur lidhjet me Shtetin e origjinës: ishte pra e 

logjikshme që Konventa e vitit 1902 të adoptonte parimin e shtetësisë”. Saulle, M. R. (1994) La Convenzione 

dei diritti del minore e l’ordinamento italiano, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, f. 100. 
983

 Problemet që lindën në zbatimin e Konventës sollën të nevojshme rishikimin e saj; “Konventa mbi 

kompetencën e autoriteteve dhe ligjit të zbatueshëm lidhur me mbrojtjen e të miturve” u nënshkrua në 1961. 

Në datë 19.10.1996 u nënshkrua në sesionin e 18-të të Konferencës së Hagës për të drejtën ndërkombëtare 

private, Akti Final që ka të bëjë me projektin e Konventës lidhur me kompetencën, ligjin e zbatueshëm, 

ekzekutimin dhe bashkëpunimin në fushën e përgjegjësisë prindërore dhe të masave mbrojtëse për të miturit. 

Picone, P. (1996) "La nuova Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori" në Rivista di diritto 

internazionale privato e processuale, f. 705. 
984

 Marrë nga: http://www.un-documents.net/gdrc1924.htm, (parë më 17 korrik 2015). 
985

 Milanese, vep. e cit, f. 30. 

http://www.hcch.net/
http://www.un-documents.net/gdrc1924.htm
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Më 20. 11. 1959 u miratua nga Asambleja e OKB, Deklarata e të drejtave të fëmijës.
986

 Ajo 

e saktëson dhe e zgjeron përmbajtjen e Deklaratës së 1924 duke parashikuar që në 

preambul mbrojtjen e gjerë të fëmijës
987

. Të dy Deklaratat nuk kishin vlerë detyruese për 

Shtetet dhe shtetasit e tyre, megjithatë ato janë domethënëse në planin juridik.
988

  

Në të vërtetë, në kuptimin juridik, janë instrumentet e përgjithshme si Deklarata e 1959, 

nenet 23 e 24 të Paktit mbi të drejtat civile e politike
989

 dhe neni 10 i Paktit
990

 mbi të drejtat 

ekonomike, sociale e kulturore
991

 që shënuan lindjen e së drejtës ndërkombëtare për të 

miturit e jo mbi të miturit.
992

 Në fushën penale, përveç ndalimit të dënimit me vdekje për 

të miturit nën 18 vjeç, janë parashikuar garanci të veçanta në fushën procedurale penale dhe 

atë të riedukimit shoqëror. Gjithashtu kanë ndryshuar dhe termat, ku i mituri devijant 

përfaqëson dështimin e procesit të rritjes së fëmijës dhe këtu shoqëria duhet të marrë 

përsipër përgjegjësitë e veta. Sipas nenit 14 të Paktit mbi të drejtat civile e politike, në 

procedurat gjyqësore ndaj të miturve duhet të mbahet parasysh mosha e tyre dhe synimi për 

                                                           
986

 Marrë nga: http://www.unicef.org/malaysia/1959-Declaration-of-the-Rights-of-the-Child.pdf, (parë më 17 

korrik 2015). 
987

 Sa i përket saktësisht përmbajtjes së saj duhet thënë se është e ndarë në 10 parime që lidhen me: 1) 

mosdiskriminimin në kuptimin më të gjerë të fjalës; 2) mbrojtjen më të përshtatshme për të lejuar zhvillimin 

fizik, intelektual, moral, shpirtëror dhe shoqëror; 3) të drejtën e emrit dhe të kombësisë; 4) të drejtën për siguri 

sociale, përkujdes mjekësor, për shëndet; 5) mundësinë që fëmija, për shkak të kushteve të caktuara fizike, 

mendore ose shoqërore, të marrë trajtimin, edukimin dhe përkujdesjen për të cilën ka nevojë; 6) të drejtën për 

t’u rritur nën kujdesin dhe përgjegjësinë e prindërve dhe, në çdo rast, në një atmosferë të ngrohtë e të sigurtë 

materiale e morale dhe për të mos u ndarë nga nëna; 7) të drejtën për edukim që, në nivel elementar, duhet të 

jetë falas dhe i detyrueshëm si dhe të drejtën që të drejtohet nga ata të cilët kanë përgjegjësinë e edukimit të 

tij; 8) të drejtën për mbrojtje dhe ndihmë me përparësi; 9) të drejtën për të qenë i mbrojtur nga çdo formë 

neglizhence, trajtimi të egër dhe shfrytëzimi; 10) të drejtën për t’u mbrojtur nga çdo praktikë diskriminuese 

për arsye racore, fetare ose të tjera. 
988

 “Parimet shprehnin qartë vlera që duhet të futeshin në sistemet juridike dhe të orientonin legjislatorin, 

interpretuesin e së drejtës dhe të detyronin praktikën që të mos vinte në kundërshtim me to. Ndërkaq këto 

deklarata i hapën rrugë miratimit të Konventave që do të përmbanin norma të detyrueshme juridikisht”. Moro, 

Manuale di diritto minorile, vep. e cit., f. 9. 
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 Marrë nga: https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20IV/iv-4.en.pdf, (parë 

më 18 korrik 2015). 
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 Marrë nga: https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20IV/IV-3.en.pdf, 

(parë më 18 korrik 2015). 
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 Të dy këto pakte janë ratifikuar nga Shqipëria më 4 Tetor 1991. 
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 Këto akte vendosin detyrime juridike për Shtetet palë që të përshtasin legjislacionin e tyre me përmbajtjen 

e këtyre dokumenteve. Në bazë të këtyre instrumenteve, fëmija ka të drejtë për masa mbrojtëse nga ana e 

familjes, shoqërisë dhe shtetit. Ka të drejtën për të pasur një emër, shtetësi, pa asnjë lloj diskriminimi dhe në 

rast shpërbërjeje të familjes duhet t'i sigurohet mbrojtja e duhur (nenet 23 e 24 të Paktit mbi të Drejtat civile e 

politike). 
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të nxitur rehabilitimin.
993

 Ky Pakt i detyron shtetet që t’i ndajnë të miturit në konflikt me 

ligjin nga madhorët dhe t’iu sigurojnë një trajtim në përputhje me moshën dhe gjendjen e 

tyre juridike.
994

 Kjo rrugë e lodhshme e shprehjes së personalitetit të të miturit plotësohet 

dhe gjen një përcaktim të drejtë në Konventën ndërkombëtare që do të marrim në shqyrtim 

më poshtë. 

 

Konventa për të Drejtat e Fëmijës 

Kjo Konventë u miratua nga Asambleja e Përgjithshme e OKB më 20. 11. 1989 në New 

York.
995

 KDF e konsideron fëmijën si subjekt i të drejtave themelore dhe jo vetëm objekt të 

një mbrojtjeje të veçantë në marrëdhëniet familjare dhe jashtë familjare. Ka si veçori 

kryesore rëndësinë që iu jep interesave të fëmijës, kurse në konventat e tjera kishte më 

shumë rëndësi interesi i prindërve ose pasuria e fëmijës. 

Karakteristikat e Konventës janë: 

- është i pari dokument ndërkombëtar që përqendrohet mbi të drejtat civile e politike, 

ekonomike, sociale e kulturore të marra së bashku; 

- është dokumenti i parë që bën një përkufizim të qartë të fëmijës, pra ai që nuk ka 

mbushur moshën 18 vjeç, përveç rasteve kur në bazë të ligjeve të shtetit të tij është 

madhor më parë; 

- është i vetmi dokument ndërkombëtar i ratifikuar nga të gjithë shtetet me përjashtim të 

dy prej tyre
996

; 

- është një dokument me të vërtetë ndërkombëtar. Nënvizohen nevojat materiale të 

fëmijëve; i kushtohet rëndësi bashkëpunimit ndërkombëtar në mbështetje të politikave 

për fëmijët në vendet e varfëra; përmenden dhe forma të veçanta të parashikuara nga e 

drejta islamike, si p.sh. familjet e mëdha. 

                                                           
993

 Sikundër shprehet Von Bueren, vep. e cit., f. 20 e vijuese, falë propozimit të Japonisë Pakti ndalon dhënien 

e dënimeve me vdekje për krime të kryer nga të miturit deri 18 vjeç, neni 6(5); gjithashtu, falë propozimit të 

bërë nga Sri Lanka, Pakti i detyron shtetet që të ndajnë të pandehurit e mitur nga të rriturit dhe të gjykojnë 

çështjet e tyre për afatin më të shkurtër të mundshëm, neni 10(2) b. 
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 Neni 10(3). 
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 Teksti origjinal marrë nga: 

https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20IV/iv-11.en.pdf, (parë më 19 korrik 

2015). 
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 SHBA (kanë bërë vetëm nënshkrimin) dhe Somalia. 

https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20IV/iv-11.en.pdf
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Konventa është një instrument i rëndësishëm i së drejtës ndërkombëtare, ajo është e 

detyrueshme juridikisht dhe në këtë pikë dallon nga Deklarata që nuk përbën një normë 

juridike dhe nuk ka fuqi detyruese. Me anë të ligjeve të ratifikimit, parimet dhe normat e 

Konventës bëhen pjesë e së drejtës së brendshme dhe vetë konventa bëhet vepruese në 

vende të ndryshme (Shqipëria e ka ratifikuar Konventën më 27 Shkurt 1992
997

). 

Në këtë pikë duhet bërë dallimi mes normave menjëherë të zbatueshme, të qarta, të sakta, 

që nuk bien në kundërshtim me normat e brendshme dhe që mbushin një boshllëk ligjor. 

Kemi norma menjëherë të zbatueshme, të qarta e të sakta që bien në kundërshtim me 

normat e brendshme dhe që sjellin si pasojë shfuqizimin e këtyre të fundit.
998

 Janë dhe 

normat non self – executing
999

 që duhen integruar nëpërmjet nxjerrjes së ligjeve. Këto 

norma të fundit kërkojnë gjithashtu dhe caktimin e atij organi shtetëror që do të jetë 

kompetent ratione personae për të nxjerrë dispozitat specifike përkatëse
1000

.  

Legjislacioni shqiptar i ngarkon autoritetet shtetërore me detyrimin për të zbatuar 

marrëveshjet ndërkombëtare. Në fakt, Kushtetuta e vitit 1998, në nenin 5 shprehet se: 

“Republika e Shqipërisë zbaton të drejtën ndërkombëtare të detyrueshme për të”. 

KDF bën pjesë tek marrëveshjet ndërkombëtare dhe në bazë të Kushtetutës gjen zbatim në 

RSH.  

Neni 116 i Kushtetutës parashikon se marrëveshjet ndërkombëtare bëjnë pjesë në burimet 

normative të RSH, kur ato janë të ratifikuara. Në bazë të nenit 122/1, kjo Konventë pasi 

është botuar dhe në Fletoren Zyrtare është pjesë e sistemit të brendshëm juridik dhe sipas 

paragrafit 2 të po ketij neni ajo ka epërsi mbi ligjet e vendit që nuk pajtohen me të. Kështu, 

Konventa është plotësisht aktive për sistemin shqiptar me qëllimin për të mbrojtur interesat 

e fëmijëve dhe për të garantuar të drejtat e tyre. Gjithashtu, çdo ligj i brendshëm që bie në 

kundërshtim me të duhet të shfuqizohet si antikushtetues dhe për më tepër, shteti duhet të 

impenjohet që të përshtasë legjislacionin në përputhje me standardet e kërkuara prej saj dhe 

të krijojë strukturat përkatëse për realizimin në praktikë të tyre. 

                                                           
997

 Numri i ligjit të ratifikimit dhe i Fletores Zyrtare ku është botuar nuk dihen. 
998

 Catania, A. (1998) Manuale di teoria generale del diritto, botim V, Roma: Editori Laterza, f. 66. 
999

 “… Norma që nuk parashikojnë të gjitha detajet e faktit që përpiqen të rregullojnë, duke kërkuar një 

veprim integrues nga ana e organeve shtetërore.” Conforti, B. (1997) Diritto internazionale, Napoli: 

Editoriale Scientifica, f. 287. 
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 Moro, Manuale di diritto minorile, vep. e cit, f. 10. 
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Me këtë Konventë dhe me zotimin e Shteteve për të marrë masat e duhura juridike me 

karakter legjislativ që ajo të bëhet e ekzekutueshme, zhvillohet një standard universal i 

mbrojtjes dhe i jepet pavarësi degës së të drejtës së të miturve
1001

.  

KDF shënon hapin më të fundit në rrugën e njohjes së të drejtave të të miturve si të drejta 

njerëzore. Gjithë ky proces ka ndjekur kah të kundërt në krahasim me procesin e ndjekur 

nga të rriturit: fëmijëve iu njohën së pari të drejtat sociale dhe ekonomike dhe mandej ato 

kulturore, civile dhe politike
1002

. Këtu qëndron një ndryshim mjaft i madh, sepse nga ky 

çast flitet për të miturin si për një subjekt të së drejtës: të miturit i njihet një status i tij i 

përcaktuar dhe i pavarur. Kështu, Konventa e konsideron fëmijën si mbajtës të të drejtave 

të veta: shndërrimi i të miturit nga një objekt i thjeshtë, i mbrojtur në marrëdhëniet juridike 

familjare, në një subjekt titullar në situata subjektive juridike, i detyron Shtetet dhe 

prindërit që të mos konsiderohen më titullarë të të “drejtave të familjes” mbi të miturit. 

Mund të thuhet se, deri në miratimin e Konventës, i mituri nuk mund të ishte një subjekt në 

gjendje për të bërë zgjedhje të pavarura, në kushte të caktuara, që të respektoheshin dhe të 

kishin vlerë. Natyrisht, njohja e këtyre të drejtave krijon nivele të ndryshme përgjegjësie: 

në radhë të parë prindërit dhe familjen, në radhë të dytë shtetin, në radhë të tretë 

komunitetin ndërkombëtar, nëpërmjet një sistemi mbrojtjeje dhe mekanizmave të kontrollit. 

Parimi i përgjithshëm që udhëheq interpretimin e normave dhe instituteve juridike për 

mbrojtjen e të miturve dhe me të cilin duhet të jenë në përputhje të gjitha ndërhyrjet 

administrative, sociale ose gjyqësore, është interesi më i lartë i fëmijës.
1003

 Interesi i të 

miturit përputhet me vënien në jetë të së drejtës së tij për edukim ose për krijimin e 

kushteve që të lehtësojnë zhvillimin e plotë dhe të gjerë të personalitetit të tij. Në këtë 

mënyrë, gjithë organet e administratës duhet të specializohen dhe të përmirësojnë cilësinë e 

shërbimeve të tyre për të garantuar këtë interes. 

                                                           
1001

 Milanese, vep. e cit, f. 28. 
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 Në të vërtetë Konventa “shfaqet si një mjet shumë më i rafinuar nga aktet e mëparshme të të drejtave të 
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Duke marrë në shqyrtim këtë Konventë dallojmë në të katër sfera kryesore veprimi
1004

:  

- Pjesëmarrjen (Participation) e të miturit në vendimet që kanë të bëjnë me të;  

- Mbrojtjen (Protection) e të miturit nga çdo formë diskriminimi dhe shfrytëzimi;  

- Parandalimin (Prevention) e dëmeve ndaj të miturit dhe, 

- Sigurimin e burimeve (Provision) për të miturit në rrezik duke iu siguruar përkujdesjen 

e duhur. 

Sa më sipër, për interpretimin e Konventës dhe për hartimin e programeve kombëtare në 

këtë fushë shërbejnë katër parime themelore:
1005

 

a. Parimi i parë është ai i mosdiskriminimit (neni 2), sipas të cilit çdo shtet duhet të 

sigurohet që të gjithë fëmijët që gjenden në territorin e tij të gëzojnë të njëjtat të drejta 

pa u diskriminuar. 

b. Parimi i dytë lidhet me interesin më të lartë të fëmijës (neni 3). Të gjitha institucionet, 

publike dhe private, gjykatat, organet administrative dhe organet legjislative duhet të 

mbajnë parasysh se interesi i fëmijës ka përparësi sipas të drejtave dhe detyrimeve që 

njeh kjo Konventë. 

c. Më pas, njihet e drejta e jetës, për mbijetesë dhe për zhvillim që duhet të garantohet “në 

masën më të gjerë të mundshme” (neni 6). Në Konventë termi zhvillim ka kuptim të 

gjerë dhe përfshin përveç shëndetit fizik edhe zhvillimin psikik, emocional, shpirtëror, 

social e kulturor. 

d. I fundit parim është ai i detyrimit për të dëgjuar mendimin e fëmijës (neni 69).
1006

 Kjo 

duhet të ndodhë në çdo çështje ku përfshihet fëmija, edhe gjatë procedurave gjyqësore 

ose administrative duke mbajtur gjithnjë parasysh moshën dhe shkallën e pjekurisë. 

 

Të drejtat e njohura nga KDF 

Të drejtat e mbrojtura nga Konventa  mund të grupohen në tre tituj kryesorë. Janë ato që 

kanë të bëjnë me të drejtat dhe liritë themelore, si p.sh e drejta e jetës, për barazi, për një 

emër dhe shtetësi, liria e ndërgjegjes dhe e fesë. Më pas, janë ato që kanë të bëjnë me 
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 Zakonisht në literaturë dhe trajtime te ndryshme juridike të disa gjuhëve përdoren termat: Participation, 

Protection, Prevention dhe Provision. Krahaso QSHPLI (2008) Legjislacioni shqiptar dhe Konventa e të 

drejtave të fëmijës, Tiranë: Qendra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara, f. 17-18. 
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 Shih Moro, Manuale di diritto minorile, vep. e cit., f. 11 e vijuese. 
1006

 Po aty, f. 502. 



245 

 

mbrojtjen e fëmijëve nga rreziqet që mund t’iu kanosen si abuzimet fizike ose psikologjike, 

keqtrajtimet, trafiqet e paligjshme (neni 35), shfrytëzimi ekonomik ose seksual (neni 34), 

përfshirja në konfliktet e armatosura (neni 38).  

Neni 37 përjashton dënimet dhe trajtimet mizore, çnjerëzore, degraduese për ata që kanë 

kryer një vepër penale gjatë moshës së mitur e për më tepër i mituri nuk mund të dënohet 

me vdekje as me burgim të përjetshëm. Dënimi duhet të jepet duke mbajtur parasysh 

moshën e subjektit dhe të jetë i orientuar drejt nga ana pedagogjike duke pasur si qëllim 

përfundimtar integrimin social, krijimin e ndjenjës së dinjitetit dhe të vlerave tek të miturit. 

Arrestimi, ndalimi ose burgimi i një fëmije duhet të jetë në përputhje me ligjin dhe të 

përdoret vetëm si një masë e fundit dhe për një kohë sa më të shkurtër, çdo fëmijë i privuar 

nga liria duhet të trajtohet në mënyrë njerëzore, duhet të jetë i veçuar nga të rriturit dhe 

duhet të jetë gjithnjë në kontakt me familjen e tij; fëmijët e privuar nga liria kanë të drejtë 

për asistencë juridike dhe të drejtë për të kundërshtuar privimin e lirisë, të merret një 

vendim i shpejtë në lidhje me çështjen, etj. 

Neni 40 i Konventës rendit garancitë themelore nga mund të përfitojë i mituri i akuzuar, i 

pandehur ose i dënuar.  

1) Standardi i trajtimit të veçantë dhe dinjitoz të çdo fëmije të dyshuar, akuzuar ose për të 

cilin është thënë se ka kryer shkelje të ligjit penal, me qëllim që të zhvillohen ndjenjat e 

dinjitetit dhe të vlerës së personit, të respektohen të drejtat dhe liritë themelore të 

njeriut, duke marrë parasysh moshën e fëmijës si dhe dëshirën për të ndihmuar në 

riintegrimin e tij në shoqëri, në mënyrë që ai të luajë një rol konstruktiv në gjirin e saj 

(neni  40/1). 

2) Standardi i pasojave jo prapavepruese. Asnjë fëmijë nuk mund jetë i dyshuar, i akuzuar 

ose i cilësuar për shkelje të ligjit penal për arsye të veprimeve ose mosveprimeve që 

nuk kanë qenë të ndaluara nga e drejta e brendshme ose ndërkombëtare në momentin 

kur ato janë kryer (neni 40/1/a). 

3) Garancitë procedurale për fëmijët në procesin penal. Në këto garanci (për fëmijët e 

dyshuar ose të akuzuar për shkelje të ligjit penal) hyjnë: 

3.1) Prezumimi i pafajësisë derisa të provohet (pa)fajësia ligjërisht; 
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3.2) Shqyrtimi pa vonesë i çështjes nga një autoritet ose instancë gjyqësore 

kompetente, e pavarur dhe e paanshme, sipas një procedure të drejtë 

ligjore në praninë e ndihmës juridike ose të një ndihme tjetër të 

përshtatshme, dhe kur gjykohet se kjo nuk është në interesin më të lartë 

të fëmijës, sidomos për arsye të moshës ose gjendjes së tij, në prani të 

prindërve ose përfaqësuesve të tij ligjorë; 

3.3) E drejta e informimit menjëherë dhe drejtpërdrejt për akuzat e ngritura, 

nëse është e përshtatshme, me anë të prindërve të tij ose të përfaqësuesve 

ligjorë, dhe të ketë ndihmë juridike ose çdo ndihmë tjetër të duhur për 

përgatitjen dhe paraqitjen e mbrojtjes; 

3.4) Trajtimi i fëmijëve në përputhje me mirëqenien e tyre dhe në raport me 

gjendjen e tyre dhe me shkeljen e ligjit; 

3.5) Të mos detyrohet të dëshmojë ose të pohojë veten fajtor;  

3.6) Të pyesë ose të kërkojë të pyeten dëshmitarët e akuzës; 

3.7) E drejta e ankimit;  

3.8) E drejta për një përkthyes falas; 

3.9) Shmangia nga procesi gjyqësor dhe procedura; 

3.10) Respektimi i jetës private. 

Interes paraqet neni 40/3, i cili kërkon caktimin e një (moshe minimale) nën të cilën fëmijët 

nuk do të kenë përgjegjësi penale. 

 

Rregullat minimum për administrimin e drejtësisë për të miturit (Rregullat e Pekinit) 

U miratuan në New York më 29.11.1985
1007

 dhe përbëjnë shpalljen e parë të parimeve 

lidhur me të drejtën e procedurën penale për të miturit. Dokumenti i referohet fazave të 

ndryshme të procedimit. Neni 2 i fton shtetet të krijojnë një sistem ligjesh specifike për të 

miturit dhe agjencitë mbikëqyrëse. Objektivat e aktit janë: mbrojtja e të miturit dhe ruajtja e 

rendit shoqëror (neni 1), pra parashikimi i masave ndëshkuese në përputhje me rrethanat e 

kryerjes së veprës penale e të personalitetit të autorit të veprës penale (neni 5). 

                                                           
1007

 Teksti është marrë nga: http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm, (parë më 20 korrik 2015). 
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Nenet 17, 18, 19, 20 përcaktojnë kriteret që duhet të ndjekë gjyqtari për masat që do të 

merren ndaj të miturit të deklaruar fajtor dhe që mund të përmblidhen si më poshtë: 

- proporcionaliteti dhe individualizimi i dënimit; 

- kufizimi i lirisë vetjake vetëm në rastet e dhunës ndaj personit, recidivizmit; 

- moszbatimi i dënimit me vdekje dhe dënimeve trupore; 

- mundësia për ta mbyllur procesin në mënyrë të ndryshme e fleksibële; 

- vendosja në institucione si masë e fundit dhe për një kohë sa më të shkurtër; 

- shpejtësia në ekzekutimin e trajtimit të vendosur. 

 

Direktivat e OKB për parandalimin e kriminalitetit të të miturve (Direktivat e Riadit) 

U miratuan me Rezolutën 45/112 të 14.12.1990 të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-

së.
1008

 Dokumenti përcakton disa parime themelore, ku i pari ka të bëjë me parandalimin e 

kriminalitetit të të miturve si një pjesë thelbësore e parandalimit të krimit në shoqëri. Për 

këtë, adoleshentët duhet t’i drejtohen veprimtarive të dobishme larg sjelljeve kriminogjene 

(pika 1). Që të realizohen këto objektiva, Direktivat vendosin disa linja të parandalimit të 

përgjithshëm që duhet të ndiqen nga qeveritë. Vëmendje e veçantë iu kushtohet proceseve 

të socializimit ku i mituri përfshihet më tepër si familja, arsimimi, komuniteti, mjetet e 

komunikimit. Duhet të hartohen politika të përshtatshme sociale të shoqëruara nga një 

legjislacion e organe të drejtësisë për të miturit që të njohin mirë problemet e të drejtat e 

tyre. 

 

Rregullat e OKB-së për mbrojtjen e të miturve të privuar nga liria 

U miratuan me Rezolutën 45/113 të 02.04.1991 nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-

së.
1009

 Dokumenti ka si qëllim respektimin e të drejtave, sigurisë dhe mirëqenies fizike e 

mendore të të miturve. Të miturit do t’i privohet liria si masë e fundit dhe për raste të 

veçanta (pikat 1 e 20). Trajtohen të drejtat e të miturve që, në rast se paraburgosen ose 

burgosen të mbajnë kontakt me mbrojtësit (pika 18/a), të ndjekin proceset edukative (pika 

18/b), etj. Përcaktohen në mënyrë të hollësishme mënyrat e trajtimit të tyre në përputhje me 

karakteristikat individuale, e drejta për t’u arsimuar, për kontroll mjekësor, për t’u argëtuar, 
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 Teksti është marrë nga: http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r112.htm, (parë më 21 korrik 2015). 
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 Teksti është marrë nga: http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r113.htm, (parë më 22 korrik 2015). 
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për të zhvilluar veprimtari fetare, për të pasur marrëdhënie me familjarët e botën e jashtme. 

Qëllimi përfundimtar i punës së personelit të specializuar dhe i gjithë ambientit do të jetë 

riintegrimi i tyre në shoqëri. 

 

Aktet ndërkombëtare me karakter rajonal (BE) 

 

KEDNJ (1950), me Protokollet shtesë
1010

 

Normat e Konventës mund të ndahen në dy pjesë, e para (nenet 1 – 18) me karakter 

substancial, e dyta (nenet 19 – 56) me karakter procedural. Në të parën përfshihet katalogu i 

të drejtave dhe lirive themelore që çdo shtet Palë merr përsipër t’ua sigurojë “të gjithë 

personave që gjenden nën juridiksionin e tij” (neni 1). Vetëm dy nene i referohen 

drejtpërdrejt të miturve: neni 5 lidhur me ndalimin dhe neni 6 lidhur me karakterin publik 

të procesit.
1011

 

 

Konventa Evropiane për ushtrimin e të drejtave të fëmijës e Strasburgut (25.01.1996).
1012

 

Kjo Konventë merr shkas nga KDF, duke i siguruar të miturit zotësinë për të vepruar në 

gjykim. Konventa ka si fushë zbatimi procedimet në të drejtën familjare, përfshi çështjet që 

kanë të bëjnë me pushtetin prindëror dhe të drejtën e vizitës së njërit prej prindërve. 

 

Rezoluta e Këshillit të Ministrave të KE 78 (62), 29.11.1978 mbi ndryshimet sociale dhe 

kriminalitetin e të miturve.
1013

  

Ky akt vë theksin në mbrojtjen e të drejtave të të rinjve dhe në rishikimin e sanksioneve dhe 

masave ndaj tyre, me qëllim që këto të marrin karakter edukues dhe socializues. Rezoluta iu 

drejtohet shteteve që të shmangin sa më tepër dënimet me burgim dhe të sigurojnë 

asistencën e duhur gjatë trajtimit institucional. I rëndësishëm është theksi që i vihet 

koordinimit të veprimtarive mes të gjithë organeve (shërbimet sociale, edukuese, policisë, 
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 Ratifikuar me ligjin Nr. 8137, datë 31.07.1996, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 20. 
1011

 Nowicki, M. A. (2003) Rreth Konventës Evropiane. Komentar i shkurtër mbi Konventën Evropiane të të 

Drejtave të Njeriut, (përkth. i Lloha, E.), Tiranë: Morava, f. 136 dhe 197. 
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 Miratuar me ligjin Nr. 10425, datë 02.06.2011, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 77/2011, f. 3216.  
1013

 Resolution (78) 62 on juvenile delinquency and social change. Marrë nga: 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=5969

29&SecMode=1&DocId=663358&Usage=2, (parë më 23 korrik 2015). 
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gjykatës, etj), përgjegjës për asistencën ndaj të rinjve dhe pjesëmarrjes së familjes dhe të 

vullnetarëve në ekipet e profesionistëve. 

 

Rekomandimi i KE mbi përgjigjet e shoqërisë ndaj kriminalitetit të të miturve, R(87) 20, 

Strasburg, 17.09.1987
1014

  

Me anë të tij u identifikuan tre drejtime kryesore ku të përqendroheshin ndërhyrjet dhe që 

janë parandalimi, dalja jashtë rrethit gjyqësor, ndreqja e konflikteve, drejtësia për të 

miturit. Lidhur me pikën e parë, KE synon të fuqizojë strukturat shkollore dhe shoqërore 

(klube sportive, qendra argëtimi, etj) në mënyrë që të rinjve t’u hapen horizonte të reja dhe 

të merren me veprimtari që i largojnë nga situatat e rrezikshme dhe bëjnë të mundur 

përfshirjen e tyre në shoqëri. Dalja jashtë rrethit gjyqësor, sipas udhëzimeve të KE, duhet të 

bëhet me anë të teknikave fleksibële: nga një anë duke hequr skemat procedurale të ngurta 

dhe nga ana tjetër duke rivendosur paktin social falë ndreqjes së konfliktit që arrihet 

nëpërmjet përkrahjes së të miturit dhe bashkëpunimit të familjes së tij, duke respektuar 

gjithashtu të drejtat e viktimës ose të dëmtuarit nga vepra penale (neni 3). Pika e tretë është 

në përputhje me udhëzimet e formuluara në New York më 1985, megjithatë ia vlen të 

përqendrohet vëmendja mbi dy pika domethënëse: nenet 15 e 16. Rregulli i parë, që tregon 

nevojën e eleminimit në mënyrë progresive të burgimit dhe zbatimin e masave 

zëvendësuese (neni 14), vë në dukje përdorimin e formave që ndihmojnë përmirësimin e të 

miturit. Për këtë duhet të zhvillohen veprimtari edukuese që do të mbikëqyrin sjelljen e tij, 

që të parashikojnë shpërblimin e dëmit të shkaktuar nga i pandehuri i mitur dhe mundësinë 

e të miturit që të veprojë në të mirë të komunitetit. Neni 16 përfaqëson një risi në parimet e 

kësaj fushe, pasi synon në krijimin e mundësive për të krijuar një sistem dënimi të pavarur 

për të miturit. Ai do të karakterizohet si i tillë jo vetëm nga mënyrat e ekzekutimit dhe të 

zbatimit të normave më të favorshme në krahasim me ato që parashikohen për të rriturit, 

por mbi të gjitha për elasticitetin e tij. 

 

                                                           
1014

 Recommendation Nr. (87) 20 of the committee of ministers to member states on social reactions to 

juvenile delinquency. Marrë nga:  

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2622
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Rekomandimi (2003)20 mbi format e reja të trajtimit të kriminalitetit të të miturve dhe rolin 

e drejtësisë për të miturit
1015

  

Ky akt afirmon parime dhe të drejta lidhur me miturinë e përfshirë në kriminalitet dhe me 

mënyrën e trajtimit. Ai vuri në dukje gjendjen e opinionit publik që sheh tek burgimi të 

vetmin mjet për të parandaluar ripërfshirjen në kriminalitet të të rinjve dhe që beson se ky 

fenomen priret të rritet në mënyrë konstante. Rekomandimi përpiqet të vërë në dukje se 

kriminaliteti i të miturve nuk është aq i rrezikshëm, sepse pjesa dërrmuese e të miturve e 

braktisin sjelljen kriminale posa mbushin moshën madhore dhe kjo dukuri mund të zgjidhet 

me mjete alternative, më pak të kushtueshme se burgimi.
1016

  

 

Rekomandimi (2008) 11 i Këshillit të Ministrave mbi Rregullat Evropiane për të miturit 

shkelës të ligjit, subjekte të sanksioneve ose masave
1017

  

Në vija të përgjithshme, ky rekomandim parashikon se sanksionet dhe masat që do të 

caktohen ndaj të miturve dhe mënyrat e ekzekutimit duhet të specifikohen në ligj, për 

periudha minimale. Masat e sanksionet nuk duhet të përkeqësojnë karakterin e fëmijës dhe 

duhet të caktohen në respektim të gjithë të drejtave të fëmijës që janë përmendur dhe më 

lart. Rekomandimet përmendin ndërmjetësimin si mënyrë të zgjidhjes së konflikteve si dhe 

kërkojnë një qasje shumëdisiplinëshe për integrimin dhe vazhdimin e këtij kujdesi ndaj 

fëmijës. 

 

Direktivat e KE për drejtësinë miqësore me fëmijët, të miratuara në datë 17.11.2010
1018

 nga 

Komiteti i Ministrave.  
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 Recommendation Rec(2003)20 of the Committee of Ministers to member states concerning new ways of 

dealing with juvenile delinquency and the role of juvenile justice. Marrë nga: 

 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=70063, (parë më 27 korrik 2015). 
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 Shih edhe Bernuz Beneitez, M. J. dhe Fernández Molina, E. (2008) “La gestión de la delincuencia juvenil 
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Ky akt ka për qëllim krijimin e një “sistemi drejtësie miqësor” për fëmijët, ose thënë 

ndryshe, një sistem drejtësie që, ndërsa mbron të drejtat e palëve të tjera, të sigurojë në 

mënyrë të plotë edhe të drejtat e fëmijëve që përfshihen në të.
1019

 Fushat në të cilat të 

miturit mund të hyjnë në kontakt me drejtësinë, janë të ndryshme. Në konventën e 

Strasburgut të vitit 1996 gjenden referime të drejtpërdrejta vetëm sa iu përket procedimeve 

në të drejtën familjare; me Direktivat e 2010 fushat zgjerohen, duke përfshirë jo vetëm të 

drejtën civile (p.sh, procedurat e zgjidhjes së martesës, të caktimit të kujdestarisë, etj), por 

dhe atë penale (të pandehurit e mitur, dëshmitarë ose të dëmtuar nga veprat penale) dhe 

administrative. Në të gjithë këto raste, Direktivat iu ofrojnë Shteteve mjete me anë të të 

cilëve të mund të përshtasin drejtësinë për të miturit me parimet themelore të sanksionuara 

nga KDF, e konkretisht atë të interesit më të lartë të fëmijës dhe të drejtën për t’u dëgjuar. 

Sa i përket interesit më të lartë të fëmijës, Direktivat përfaqësojnë një hap domethënës në 

drejtim të konkretizimit të këtij parimi. Duke mos e trajtuar atë si një parim abstrakt, 

Direktivat, në paragrafin III, gërma b, sanksionojnë nevojën e një sistemi të drejtësisë për të 

miturit dhe vendosjen në vend të parë të interesit të tyre në çështjet ku përfshihen. Këto 

direktiva përcaktojnë mjete të qarta e konkrete për vlerësimin e këtij interesi, nëpërmjet 

zhvillimit të metodave shumëdisiplinëshe.
1020

 

Tjetër parim bazë që duhet të udhëheqë krijimin e sistemit të drejtësisë për të miturit, është 

ai i pjesëmarrjes së tij, pra e drejta për t’u informuar, këshilluar dhe dëgjuar në proceset ku 

përfshihet dhe sidomos e drejta që mendimet e tij të merren gjithnjë në konsideratë, duke 

mbajtur parasysh shkallën e tij të arsyetimit. Kjo kërkesë nuk përbën kufizim të së drejtës 

së pjesëmarrjes së të miturit në proces, por është një parametër që duhet të shqyrtohet nga 

autoritetet kompetente me qëllimin për të vlerësuar aftësinë efektive të të miturit, duke 

mbajtur parasysh moshën dhe shkallën e tij të pjekurisë. Përmes pjesëmarrjes në proces, i 

mituri kthehet në palë procedurale, në gjendje që të ketë një pozicion të pavarur dhe të 
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 Moro, Manuale di diritto minorile, vep. e cit., f. 589. 
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dallueshëm nga çdo subjekt tjetër i përfshirë në proces si dhe i aftë që të shprehë 

pikëpamjet e tij që mund të jenë të rëndësishme për vendimin përfundimtar.
1021

 

Mbi bazën e këtyre parimeve themelore zhvillohen dhe të drejtat e tjera të përmendura në 

Direktivat e cituara më lart, ku tjetër parim i rëndësishëm është dhe ai i informimit. 

Informacioni duhet t’i jepet të miturit jo vetëm gjatë procesit dhe në çdo fazë të tij, por 

duhet t’i sigurohet që nga kontakti i parë që i mituri ka me sistemin gjyqësor, me qëllimin 

edhe për të nxitur përdorimin e masave alternative nga procedimi gjyqësor, siç është 

ndërmjetësimi, në çdo rast gjithsesi, kur këto masa “i shërbejnë më së miri interesit më të 

lartë të të miturit”.
1022

 Nxitja e këtyre procedurave alternative nuk duhet të pengojë një të 

drejtë tjetër që i njihet të miturit, apo të drejtën për të pasur akses në drejtësi. I mituri, si 

titullar i të drejtave, duhet që të ketë akses në sistemin e drejtësisë dhe Shtetet duhet të 

përpiqen që të shmangin të gjitha pengesat që e vështirësojnë ushtrimin e kësaj të drejte, si 

mund të jenë shpenzimet e procedimit ose mungesa e këshillimit ligjor.
1023

 

E drejta për akses lidhet ngushtë me të drejtën e të miturit për t’u asistuar dhe mbrojtur nga 

një përfaqësues ligjor ose avokat sa herë që përfshihet në konflikte interesash me palë të 

tjera. Asistenca ligjore është tepër e rëndësishme sidomos gjatë procedimeve penale, ku 

mbrojtja e të miturit është e detyrueshme në rast se është autor i një vepre penale. 

Direktivat përmendin se avokatët e të miturve duhet të jenë të kualifikuar në mënyrë 

specifike dhe të përshtatshme në fushën e të drejtave të të miturve dhe të kenë formimin e 

duhur për të krijuar marrëdhënie efikase me ta. Nga ana tjetër, ky formim specifik kërkohet 

për të gjithë profesionistët që në një mënyrë a tjetër përfshihen në procese gjyqësore me të 

miturit. Direktivat kanë caktuar qartë rolin që duhet të luajë mbrojtësi i të miturit, i cili: 

 
“nuk duhet thjesht të shprehë atë që mendon të përshtatshme sa i përket interesit më të lartë të 

fëmijës, por duhet të shfaqë e të mbrojë mendimet dhe këndvështrimet e të miturit, si në rastin e 

një klienti madhor”.
1024

 

 

Një tjetër e drejtë themelore që i njihet të miturit në konktekstin procedural nga këto 

direktiva, e shprehur që në nenin 12 të KDF dhe në nenin 3 të Konventës së Strasburgut, 

                                                           
1021

 Magno, G. (2001) Il minore come soggetto processuale: commento alla Convenzione europea 

sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, Milano: Giuffrè, f. 78. 
1022

 Pikat 50-56 të Direktivave të KE, Memorandumi shpjegues, për drejtësinë miqësore me fëmijët. 
1023

 Po aty, par. IV, gërma B, pika 24. 
1024

 Po aty, pika 104. 
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është e drejta për t’u dëgjuar. I mituri ka të drejtën të dëgjohet në të gjitha situatat që kanë 

lidhje me të, kur prezumohet se ai është mjaftueshëm në gjendje të kuptojë argumentet që 

po trajtohen.
1025

 Edhe pse kjo e drejtë është parashikuar në disa akte ndërkombëtare, 

nocioni i saj në varësi të konteksit ku përdoret, nuk është aspak i njëjtë dhe kompakt, madje 

duket sikur bëhet fjalë për të drejta të ndryshme për të qenë i dëgjuar, në varësi të fushës së 

veprimit. 

Në radhë të parë janë Rregullat e Pekinit që, duke iu referuar procedimeve penale, 

përmendin nevojën e mbrojtjes së interesave të të miturit autor të veprës penale nëpërmjet 

pjesëmarrjes në proces dhe mundësisë për t’u shprehur lirisht.
1026

 

Mandej, me KDF, e drejta për t’u dëgjuar shtjellohet në mënyrë më domethënëse, duke e 

bërë një të drejtë të përgjithshme të fëmijës që të shprehë mendimin e tij, jo vetëm në 

kontekstin e procesit penal, por në të gjitha ato çështje që i përkasin e në mënyrë të veçantë 

dhe në procedurat gjyqësore e administrative. Neni 12 i KDF përcakton një koncept mjaft 

të gjerë të kësaj të drejte, me kufij të pacaktuar qartë, ku e drejta për t’u dëgjuar në proces 

është vetëm njëri aspekt i saj. Gjithsesi, sa i përket këtij aspekti, KDF nuk i jep të drejtës 

për t’u dëgjuar në proces një pozitë formale, por e konsideron atë një mjet përmes të cilit i 

mituri, mbajtës i të drejtave e interesave, bëhet pjesëmarrës aktiv në proces.
1027

 

 

Në kontekstin procedural, e drejta për t’u dëgjuar parashikohet në mënyrë të veçantë dhe në 

dokumente të tjera ndërkombëtare, si në Komentin Nr. 12 të Komitetit të OKB për të 

drejtën e fëmijës dhe adoleshentit që të dëgjohet.
1028

 Ky koment përbën një mjet 

interpretimi autentik të nenit 12 të KDF, duke u përpjekur ta përkufizojë dhe t’i japë atij një 

përmbajtje më konkrete. 

Në kontekstin komunitar, e drejta për t’u dëgjuar ndërfutet si koncept për herë të parë në 

një dokument që nuk ka fuqi detyruese juridike, në Kartën Evropiane për të Drejtat e 

                                                           
1025

 Po aty, par. IV, gërma B, pika 3. 
1026

 Rregullat e Pekinit, neni 14/2. 
1027

 Strumendo, L. (2003) “La ratifica della Convenzione di Strasburgo: protezione e garanzie per i bambini”,  

në Cittadini in crescita, Nr. 1, Firenze: Istituto degli innocenti, f. 2. 
1028

 General Comment No. 12 (2009) The right of the child to be heard. Marrë nga: 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/CRC-C-GC-12.pdf, (parë më 03 gusht 

2015). 
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Fëmijës. Vazhdon të pranohet në Kartën e Nisës
1029

, një dokument fillimisht edhe ky pa 

fuqi detyruese juridike, por që me hyrjen në fuqi të Traktatit të Lisbonës
1030

, ka të njëjtën 

vlerë juridike të traktateve. Neni 24 i Kartës së Nisës njeh në kontekstin komunitar, në 

mënyrë të përgjithshme, të drejtën e të miturve që të shprehin lirisht mendimet e tyre, duke 

bërë një hap prapa ndaj Konventës së Strasburgut, pasi bën një përcaktim jo të qartë të 

kufijve të ushtrimit të kësaj të drejte. Karta e Nisës, madje, nuk i referohet në mënyrë të 

shprehur të drejtës për t’u dëgjuar, por flet në mënyrë të përgjithshme për të drejtën e të 

miturit që të shprehë mendimin e tij, pa përcaktuar fushat konkrete. E drejta për t’u dëgjuar 

në fushën e të drejtës komunitare klasifikohet në shumë nënkategori, sipas problematikave 

respektive, ku më të rëndësishme janë ato të procedurave gjyqësore ku përfshihet i mituri. 

Për këtë qëllim, referimet normative dhe jurisprudenciale të së drejtës për t’u dëgjuar, 

ndryshojnë në varësi të procedurave specifike gjyqësore, në lëndë civile ose penale. 

Elementë mjaft të rëndësishëm të së drejtës për t’u dëgjuar kanë dalë edhe nga 

jurisprudenca e GJEDNJ, e cila, me hyrjen në fuqi të Traktatit të Lisbonës, paraqet rëndësi 

në të drejtën komunitare.
1031

 

 

I pandehuri i mitur në aktet ndërkombëtare 

Një herë që është braktisur ideja e të miturit si objekt mbrojtjeje dhe ai shihet si mbajtës i të 

drejtave subjektive, domosdoshmërisht do të konsiderohet si përgjegjës i veprimeve që ka 

kryer dhe të pasojave që kanë ardhur prej tyre.
1032

 Nga kjo rrjedh përgjegjshmëria e 

subjektit të mitur në moshë, i cili, nëse kryen një vepër penale, duhet t’i nënshtrohet një 

procesi penal. 

Pjesëmarrja e të miturit, autor i veprës penale, si palë në procedimin penal kërkon edhe 

garantimin e gjithë të drejtave procedurale që parashikohen për madhorët
1033

 (e drejta për 
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 Charter Of Fundamental Rights Of The European Union (2000/C 364/01). Marrë nga: 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf, (parë më 05 gusht 2015). 
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 Consolidated version of the treaty on the functioning of the European Union. Marrë nga: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2012:326:TOC, (parë më 07 gusht 2015). 
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1032

 Ciannavei, L’imputabilità del minore, vep. e cit., f. 138. 
1033

 Vassallo, A. (2006) “Guidelines per un processo penale a tutela del diritto dell’imputato minorenne nello 

spazio giudiziario europeo”, në Cassazione penale, Nr. 12, Milano: Giuffrè, f. 4228. 
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kontradiktoritet, për mbrojtje, prezumimi i pafajësisë e kështu me radhë) dhe jo vetëm. 

Duhet të kihen në vëmendje edhe disa kërkesa specifike të subjektit në formim e sipër dhe 

të zbatohen disa norma ad hoc që, pavarësisht përmbushjes së qëllimit të procedimit penal 

për dënimin e fajtorit, të kenë për synim mbrojtjen e integritetit psiko-fizik të të miturit.
1034

 

Çdo ndërhyrje ligjore në fushën procedurale penale, kur i përfshirë është i mituri në 

konflikt me ligjin, duhet domosdoshmërisht të synojë rekuperimin e të miturit nëpërmjet 

ndërhyrjeve riedukuese dhe vetëm atëherë kur kjo është e pamundur, nëpërmjet masave të 

dënimit.
1035

 

Normat që kanë trajtuar këta aspekte janë të ndryshme. Në planin ndërkombëtar, janë së 

pari Rregullat e Pekinit që vendosin mes objektivave të drejtësisë për të miturit, mbrojtjen e 

të riut nëpërmjet një sërë garancish procedurale, si p.sh, të drejtën e të pandehurit të mitur 

që të mbrohet edhe duke mos u përgjigjur ndaj akuzave të ngritura, e drejta për të kërkuar 

praninë e mbrojtësit ose të kujdestarit, e drejta për t’u përfaqësuar nga një konsulent, për të 

kërkuar caktimin e një mbrojtësi kryesisht e kështu me radhë. 

Gjithnjë në kuadrin ndërkombëtar, neni 40 i KDF i garanton të miturit të akuzuar ose të 

dyshuar, të drejtën që të trajtohet në mënyrën që të favorizohet ndjenja e tij e dinjitetit, duke 

u respektuar të drejtat themelore të njeriut e duke mbajtur parasysh moshën dhe kërkesat që 

lidhen me të. 

Në kontekstin komunitar, referime të rëndësishme dalin nga Karta e të Drejtave Themelore 

të BE e vitit 2000
1036

 që sanksionon të drejtën për një proces të barabartë e duke i njohur një 

sërë të drejtash të pandehurit, përfshi atë të mitur, si të drejtën për respektimin e jetës 

private, të drejtën për t’u informuar lidhur me akuzën dhe procedimin, parimin e 

prezumimit të pafajësisë, etj. Në vitin 2010 BE ka miratuar direktivën Nr. 64
1037

 që dikton 

disa rregulla lidhur me përkthimin në proceset penale për t’u mundësuar palëve në proces të 
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 Guadalupi, S. (2010) Commentario sistematico al Codice di Procedura Penale, Piacenza: CELT, f. 537. 

Macrillò, A. et al. (2013) Il processo penale minorile, botim II, Rimini: Maggioli Editore, f. 17. 
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(parë më 08 gusht 2015). 
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informohen në gjuhën amtare, përmes caktimit të një përkthyesi.
1038

 E drejta për informim 

në procesin penal iu është njohur dhe garantuar të pandehurve, pra dhe atyre të mitur
1039

, 

me direktivën e Parlamentit Evropian Nr. 13 (2012).
1040

 

Në këtë linjë, mund të përmendet edhe përmbajtja e direktivës së Parlamentit Evropian dhe 

e Këshillit e vitit 2011 (COM (2011)326 definitive 2011/0154(COD), Bruksel, 

08.06.2011),
1041

 që ka të bëjë me të drejtën e aksesit në procedimin penal dhe të drejtën për 

të komunikuar me mbrojtësin në momentin e arrestimit. 

Nga sa vërehet, këto akte normative i njohin të miturit dhe në përgjithësi të pandehurit, një 

sërë të drejtash që synojnë zhvillimin e një procesi të drejtë, ku një vend të rëndësishëm zë 

e drejta për t’u dëgjuar. 

 

Trajtimi penal i të miturit në jurisprudencën e GJEDNJ 

Neni 5 paragrafi 1(d) i KEDNJ, parashikon ndalimin e një të mituri në kontekstin e 

mbikëqyrjes edukative ose paraqitjes në gjykatë. Lidhur me mbikëqyrjen edukative, kjo 

ilustrohet nga gjykimi i çështjes Bouamar v. Belgium (29.02.1988).
1042

 Në këtë çështje, 

Naim Bouamar, një i mitur që kishte kryer një vepër të dënueshme, ishte vendosur në 

paraburgim në nëntë raste për periudha jo më të gjata së 15 ditë. Sipas ligjit belg, i mituri 

mund të futet në paraburgim kur nuk mund të sigurohet menjëherë mbajtja nga një person 

apo institucion. Gjykata vërejti: 

 “…izolimi i një të riu të paraburgosur nuk shkel patjetër nënparagrafin (d) edhe pse në vetvete 

nuk shkon deri në parashikimin e mbikëqyrjes edukative të personit. Siç është e dukshme nga 

fjalët “me qëllimin e”, ndalimi i përmendur në tekst është një mjet për të siguruar që personi në 

fjalë të vendoset nën “mbikëqyrje edukative”, por vendosja nuk është patjetër e menjëhershme. 

                                                           
1038

 Në vitin 2009 Këshilli ka miratuar Rezolutën 2009/C 295/01 lidhur me njohjen e të drejtave procedurale 
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1039
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Ashtu si neni 5, paragrafi 1 njeh në nënparagrafet (c) dhe (a) dallimin midis paraburgimit dhe 

ndalimit pas dënimit, po kështu edhe nënparagrafi (d) nuk ndalon përdorimin e një  mase të 

ndërmjetme arresti si masë paraprake për një regjim edukimi të mbikëqyrur, pa përfshirë vetë 

ndonjë edukim të mbikëqyrur. Në këto rrethana, sidoqoftë, burgosja duhet të pasohet shpejt nga 

një zbatim konkret i këtij regjimi në një mjedis (të hapur ose të mbyllur) të synuar dhe me 

burime të mjaftueshme për arritjen e qëllimit.” 

 

Në këtë rast, ankuesin e kishin kaluar herë në paraburgim dhe herë në familjen e tij. Vetëm 

në vitin 1980, gjykatat për të miturit urdhëruan ndalimin e tij nëntë herë dhe pastaj lirimin e 

tij me kalimin ose para kalimit të kufirit statutor të 15 ditëve; gjithsej, ai ishte privuar 

kështu nga liria e tij për 119 ditë gjatë 291 ditëve, nga 18 janari deri në 4 nëntor 1980. 

Për rrjedhojë, Gjykata arrin në përfundimin se, të marrë së bashku, të nëntë urdhrat e 

ndalimit, nuk ishin në pajtueshmëri me nënparagrafin (d). Përsëritja pa rezultat e tyre kishte 

pasojën që t’i bënte ato gjithnjë e më pak të “ligjshme” sipas nënparagrafit (d), veçanërisht 

pasi Këshilli i Kurorës nuk ndërmori asnjëherë ndonjë proces penal kundër ankuesit në 

lidhje  me shkeljet e pretenduara ndaj tij. Kësisoj, kishte shkelje të nenit 5, paragrafi 1 të 

KEDNJ. 

 

Neni 6, paragrafi 1, i KEDNJ parashikon se gjykimi mund të mos zhvillohet publikisht kur 

këtë e kërkojnë “interesat e të miturve”. Për këtë klauzolë të nenit 6 ka pasur relativisht pak 

praktikë gjyqësore. Në çështjen Hakansson dhe Sturesson kundër Suedisë (21 shkurt 

1990)
1043

 Gjykata vlerësoi: 

 
 “Karakteri publik i seancave gjyqësore përbën parimin themelor të mishëruar në paragrafin 1 të 

nenit 6. Pranohet që as ky i fundit, as fryma e kësaj dispozite nuk e ndalon një person që me 

vullnetin e tij të lirë, ose shprehimisht ose në mënyrë të nënkuptuar, të heqë dorë nga e drejta që 

çështja e tij të zhvillohet në publik.” 

 

Fakti që ky nen njeh mundësinë e zhvillimit të gjykimit me dyer të mbyllura për të mbrojtur 

interesat e të miturve tregon se edhe Konventa ka si qëllim të mbrojë në mënyrë parësore 

fëmijët, kur këtë e kërkojnë rrethana të veçanta. Në të gjitha rastet, megjithatë, vendimet 

duhet të shpallen publikisht
1044

. 
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Keqtrajtimi i të miturve të proceduar penalisht në organet policore shqyrtohet tek Stoica 

kundër Rumanisë
1045

, ku një 14 vjeçar kishte deklaruar se ishte goditur nga policia për 

shkak të origjinës rome. Asnjë masë nuk ishte marrë kundrejt policëve. Gjykata vendosi se 

dëmtimet e viktimës ishin rezultat i një trajtimi çnjerëzor dhe degradues, që nuk ishte bërë 

asnjë hetim efektiv dhe që policët ishin motivuar nga arsye racore. Ishin shkelur nenet 3 

dhe 14 të KEDNJ.  

Po kështu, tek Darraj kundër Francës
1046

, një 16 vjeçar ishte çuar në spital me fraktura, i 

çarë disa herë në fytyrë dhe me hematoma në sy, gjoks, shpatull, dy orë pasi ishte çuar në 

një stacion policie për të bërë një kontroll të identitetit të tij, i prangosur, pa pasur asnjë 

akuzë penale. Ai i ishte nënshtruar një operacioni emergjent dhe ishte shpallur 21 ditë i 

paaftë për punë. Fëmija deklaroi se ishte goditur nga efektivat e policisë në organet 

gjenitale, ndërkohë që këta të fundit pohonin të kundërtën. Gjykata nënvizoi se aplikanti 

ishte në një pozicion vulnerabël. Ai ishte keqtrajtuar në duart e policisë që efektivisht duhet 

ta mbronin atë. Ishte gjithashtu e paqartë pse duhej të ishte prangosur, kur ai kishte shkuar i 

qetë në polici dhe nuk kishte qenë i dënuar më parë. Gjykata pa një disproporcion midis 

veprimit dhe sjelljes  së policëve dhe vendosi se ishte shkelur neni 3 i KEDNJ. 

Tek T kundër Mbretërisë së Bashkuar dhe V kundër Mbretërisë së Bashkuar
1047

, dy djem të 

moshës 11 vjeç, ishin gjykuar në publik për rreth 3 javë në një gjykatë për të rritur, me 

nivele të larta të pjesëmarrjes së shtypit dhe interesit publik, për vrasjen e një foshnje kur 

ishin 10 vjeç. Ata ishin dënuar për vrasje. Përveç të tjerave, Gjykata vendosi që djemtë nuk 

kishin patur një gjykim të drejtë, në shkelje të nenit 6/1. Fëmijët e akuzuar për një vepër 

penale duhet të trajtohen duke u marrë parasysh mosha e tyre, niveli i pjekurisë, aftësitë 

emocionale dhe kapaciteti intelektual. Të dy djemtë ishin duke vuajtur nga stresi post-

traumatik i krimit dhe të dy u ndjenë të frikësuar dhe të trembur përpara gjykatës, duke mos 

mundur të përqendroheshin. Gjykata nuk gjeti shkelje të nenit 3 duke marrë parasysh edhe 

                                                           
1045

 Aplikimi Nr. 42722/02, 04.03.2008. Marrë nga:  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85308, (parë më 16 

gusht 2015). 
1046

 Aplikimi Nr. 34588/07, 04.11.2010. Marrë nga: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101554, (parë më 16 

gusht 2015).  
1047

 T. v. United Kingdom (no. 24724/94). Marrë nga http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58593, (parë më 16 

gusht 2015). V. v. United Kingdom (no. 24888/94). Marrë nga: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58594, 

(parë më 16 gusht 2015). 
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moshën e fëmijëve (nuk kishte një standart të qartë të përbashkët në Evropë për moshën 

minimale të përgjegjësisë penale dhe gjatësinë e natyrën publike të gjykimit).  

Tek S. C kundër Mbretërisë së Bashkuar,
1048

 një djalë 15 vjeçar me një nivel shumë të ulët 

intelektual për moshën, ishte gjykuar në një gjykatë për të rritur dhe ishte dënuar me 2 vjet 

e gjysmë burgim, sepse ishte përpjekur  të vidhte çantën e një gruaje të moshuar (87 

vjeçare), e cila ishte rrëzuar dhe kishte thyer kraun. Gjykata gjeti shkelje të nenit 6/1 të 

KEDNJ, për shkak se djali nuk ishte plotësisht i aftë për të marrë pjesë në gjykim, ai nuk 

kuptonte dot rolin e jurisë dhe nevojën për t’iu lënë atyre një mendim të mirë apo që ai 

rrezikonte të shkonte në burg. Ai priste të kthehej në shtëpi me të atin. Është esenciale që 

një aplikant i ri me aftësi mendore të kufizuara të gjykohet nga një gjykatë speciale. 

Duke e mbyllur, mund të thuhet se gjatë viteve të fundit e drejta ndërkombëtare në fushën e 

kriminalitetit të të miturve, ka theksuar rëndësinë për t’i kushtuar edhe këtu vëmendje 

interesit të të miturit. Në këtë drejtim bëhet fjalë, në mënyrë parësore për të drejtën për 

edukim si kusht për zhvillimin e plotë të personalitetit. Gjithashtu, janë vënë bazat e një 

drejtësie që ka si drejtime kryesore garancinë, minimalizmin dhe mosdënimin.
1049

 

 

5.8.Trajtimi i kriminalitetit të të miturve nga legjislacione të veçanta 

 

Franca 

Legjislacioni francez për të miturit në konflikt me ligjin gjen rregullim në Urdhëresën e 2 

shkurtit 1945
1050

, e cila megjithëse është shpallur para shumë kohësh, konsiderohet nga 

gjyqtarët për të miturit si një instrument tepër bashkëkohor, falë cilësisë për t’iu përshtatur 

ndryshimit të zakoneve ashtu dhe për interesin e të miturit.
1051

 

Një përgjigje e parë kriminalitetit të të miturve iu dha nga instituti i sursis, që e lejon 

gjyqtarin të rishikojë vendimin e tij atëherë kur prokurori kërkon dënimin me burgim. 

Fajësia e subjektit është vërtetuar, por Gjykata mund të vendosë t’i japë një mundësi të 

fundit, duke caktuar një periudhë prove në të cilën i mituri duhet të përmbushë detyrime 

                                                           
1048

 S.C. v. The United Kingdom (no. 60958/00). Marrë nga: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61826, (parë 

më 17 gusht 2015). 
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 Herrero Herrero, Delincuencia de menores, vep. e cit., f. 362. 
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 Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Marrë nga: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069158, (parë më 18 gusht 2015). 
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 Bruel, Pratiques et évolutions de la justice des mineurs. Aperçus de clinique judiciaire, vep. e cit., f. 204. 
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specifike, për shembull të kryejë një aktivitet apo të ndjekë një kurs. Në këtë rast bëhet fjalë 

për sursis me vënie në provë që korrenspondon me drejtimet kryesore të probation; sursis 

mund të jetë edhe e thjeshtë dhe të konsistojë në pezullimin me kusht të dënimit.
1052

 

Një tjetër  masë alternative e dënimit me burgim ka të bëjë me punën në interes publik, Tig 

(Travail d'Interét Général), që është një dënim i dhënë nga Gjykata e të miturve për një 

krim ose kundërvajtje. Ky mund të jepet sipas rastit si dënim kryesor që mund të pezullohet 

dhe ekziston detyrimi për të kryer një punë në interes publik. Dënimi mund të shpallet 

vetëm në prani të të pandehurit dhe vetëm pasi ky i fundit të ketë dhënë pëlqimin për 

ekzekutimin e kësaj mase. Mendohet se Tig përmbledh përpjekjen për t’u riintegruar me 

vullnetin për t’u rehabilituar nga pikëpamja shoqërore, duke e lejuar të miturin të kuptojë 

rrjedhojat e veprimeve të veta dhe të gjejë pikat e referimit në procesin e socializimit.
1053

 

Në Francë njihet dhe ndërmjetësimi që, kur organizohet nën kujdesin e prokurorit, mund të 

shmangë dërgimin e të miturit në gjyq. 

Duke nisur nga fundi i viteve 1960 të shekullit XX është punuar në favor të parandalimit 

parësor dhe dytësor të kriminalitetit, duke i shpërndarë politikat parandaluese nëpër organet 

qeverisëse vendore dhe ato sociale bazë. Rol i rëndësishëm i është caktuar shkollës, si një 

ambient ku zhvillohet ky lloj kriminaliteti, mandej politikat janë përqendruar brenda 

familjes.
1054

 Për këtë qëllim vepron ligji Nr. 2007-297, datë 05 mars 2007 “Lidhur me 

parandalimin e kriminalitetit”,
1055

 i cili kapitullin II ia dedikon tërësisht parandalimit, mbi 

bazën e ndërhyrjes sociale dhe ndërhyrjes edukuese. Neni 12 i këtij ligji thekson rolin e 

prindërve në parandalimin e fenomenit.  

Për parandalimin tretësor mund të përmendet ligji Nr. 93-2, datë 04 janar 1993
1056

 që ka të 

bëjë me ndërmjetësimin dhe ligji Nr. 2002-1138
1057

, që parashikon orientimin dhe 

programimin e drejtësisë drejt të miturve në konflikt me ligjin. Ligji Nr. 93-2 e përkufizon 
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 Blatier, La délinquance des mineurs, vep. e cit., f. 83 e vijuese. 
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 Po aty, f. 56. 
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février 1945”, në Déviance et Société, Vol. 33, Nr. 3, Chêne-Bourg: Éditions Médecine et hygiène, f. 442. 
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 Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Marrë nga: 
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ndërmjetësimin si një mënyrë alternative drejtësie, i zbatueshëm për vepra penale të lehta: 

vjedhje të hapura të sendeve, dëmtime të hapësirave publike ose të objekteve private, 

plagosje të lehta ose dhunë verbale, etj. Për këtë arsye, në nenin 41 të KPP parashikohet 

mundësia që prokurori gjatë fazës së hetimeve t’i drejtohet ndërmjetësimit për zgjidhjen e 

çështjes, kur një masë e tillë shërben të zhdëmtojë viktimën, t’i japë fund gjendjes së 

shkeljes dhe ndihmon riedukimin e autorit të saj.
1058

 Ligji në fjalë nuk ia atribuon 

ndërmjetësimin posaçërisht të miturve.
1059

 

Ligji 2002/1138 përcakton se kriminaliteti i të miturve është një kriminalitet me natyrë 

publike, i dukshëm, i cili karakterizohet nga një rritje domethënëse e dhunës, arsye për të 

cilën kërkohen përgjigje të forta nga pushtetet publike. Për këto arsye, veprimtari 

parandalimi duhet të ndërmerren në shkolla, duke nisur që nga shkolla fillore, përmes 

orientimit të nxënësve, prindërve dhe mësuesve. Këto veprimtari duhet të zhvillohen nga 

psikologë dhe figura të tjera profesionale. Për rrjedhojë, duhet të realizohet specializimi i 

magjistratëve, t’u jepet përparësi veprimeve edukuese, alternativave të dënimit dhe 

sanksioneve edukuese ndaj fëmijëve 10-13 vjeç. 

Përgjatë viteve të fundit, në shtetin francez politika penale për të miturit është orientuar 

drejt nevojës për të ndëshkuar rreptë kriminalitetin e rrezikshëm dhe shumë të rrezikshëm 

të të miturve, fenomen i cili është shtuar mjaft në këtë vend. Administratorët e pushtetit 

politik dhe legjislatori kanë miratuar në këto rrethana akte jo në favor të riintegrimit të të 

miturit në mjedise të hapura, duke kaluar nga modeli mbrojtës-edukues, në atë të 

ndërhyrjeve më të ashpra.
1060

 Për sistemin francez mund të thuhet se:
1061

 

1. sistemi i drejtësisë penale për të mitur përshtatet përgjithësisht me modelin e drejtësisë. 

Masat e dënimit ndaj të miturve nuk janë të njëjta si për të rriturit.  

2. Qëllimi i masave, sanksioneve dhe dënimeve ka të bëjë me edukimin, riedukimin, 

ripërfshirjen. 

3. Urdhëresa 1945 kërkon që këto masa të zbatohen në mjedise të hapura. 
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4. Ligjet e mëvonshme, të sipërcituara, kanë ashpërsuar politikën penale ndaj kriminalitetit 

të të miturve. 

5. Ashpërsimi vërehet që tek masat që merren ndaj të miturve 10-13 vjeç,
1062

 ku është 

kaluar nga masa edukuese të thjeshta në sanksione edukuese. Këto ndryshime vijnë dhe 

si shkak i miratimit të ligjit Nr. 2007/297, lidhur me parandalimin e kriminalitetit që 

parashikon dhënien e dënimeve për të miturit nën 16 vjeç.
1063

 

 

Italia  

Sistemi penal për të miturit në këtë shtet është i mëvetësuar nga ai i zakonshmi falë 

ekzistencës së Kodit të Procedimit Penal të të Miturit
1064

 dhe që është shprehje e të drejtës 

së Welfare state. I gjithë sistemi udhëhiqet nga parimi i rikuperimit shoqëror të të miturit 

përmes zbatimit të një procesi të drejtë, që synon riedukimin dhe ripërfshirjen sociale.
1065

 

Veprat penale që parashikohen për të miturit nga 14-18 vjeç janë të njëjta me KP të 

zakonshëm, por ndryshojnë masat dhe sanksionet që parashikohen për to, ku mbizotërojnë 

alternativat ndaj dënimit si, pezullimi i procesit dhe vënia në provë, falja gjyqësore, 

pezullimi me kusht dhe format e drejtësisë riparuese.
1066

 

E drejta procedurale parashikon asistencën konstante fizike, afektive, psikologjike dhe 

morale të të miturit gjatë gjithë procedimit.
1067

 Qëllimi i procesit arrihet nëpërmjet edukimit 

të të miturit. Duke qenë se ky proces mund ta dëmtojë të miturin, kërkohet që të kufizohen 

sa më shumë të jetë e mundur kontaktet e tij me sistemin penal.
1068

 Riaftësimi i të miturit 

parashikon një proces të përqendruar tek individi dhe jo tek fakti i konsumuar.
1069
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Gjithsesi, edhe në Itali ka pasur politika ashpërsuese ndaj kriminalitetit të të miturve, për 

shkak të politikave qeverisëse, opinionit publik, sikundër ishin projekt-ligjet e vitit 2002 

për ndryshimet në përbërjen dhe kompetencat e Gjykatës për të Miturit në lëndë penale.
1070

 

 

Spanja 

Sistemi i Drejtësisë Penale të të Miturve funksionon i pavarur në këtë shtet dhe rregullohet 

nga ligji organik 5/2000.
1071

 Ky ligj e ndan moshën për përgjegjësi penale në: 

- Të mitur nën 14 vjeç, të cilët nuk kanë përgjegjësi penale, ndaj të cilëve merren masa 

mbrojtëse; 

- Të miturit e grupmoshës 14-18 vjeç, të cilët kanë përgjegjësi penale, por duke 

verifikuar përgjegjshmërinë. 

- Të rinjtë e moshës 18-21 vjeç. Ata konsiderohen të përgjegjshëm, rrjedhimisht mbajnë 

përgjegjësi penale.
1072

 

Për hetimin dhe gjykimin e të miturve ekzistojnë organe të posaçme, të specializuara.
1073

 

Masat që parashikohen ndaj të miturve janë ato edukuese, të sigurimit (të trajtimit mjekësor 

në rast anomalie psikike, përdorimit të drogave e substancave të tjera, etj), sanksionuese, 

duke mbajtur parasysh riedukimin e të miturit, plotësuese dhe dënimet. Ligji parashikon 

marrjen e masave konkrete parandaluese të kriminalitetit të të miturve dhe zbatimin e 

veprimeve konkrete për riintegrimin e tij.
1074

 

Britania e Madhe 

Në Britani ka mbizotëruar mendimi se burgu nuk është mjeti më i përshtatshëm në trajtimin 

e kriminalitetit të të miturve; për këtë arsye ekziston një sistem dënimi për të miturit me 

dënime alternative nga burgimi, të cilët konsiderohen mjete juridike efikase për ndëshkimin 
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e tyre.
1075

 Megjithatë, në tekste të tillë si Criminal Justice Act 2003
1076

, vërehet favorizimi i 

viktimës dhe komunitetit dhe ulja e krimeve duke ashpërsuar dënimet
1077

 e duke i paraqitur 

të miturit në konflikt me ligjin para gjykatave të Drejtësisë.
1078

 

Gjithsesi, tekstet bazë në këtë lëndë si, Children Act-1989, Crime and Disorder Act-1998, 

Youth Justice and Criminal Evidence Act-1999, The Powers of Criminal Courts Act-2000, 

qasen kryesisht nga parandalimi, pa përjashtuar mundësinë e rehabilitimit individual dhe 

social të të miturve që kanë shkelur ligjin penal. Duke nisur që nga Children Act-1989, të 

miturit që kanë kryer krime të rënda nuk përfshihen në rrethin e “welfare”, por në atë të 

dënimeve penale, megjithatë duke përfituar nga trajtimi riintegrues.
1079

 

 

Kosova 

Përmendet në këtë punim për shkak se është një vend, i cili ka zgjedhur të miratojë e 

zbatojë një legjislacion të posaçëm
1080

 për të miturit autorë të veprave penale dhe sistem 

gjyqësor të veçantë për të miturit. Kodi i drejtësisë për të mitur bën përcaktim të qartë të 

termave dhe të miturisë, konkretisht në:  

- i mitur (i moshës 14-18 vjeç);  
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 Sipas Wakefield, W. dhe Hirschel, J. D. (1996) “England”, në International Handbook on Juvenile Justice 

(ed. Shoemaker, D. J.), Westport, CT: Greenwood Press, f. 94 e vijuese, midis këtyre modeleve mund të 

përmendim Probation: pasi pranohet fajësia, gjyqtari kur e çmon të përshtatshme, i propozon të miturit një 

periudhë prove gjatë së cilës do të ketë kufizime në sjellje dhe duhet të ndjekë modele të caktuara social-

edukative nën mbikëqyrjen e një probation officer. Ky program duhet të mbështetet në një vlerësim të 

kujdesshëm që i bëhet jetës dhe personalitetit të tij duke mbajtur parasysh dhe progresin e bërë. 

Një tjetër masë ndëshkuese është Community service order, masë që ka të bëjë me punën në interes publik të 

papaguar. Edhe në këtë rast, gjyqtari e bën vlerësimin në bazë të një relacioni të asistentëve socialë, për të 

përcaktuar nëse ky trajtim është i përshtatshëm për subjektin. Përcaktohen, gjithashtu, rregulla dhe respektimi 

i disa detyrimeve specifike gjatë kësaj periudhe. Për të zbatuar këtë lloj trajtimi duhet që subjekti të ketë 

mbushur moshën 16 vjeç. 

Një  masë e tretë është Supervision, për të miturit mes moshës 10 e 18 vjeç. I mituri vihet nën mbikëqyrjen e 

drejtpërdrejtë të një individi, i cili ka të drejtën e kontrollit mbi veprimet e subjektit dhe mënyrën e sjelljes që 

duhet ndjekur. Ky shërbim ka krijuar një alternativë të përshtatshme ndaj burgimit, duke zbatuar programe 

efikase mbi bazën e rrethanave konkrete ku është përfshirë i mituri.  
1076

 Teksti i këtij akti dhe i të tjerëve në Britaninë e Madhe, të përmendur në këtë paragraf, janë marrë nga: 

http://www.legislation.gov.uk/, (parë më 23 gusht 2015).  
1077

 Killias, M., Redondo, S. dhe Sarnecki, J. (2012) “European perspectives”, në From Juvenile Delinquency 

to Adult Crime. Criminal careers, justice policy, and prevention (Loeber, R. dhe Farrington, D. P. Ed.), New 

York: Oxford University Press, f. 295 e vijuese. 
1078

 Lewis, S. (2009) “La criminalisation des jeunes et les tendances compensatrices: La justice des mineurs 

en Angleterre et au Pays de Galles” (përkth. i Lang, M.), në Déviance et Société, Vol. 33, Nr. 3, Chêne-

Bourg: Éditions Médecine et hygiène, f. 336-337. 
1079

 Po aty, f. 336 dhe 340-343. 
1080

 Kodi i drejtësisë për të mitur i Kosovës, datë 08 korrik 2010. 

http://www.legislation.gov.uk/
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- i mitur i ri (ndërmjet moshës 14 dhe 16 vjeç); 

- i mitur i rritur (ndërmjet 16 dhe 18 vjeç); 

- madhor i ri (ndërmjet moshës 18 dhe 21 vjeç).
1081

  

Për autorët e veprave penale të mitur parashikohet dhënia e masave të diversitetit dhe 

edukative si dhe dënimet. Ndërmjetësimi është përfshirë në kod si procedurë 

jashtëgjyqësore.
1082

 Konstatohet se masat e parashikuara janë të shumëllojshme dhe 

synojnë trajtimin individual të të miturit, me qëllim parandalimin e kriminalitetit dhe 

riaftësimin e të miturit në konflikt me ligjin. Kodi përmban elemente të politikës penale, 

përderisa shpreh qëllimin e dënimit me burgim dhe i jep mundësi prokurorit të mos nisë 

procedurën ndaj të miturit për shkak të rrethanave të veprës penale dhe autorit të saj.
1083

  

Trupi gjykues përbëhet nga një gjyqtar për të mitur dhe dy gjyqtarë porotë; këta të fundit 

emërohen nga mesi i profesorëve, arsimtarëve, edukatorëve, punëtorëve socialë, 

psikologëve dhe personave të tjerë që kanë përvojë në edukimin e të miturve.
1084

 

Kodi detajon procedurën e gjykimit, të ankimeve dhe të ekzekutimit të dënimeve e masave 

të tjera si edhe procedurën e gjykimit të çështjeve penale me të dëmtuar të mitur.
1085

 

 

Pavarësisht modelit të trajtimit juridiko-penal, në shtetet e zhvilluara i është kushtuar 

rëndësi problemit të kriminalitetit të të miturve dhe figurës së individit në këtë moshë. 

Legjislacionet janë të posaçme, të shoqëruara me strukturat përkatëse, të ndarë nga 

legjislacioni i zakonshëm. Qëllimi është luftimi i kriminalitetit që para shfaqjes, në lindje 

dhe pas tij, për të shmangur rritjen e fenomenit në shoqëri dhe riaftësimin e autorit. Një 

shembull i mirë për këtë proces është Kosova, shtet i cili ka hartuar një legjislacion penal 

për të miturit në përputhje me standardet ndërkombëtare. 

 

 

 

                                                           
1081

 Neni 2 i këtij kodi. 
1082

 Kreu II “Masat dhe dënimet e zbatueshme”. 
1083

 Nenet 32 dhe 56. 
1084

 Neni 51. 
1085

 Shih Hajdari, A. Sistemi i drejtësisë për të mitur, vep. e cit., f. 149 e vijuese. 



266 

 

KAPITULLI VII: TRAJTIMI PENAL I KRIMINALITETIT TË TË 

MITURVE NGA LEGJISLACIONI SHQIPTAR 

 

7.1.Hyrje 

E drejta që rregullon përgjegjësinë e të miturve duhet të jetë një e drejtë penale e posaçme 

ose sui generis, për shkak të pjesës së popullsisë që i drejtohet, të miturve, e cila rregullon 

në objekt përgjegjësinë e tyre penale nën parimet e parandalimit të posaçëm e të 

edukimit/socializimit
1086

 dhe që synon ta ndërgjegjësojë të miturin për veprimet e tij në 

bazë të këtyre ideve:
1087

 

- Normat që rregullojnë përgjegjësinë penale të të miturve i përkasin të drejtës penale dhe 

ndërhyrja e aparatit shtrëngues shtetëror ndodh vetëm në rastin e kryerjes së një 

shkeljeje penale nga të miturit, arsye për të cilën reagimi juridik duhet të ketë si 

objektiv parandalimin e shkeljeve të tjera ligjore në të ardhmen. 

- Ndërhyrjet shtetërore në këtë fushë duhet të realizohen nga organe të tillë si policia, 

prokuroria dhe gjykata, të specializuar për të miturit. 

- Procedimi penal, i cilëdo natyre qoftë, duhet të respektojë të drejtat dhe garancitë 

themelore të personave të përfshirë në të, të drejta të cilat gëzojnë një mbrojtje më të 

madhe, meqë interesat e të miturve janë të një rëndësie të veçantë dhe ku masat merren 

në varësi të rëndësisë së veprës (sidomos në rastet e heqjes së lirisë
1088

). 

Në vendin tonë, ende nuk mund të flitet për një sistem drejtësie për të miturit të mirëfilltë, 

që jo vetëm t’i njohë të drejtat e tyre, por dhe t’i zbatojë me përpikmëri ato. Hapi i parë i 

hedhur në këtë drejtim është njohja e këtyre të drejtave në legjislacionin shqiptar, ratifikimi 

i akteve të ndryshme ndërkombëtare
1089

 në fushën e trajtimit të kriminalitetit të të miturve. 

Duke qenë se këto akte e trajtojnë në mënyrë specifike këtë fenomen, edhe në Shqipëri 

nevojitet krijimi i strukturave përkatëse bashkëkohore për të realizuar një sistem efektiv të 

dhënies së drejtësisë për ta. Aktualisht, kriminaliteti i të miturve trajtohet në kuadër të 

                                                           
1086

 Moro, Manuale di diritto minorile, vep. e cit., f. 11. 
1087

 Ornosa Fernández, M. R. (2007) Derecho penal de menores, botim IV, Barcelona: Bosch, f. 107-108. 
1088

 Smith, D. A. dhe Gartin, P. R. (1996) “Specifying specific deterrence: the influence of arrest on future 

criminal activity”, në Criminal Careers, (Greenberg, D. F.. Ed.), Vol. II, Dartmouth: Aldershot, f. 474. 
1089

 Islami, H. (2000) Demokratizimi i legjislacionit penal, Tiranë: Luarasi, f. 65 e vijuese. 
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legjislacionit që trajton kriminalitetin e të rriturve, në një kohë që shtete të tjerë kanë 

legjislacion të posaçëm për këtë fenomen.
1090

 

Rregullimi ligjor i të drejtave që lidhen me të miturit zë fill që në Kushtetutë
1091

 e cila, sipas 

nenit 116 të saj, përbën kreun e radhës së gjithë akteve normative që veprojnë në territorin e 

RSH. 

Neni 3 përfaqëson një pikënisje mjaft të rëndësishme pasi, ndër të tjera, i konsideron të 

drejtat dhe liritë e njeriut (pra edhe të të miturit) si baza të shtetit, që merr përsipër t’i 

mbrojë e respektojë. Kushtetuta i njeh dhe i garanton këto të drejta e liri për personin si të 

vetëm ose brenda formacioneve sociale ku ai zhvillon personalitetin e tij. Një prej këtyre 

formacioneve është familja, e cila e pret fëmijën që nga lindja dhe e mbështet atë derisa të 

fitojë pjekurinë sipas ligjit e të bëhet i aftë për një jetë të pavarur. Në këtë kuptim, fëmijët 

ose të miturit përmenden në Kushtetutë në nenin 54 të saj. Ky nen në paragrafin e parë iu 

garanton fëmijëve një mbrojtje të veçantë nga shteti. Kjo paraqet mjaft rëndësi pasi, sa më 

shumë që shteti të investojë për të miturit në të gjithë aspektet, aq më tepër fitime do të ketë 

shoqëria, meqë ata përfaqësojnë të ardhmen e saj.  

Kushtetuta e RSH i kushton kujdes të veçantë rasteve të heqjes së lirisë dhe nevojës së 

respektimit të të drejtave të personave që iu është privuar liria. Kështu, neni 27, par. 2, 

gërma ç, i Kushtetutës lidhur me rastet se kur mund të kufizohet liria e një personi, 

sanksionon se “Liria e personit nuk  mund të kufizohet, përveçse në rastet e mëposhtme: ç) 

për mbikëqyrjen e të miturit për qëllime edukimi ose për shoqërimin e tij në organin 

kompetent”.
1092

 

Ligji Nr. 10347, datë 04.11.2010 “Për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës”
1093

 paraqet një 

tjetër instrument për realizimin e të drejtave të fëmijëve. Ky ligj siguron të drejtën e 

shprehjes dhe të dëgjimit të fëmijës
1094

 në çdo procedurë gjyqësore (neni 11/1, 3) dhe krijon 

                                                           
1090

 Shih Hajdari, A. (2010) Sistemi i drejtësisë për të mitur. Komentar, Prishtinë: Grafobeni, f. 7. 
1091

 Miratuar me ligjin Nr. 8417, datë 21.10.1998, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 28, f. 1073. 
1092

 Ky nen është në përputhje me nenin 5 të KEDNJ. 
1093

 Botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 158, f. 8287. Në nenin 2 të këtij ligji vërehet qëllimi i tij, ndër të tjera, për 

marrjen e masave për t’i siguruar fëmijës ushtrimin e të drejtave, në përputhje me zhvillimin e personalitetit, 

bazuar në interesin më të lartë të tij. 
1094

 Kjo e drejtë është trajtuar dhe nga jurisprudenca e GJK, e cila ka vërejtur se i pandehuri ka të drejtë të 

dëgjohet në seancë gjyqësore, pasi deklarimet e tij i shërbejnë vetë gjykimit të çështjes. Shih Vendim Nr. 13, 

datë 19.03.2015 (V-13/15) i GJK. Marrë nga: 
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mekanizmat institucionale për garantimin e tyre, si KKMDF dhe ASHMDF. Edhe pse 

fusha kryesore e zbatimit lidhet me fushën familjare dhe për ushtrimin e të drejtave, pa u 

përmendur në mënyrë të shprehur kriminaliteti i të miturve dhe mënyrat për parandalimin e 

tij, sipas nenit 34, KKMDF ka për detyrë të vlerësojë gjendjen konkrete dhe të bëjë 

propozime pranë ministrit kompetent për përmirësimin e gjendjes së trajtimit të tyre. 

Lidhur ngushtë me problemin e kriminalitetit të të miturve janë dhe dispozita të tjera të 

ligjeve të veçanta, që ndikojnë tek faktorët kriminogjenë, siç është ligji “Për sistemin 

arsimor parauniversitar”
1095

, si dhe ligji “Për policinë e shtetit”.
1096

 Ky i fundit ka rëndësi të 

veçantë, pasi organet e policisë janë ndër organet e para formale që vijnë në kontakt me 

shkelësit e mitur dhe luajnë rol të rëndësishëm në trajtimin e parandalimin e kësaj dukurie. 

Ligji Nr. 10 039/2008, i ndryshuar
1097

, përcakton kushtet, llojin, mënyrën dhe procedurat 

për dhënien e ndihmës juridike nga shteti, për mbrojtjen e lirive e të drejtave themelore të 

individit, parashikon dhënien e ndihmës juridike për të miturit në konflikt me ligjin.
1098

  

KM ka ndërmarrë disa hapa në fushën e trajtimit të të miturve nëpërmjet hartimit të 

strategjive kombëtare për fëmijët, ku, duke parë të dhënat statistikore për dënimet penale të 

të miturve, është konsideruar me rëndësi ngritja dhe funksionimi i institutit të riedukimit 

për trajtimin nën masa edukuese.
1099

 Hapa të mëtejshëm e domethënës janë hedhur në 

planin e veprimit 2012-2015, pasi vihet theksi në reformën e drejtësisë për të mitur dhe në 

angazhimin e MD për hartimin e një strategjie të re sektoriale për drejtësinë për të mitur. 

                                                                                                                                                                                 
http://www.gjk.gov.al/include_php/previewdoc.php?id_kerkesa_vendimi=1825&nr_vendim=1, (parë më 25 

gusht 2015). 
1095

 Interes paraqesin në këtë ligj nenet 21 e vijuese lidhur me nivelet e arsimit dhe moshën e arsimit të 

detyrueshëm. Ka rezultuar në këtë punim se në shumë raste mosarsimimi ndikon si faktor kriminogjen në 

dukurinë e kriminalitetit të të miturve. 
1096

 Ligji Nr. 108/2014, datë 31.07.2014 “Për policinë e shtetit”, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 137, viti 2014, 

f. 6336. Dispozita të posaçme për të miturit në këtë ligj janë neni 77 që bën fjalë për mospublikimin e të 

dhënave lidhur me të miturit; neni 109/1, gërma e, rastet e veçanta të shoqërimit të të miturit në organet e 

policisë; neni 113/3, për kontrollin e të miturve në prani të prindit ose të kujdestarit; neni 123, masat 

mbrojtëse ndaj të miturve. I rëndësishëm është detyrimi për të mbajtur parasysh nevojat e moshës dhe ato 

psikologjike, neni 123/5.  
1097

 Ligji Nr. 10 039, datë 22.12.2008 “Për ndihmën juridike”, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 199, f. 10821.   
1098

 Neni 13/2: “Të miturit, për të cilët mbrojtja në procedimin penal dhe në gjykim është e detyrueshme me 

ligj, si dhe të miturit e dëmtuar nga vepra penale kanë të drejtë të përfitojnë ndihmë juridike në të gjitha fazat 

e procedimit, të parashikuara në Kodin e Procedurës Penale.” 
1099

 Shih VKM Nr. 368, datë 31.05.2005 “Për miratimin e strategjisë kombëtare për fëmijët dhe plani i 

veprimit 2005-2010), në QBZ (2011) Përmbledhje legjislacioni për të miturit, Tiranë: Qendra e Publikimeve 

Zyrtare, f. 155 e vijuese. VKM Nr. 782, datë 16.11.2006, ”Strategjia Kombëtare e Rinisë dhe Plani i Veprimit 

2007-2013”, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. Ekstra, viti 2010, f. 4. 

http://www.gjk.gov.al/include_php/previewdoc.php?id_kerkesa_vendimi=1825&nr_vendim=1
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Objektivat strategjikë që përcaktohen nga plani i veprimit në këtë drejtim janë: (1) mbrojtja 

e fëmijëve në konflikt me ligjin, (2) sigurimi i mbrojtjes së duhur për fëmijët nën moshën 

14 vjeç, në konflikt me ligjin dhe (3) mbrojtja e fëmijëve viktima dhe dëshmitarë të krimit. 

Për arritjen e këtyre objektivave kërkohet reformim i legjislacionit dhe përgatitja e 

strukturave dhe figurave të specializuara profesionale. KM thekson se: 

 
“çështja e fëmijëve është çështje e të gjithëve, sepse fëmijët jo vetëm nuk mund t’i zgjidhin vetë 

problemet e tyre, por janë motivi kryesor i punës dhe i luftës sonë si familjarë dhe janë garancia 

më e fuqishme e ndërtimit të një të ardhmeje në vend.”
1100

 

 

7.2.Trajtimi penal i të miturit, autor i veprave penale, nga legjislacioni penal e 

procedural penal  

Mosha për përgjegjësi penale, diferencimi i trajtimit si gjatë procesit ashtu dhe në sistemin 

e dënimit mes të miturve e madhorëve, kualifikimi i organeve të procedimit përbëjnë 

qëllimet kryesore të drejtësisë për të miturit të shprehura në aktet ndërkombëtare 

bashkëkohore.
1101

  

Neni 40, par. 3 i KDF
1102

 shprehet se Shtetet Palë në të duhet të nxisin miratimin e ligjeve e 

procedurave, krijimin e strukturave dhe të institucioneve që merren drejtpërdrejt me të 

miturit e ndjekur penalisht, të akuzuar ose të deklaruar fajtorë për shkeljen e ligjit penal. 

Shteti shqiptar, që e ka ratifikuar këtë Konventë, ka përfshirë në KP dhe KPP disa dispozita 

që sigurojnë garanci për të miturit dhe krijojnë diferencim në trajtimin e tyre. 

 

Faza e hetimeve paraprake 

Në parimet e përgjithshme të KP vërehet se ky kod bazohet edhe në parimin e mbrojtjes së 

interesit më të lartë të fëmijës.
1103

 

Neni 12 i KP cakton moshën 14 vjeç për krime e atë 16 për kundërvajtje penale
1104

 duke 

patur parasysh si kritere, faktorët e zhvillimit shoqëror të brendshëm dhe praktikën 

                                                           
1100

 VKM Nr. 182, datë 13.03.2012, ”Për miratimin e Planit të Veprimit për Fëmijë, 2012-2015”, botuar në 

Fletoren Zyrtare Nr. 39, f. 2155. 
1101

 Turković, K. (2009) “Elements for European Guidelines on child-friendly Justice with particular focus on 

children’s access and place in criminal justice system”, në Compilation of texts related to child-friendly 

justice, Strasbourg: Directorate General of Human Rights and Legal Affairs Council of Europe: 35-47. 
1102

 Këto parime përmenden dhe në nenin 7 të Rregullave të Pekinit. 
1103

 Neni 1/c i KP, shtuar fjalët me ligjin Nr. 144/2013, datë 02.05.2013, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 83, f. 

3526.  
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gjyqësore. Ligji detyron organin procedues të bëjë verifikimet e duhura kur dyshohet ose 

pretendohet se i pandehuri është i mitur. Ai do të prezumohet i mitur kur këto dyshime 

mbeten edhe pas verifikimeve e ekspertimeve (neni 41 i KPP). Nëse i mituri është nën 14 

vjeç, ky fakt përbën shkak për mosfillim ose pushim të procedimit penal sipas nenit 290/1, 

gërma b, të KPP dhe në raste të nevojshme caktimin e masës edukuese
1105

.
1106

 Në këtë rast, 

kërkesa për caktimin e masës edukuese ndaj të miturit nën 14 vjeç paraqitet në gjykatë nga 

prokurori duke pasur për bazë nenin 46 të KP. KPP nuk parashikon në asnjë dispozitë 

mënyrën e procedimit për caktimin e kësaj mase.  

Hetimi i të miturve realizohet nga seksionet përkatëse të ngritura për këtë qëllim në disa 

Prokurori të Republikës, konkretisht në shtatë të tilla.
1107

 KPP nuk përcakton detyrimin për 

ngritjen e seksioneve përkatëse, të specializuara për të miturit në organin e Prokurorisë dhe 

as në Policinë Gjyqësore, gjë që përbën mangësi në trajtimin e kriminalitetit sipas 

normativës ndërkombëtare.
1108

 

                                                                                                                                                                                 
1104

 Vetë KDF nuk e ka përcaktuar moshën minimale për përgjegjësi penale në nenin 40 të saj, por sipas 

Komitetit për të Drejtat e Fëmijës, një moshë minimale për përgjegjësi penale nën moshën 12 vjeç do të 

konsiderohet se nuk është ndërkombëtarisht e pranueshme dhe në këtë kontekst Shteteve Palë iu 

rekomandohet që të rrisin kufirin e ulët të moshës minimale për përgjegjësi penale deri në 12 vjeç, si mosha 

minimale absolute si dhe të vazhdojnë me një rritje të mëtejshme të tij në nivele edhe më të larta, mundësisht 

14 ose 16 vjeç. Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 10 “Children’s rights in 

juvenile justice”, 2007. Marrë nga: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10.pdf, (parë 

më 26 gusht 2015). 
1105

 Neni 40, paragrafi 3, gërma (a) i KDF kërkon caktimin e një moshe nën të cilën të miturit do të 

konsiderohen të papërgjegjshëm nëse shkelin ligjin penal. Ky parim shprehet dhe në nenin 4 të Rregullave të 

Pekinit që kërkon caktimin e kësaj moshe në bazë të pjekurisë afektive, mendore e intelektuale. 
1106

 Rregullat e Pekinit janë të zbatueshme në parim për çdo fëmijë që ka kryer një vepër penale, pra jo vetëm 

për ata që kanë mbushur moshën për përgjegjësi penale. Komenti i përgjithshëm mbi të drejtat e fëmijëve, i 

miratuar nga Komiteti për të Drejtat e Fëmijës në Shkurt 2007 thotë shumë pak sa i përket mënyrës si duhen 

trajtuar fëmijët nën moshën për përgjegjësi penale, kur ata kryejnë vepër penale . Në paragrafin 31, Komiteti 

gjatë komentimit të nenit 40/3 të KDF shprehet se, fëmijët nën moshën për përgjegjësi penale që kanë kryer 

një vepër penale nuk mund të procedohen penalisht, por ndaj tyre mund të merren masa të veçanta mbrojtëse 

nëse është e nevojshme në interesin e tyre më të lartë. Committee on the Rights of the Child, General 

Comment No.10 “Children’s rights in juvenile justice” (CRC/C/GC/10), 2007, paragrafi 31. 
1107

 Këto seksione u krijuan në vijim të Urdhrit Nr. 163, datë 01.10.2007 “Për krijimin dhe caktimin e 

strukturës organike, funksionimin dhe kompetencat e seksioneve për të mitur në Prokuroritë e Rretheve 

Gjyqësore” të Prokurorit të Përgjithshëm, në vijim të  dekretit të Presidentit të Republikës, Nr. 5351, datë 

11.06.2007 “Për krijimin e seksioneve të veçanta penale për gjykimin e të miturve pranë Gjykatave të 

rretheve gjyqësore”. Sipas pikës 4, “Në Seksionet për të Mitur të caktohen prokurorët dhe opgj-juristët më me 

përvojë në ndjekjen e çështjeve ndaj të miturve, ata që kanë marrë pjesë në kurse kualifikimi lidhur me 

garantimin e të drejtave kushtetuese dhe ligjore në hetim dhe ngritjen e akuzës ndaj të miturve, si dhe 

prokurorët magjistratë.” 
1108

 Krahaso Palomba, Il sistema del processo penale minorile, vep. e cit., f. 209-211 dhe 218 e vijuese. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10.pdf
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KPP nuk përcakton garanci dhe një procedurë të veçantë për hetimin e të miturve autorë të 

veprave penale, por parashikohen të njëjtat rregulla si për madhorët.
1109

 E njëjta gjë vlen 

edhe për kushtet e përgjegjësisë penale të vendosura në KP. 

Për të miturin janë parashikuar disa garanci të posaçme, që vlejnë për të gjithë procedimin 

penal, ku së pari është sigurimi i ndihmës juridike
1110

 dhe psikologjike në çdo fazë të tij 

(neni 35/1 KPP). Legjislacioni siguron garanci të mëtejshme duke sanksionuar se mbrojtja 

për të miturit nën 18 vjeç është e detyrueshme (neni 49 KPP). Praktika tregon se në mjaft 

raste, OPGJ e strukturave të policisë së shtetit marrin në pyetje persona nën hetim të mitur 

pa praninë e mbrojtësit, nëse këta nuk e kërkojnë. Caktimi i një mbrojtësi për të miturin 

është veprim i detyrueshëm, pasi çdo veprim i kryer në kundërshtim me këtë dispozitë sjell 

si pasojë pavlefshmërinë absolute të veprimeve të bëra (neni 128, gërma c, KPP).
1111

 

Ndihma psikologjike nënkupton asistencën e një psikologu ose të figurave të tjera 

profesionale që merren me fushën e zhvillimit fëminor.
1112

 Në organet e policisë ka 

psikolog të punësuar, kurse në fazën e hetimit prokurori thërret psikolog që ushtron 

privatisht funksionin e tij. Problemi që haset ka të bëjë me faktin se psikologët nuk janë të 

organizuar dhe të njohur nga Ministria e Drejtësisë si ekspertë më vete, nuk janë të 

                                                           
1109

 Neni 40, paragrafi 2 i KDF parashikon disa garanci që i duhen njohur të miturit nga Shtetet Palë. Këto 

garanci sigurohen nga KP dhe KPP në nenet e poshtëpërmendura për të gjithë shtetasit (ku përfshihen dhe të 

miturit). 

- i mituri nuk mund të procedohet, akuzohet ose dënohet për një veprim ose mosveprim që nuk ndalohet 

nga e drejta kombëtare ose ndërkombëtare në çastin kur është kryer. Kjo gjen shprehje në nenin 2 të KP; 

- të prezumohet i pafajshëm derisa me vendim të formës së prerë t’i njihet fajësia. Ky parim përputhet me 

përmbajtjen e nenit 4 të KPP; 

- të vihet në dijeni për akuzën në ngarkim të tij. Ky parim përputhet me nenin 34/1 të KPP; 

- të gjykohet nga një gjykatë e paanshme dhe e pavarur. Parimi gjen përshtatje të plotë me nenin 3 të KPP; 

- të mos detyrohet të dëshmojë ose të vetëdeklarohet fajtor. Parimi është në përputhje me nenet 166 e 38/2 

të KPP; 

- të kërkojë marrjen e provave, t’u drejtojë pyetje dëshmitarëve, etj. Të gjitha këto aspekte gjenden dhe në 

nenet 151/2 e 359 të KPP; 

- të asistohet falas nga një përkthyes nëse nuk kupton gjuhën e përdorur. Ky parim përputhet me nenet 8/2 

e 123 të KPP. 
1110

 Kërkuar nga neni 40/2, pika 2 i KDF, neni 15 i Rregullave të Pekinit. 
1111

 I dënuari i mitur A. L, ka kërkuar të shpallet antikushtetues vendimi i Gjykatës së Rrethit Gjirokastër e më 

pas dhe vendimet e Gjykatës së Apelit e të Kolegjit Penal të GJL, pasi ai ishte marrë në pyetje pa mbrojtësin e 

tij. GJK ka vërejtur se të pandehurit të mitur nuk i është siguruar mbrojtje që në fillim të marrjes së tij në 

pyetje, por më pas. Kjo nuk do të thotë se atij i është mohuar e drejta për mbrojtje. Ky i mitur ka mbajtur të 

njëjtin qëndrim ashtu si edhe gjatë pyetjes pa avokat, gjë që dëshmon se shkelja e evidentuar në fillim të 

procesit nuk është e atij karakteri që të cënojë procesin e rregullt ligjor. Vendim i GJK Nr. 7, datë 28.2.2000, 

në Vendime të Gjykatës Kushtetuese të RSH, Tiranë: Mihal Duri e Re, 2002, f. 14-19. 
1112

 Palomba, Il processo penale minorile, vep. e cit., f. 221. 



272 

 

organizuar në një strukturë të posaçme në shkallë republike dhe nuk ka normativë specifike 

për ushtrimin e funksionit të tyre.  

I mituri mund të asistohet gjithashtu edhe nga prindërit ose persona të tjerë të kërkuar nga 

ai, të pranuar nga organi procedues.  

Të miturit i respektohet privatësia e tij në çdo fazë të procedimit. Këtu ligji siguron garanci 

si për gjeneralitetet dhe fotografitë e të pandehurit ose dëshmitarit të mitur në fazën e 

hetimit (neni 103 KPP), por edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor.  

Që në fazën e hetimit, prokurori dhe policia gjyqësore, duhet të marrin të dhëna për 

personalitetin e të miturit.
1113

 Mandej, këto të dhëna i shërbejnë gjykatës për të përcaktuar 

përgjegjshmërinë dhe shkallën e përgjegjësisë, rëndësinë e veprës dhe caktimin e masave të 

përshtatshme penale (neni 42 KPP). 

Kur një i mitur arrestohet/ndalohet, do të njoftohet menjëherë prindi ose kujdestari (neni 

255/1 KPP).
1114

 Duke shkuar më tej, par. 2 i nenit 255 të KPP i jep prokurorit mundësinë që 

të urdhërojë mbajtjen e të miturit në ruajtje në banesën e tij ose në një vend tjetër të ruajtur, 

që mund të jenë të afërmit apo institucionet e edukimit të të miturve
1115

. Neni 230 KPP 

ndalon arrestimin e të miturve nëse ata akuzohen për kryerjen e një kundërvajtjeje penale.  

Neni 229 i KPP e udhëzon gjykatën që, kur cakton masa sigurimi për të miturit, të mbajë 

parasysh kërkesën për mosndërprerje të proceseve edukative. Neni 13/1 i Rregullave të 

Pekinit rekomandon që paraburgimi të përdoret si  masë e fundit dhe për kohën më të 

shkurtër, duke dhënë dhe masa alternative si ruajtjen, lënien pranë familjes
1116

 ose në një 

institucion edukimi, siç parashikon dhe ligji ynë. Në KPP këto garanci nuk i janë njohur 

posaçërisht të miturit të paraburgosur, nuk parashikohen afate të kohëzgjatjes së 

paraburgimit më të favorshme ndaj madhorëve, sidomos mungojnë masat alternative ndaj 

                                                           
1113

 Trajtuar më gjerë në kapitullin V të këtij disertacioni. Sipas nenit 16 të Rregullave të Pekinit, organi 

kompetent do të hetojë ambientin shoqëror dhe kushtet në të cilat është zhvilluar i mituri dhe rrethanat e 

kryerjes së veprës penale. 
1114

 Neni 10 i Rregullave të Pekinit. 
1115

 Islami, H. et al., Procedura penale, vep. e cit., f. 682. 
1116

 Gjykata e Lartë ka vendosur të ndryshojë vendimin e Gjykatës së Apelit Durrës lidhur me të pandehurin e 

mitur R. Xh, ndaj të cilit ishte caktuar si masë sigurimi ajo e “arrestit në burg”. Kolegji Penal ka vërejtur se 

caktimi i kësaj mase nuk përputhej me moshën e të miturit, rrezikshmërinë e veprës dhe të vetë autorit, i cili 

ishte përdorues i lëndëve narkotike. Sipas Gjykatës, nevoja kryesore ishte lënia e tij pranë familjes për 

përkujdesje. Vendim Nr. 31, datë 11.02.2011 i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. Marrë nga: 

www.gjykataelarte.gov.al/web/shkurt_2011_489.doc, (parë më 26 gusht 2015). 

http://www.gjykataelarte.gov.al/web/shkurt_2011_489.doc
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asaj të paraburgimit, të cilat të jenë specifike për të miturit. Paragrafi 4 i këtij neni kërkon 

që të paraburgosurit e mitur të qëndrojnë veçmas nga të rriturit
1117

.
1118

  

Duke krahasuar periudhën gjatë viteve 2012 deri 2014, kohëzgjatja më e madhe e qëndrimit 

në paraburgim të të miturve, me numrin më të lartë të të dënuarve, i përket kategorisë 151-

180 ditë, gjithsej 84 të tillë.
1119

 Grafiku në vijim jep të dhëna mbi qëndrimin në paraburgim 

të të miturve përgjatë këtyre viteve. 

 
Grafiku 7.2.1: Të dhëna mbi kohën e qëndrimit në paraburgim të të miturve 2012-2014 

 
Burimi: MD 

                                                           
1117

 Në strukturën e sistemit të burgjeve “të mitur dhe fëmijë konsiderohen individët e moshave 14-16 vjeç 

dhe të rinjtë e moshave 18-24 vjeç. “Janë 22 IEVP në Shqipëri, por vetëm ata të Tiranës, Vlorës, Lezhës, 

Korçës dhe Kavajës kanë seksione për të miturit e paraburgosur. Të miturit e dënuar transferohen pranë IEVP 

Kavajë. Edhe pse gjatë viteve të fundit ka pasur një numër mjaft të vogël të femrave të mitura të 

paraburgosura, IEVP e vetme ku ato mund të vendosen është “Jordan Misja”, Tiranë, i cili nuk ka seksion për 

femrat e mitura. Save the Children (2013) Reintegration of children and juveniles in conflict with the law and 

corporate social responsibility in Albania, Tiranë, f. 15. Marrë nga: 

https://albania.savethechildren.net/sites/albania.savethechildren.net/files/library/Analize%20Studimore%20%

20Anglisht%20Meridia-%20FINAL.pdf, (parë më 27 gusht 2015). 
1118

 Neni 75/1, par. 4 i ligjit Nr. 8328, datë 16.04.1998 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim 

dhe të paraburgosurve”, i përditësuar, përcakton se: “Ndalohet mbajtja e të miturve në një dhomë me të 

rriturit, ose vendosja e të miturave vajza me të mitur djem në një dhomë. Të miturat vajza vendosen të ndara 

nga të mitur djem dhe mbahen vetëm nën mbikëqyrjen dhe kujdesin e personelit të së njëjtës gjini.” 
1119

 Të dhëna të siguruara nga Ministria e Drejtësisë (2015) Vjetari statistikor 2014, Tiranë, f. 74-75. Marrë 

nga: http://www.drejtesia.gov.al/al/dokumente/statistika, (parë më 27 gusht 2015). 
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Konkretisht, neni 5/3 i ligjit Nr. 8318/1998
1120

 përcakton se të miturit e paraburgosur dhe të 

dënuar trajtohen duke respektuar liritë dhe të drejtat themelore të tyre. Trajtimi mbështetet 

në interesin më të lartë të fëmijës, integrimin shoqëror, edukimin dhe parandalimin e 

rifutjes në krim. Të miturve që qëndrojnë në paraburgim iu njihet e drejta për kujdesje 

sociale, edukative, profesionale, psikologjike, mjekësore e fizike në përputhje me kushtet 

individuale.
1121

 Me ndryshimet që ka pësuar ky ligj janë mjaft të rëndësishme përcaktimet e 

neneve 9-11 të tij, lidhur me trajnimin e të paraburgosurve me synim rehabilitimin për 

riintegrimin e tyre në jetën familjare, shoqërore dhe ekonomike. Parashikime të posaçme ka 

për të miturit, për të cilët përgatitet një plan individual rehabilitimi dhe riintegrimi, që merr 

në konsideratë arsimin e tyre, vlerësimin psikologjik, situatën emocionale, dëshirat dhe 

mundësitë për të ndjekur kurse profesionale ose për të avancuar në arsim. 

Çdo kërkesë e palëve në fazën e hetimeve paraprake, si rregull shqyrtohet nga gjyqtari i 

seksionit për të mitur. 

Faza e gjykimit 

Neni 13 i KPP përcakton se gjykimi i të miturve duhet bërë në seksionet përkatëse
1122

 , të 

përcaktuara me dekret të Presidentit të Republikës.
1123

 Gjyqtarët, (sikundër prokurorët e 

OPGJ që do merren me hetimin e të miturve) duhet të jenë të kualifikuar jo vetëm në planin 

                                                           
1120

 Ligj Nr. 8328, datë 16.04.1998 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të 

paraburgosurve”, i përditësuar. Botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 11/1998, f. 379. 
1121

 Po aty, neni 10/2, ku përcaktohet se: “Individualizimi i trajtimit bëhet duke vlerësuar nevojat individuale 

psikologjike, shoqërore, të moshës, gjinore, gjendjen shëndetësore, orientimin seksual ose identitetin gjinor, 

situatën kulturore dhe ekonomike, mjedisin ku ka jetuar i paraburgosuri ose i dënuari, faktorët e riskut dhe 

motivimin për t’u përfshirë në veprimtaritë që organizohen në institucion.” Krahaso me nenin 13/5 të 

Rregullave të Pekinit. 
1122

 GJL nuk e ka konsideruar shkelje dhe shkak për pavlefshmëri gjykimin e çështjes penale në ngarkim të të 

pandehurit të mitur D. D., nga gjyqtarë të tjerë të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë që nuk i përkisnin 

seksionit për të mitur. Gjyqtarët e këtij seksioni nuk mund të merrnin pjesë në gjykimin e çështjes, pasi kishin 

shqyrtuar kërkesat e bëra në fazën e hetimeve paraprake. E rëndësishme për GJL ka qenë procedura e ndjekur 

gjatë gjykimit, ku të pandehurit i është siguruar e drejta e mbrojtjes dhe të drejta të tjera procedurale. Vendim 

Nr. 00-2013-1270 (250), datë 25.09.2013 i Kolegjit Penal të GJL. Marrë nga: 

www.gjykataelarte.gov.al/web/shtator_2013_938.doc, (parë më 27 gusht 2015). 
1123

  Krijimi i këtyre seksioneve u realizua me dekretin e Presidentit të Republikës Nr. 5351, datë  11.06.2007. 

Ky akt u shfuqizua me dekretin Nr. 6218, datë 7.7.2009 “Për krijimin e seksioneve penale për gjykimin e të 

miturve pranë gjykatave të rretheve gjyqësore”.  Aktualisht funksionojnë seksione penale për të miturit në 

shtatë Gjykata të Rretheve Gjyqësore. Marrë nga: 

http://www.qbz.gov.al/doc.jsp?doc=docs/Dekret%20Nr%206218%20Dat%C3%AB%2007-07-2009.htm, 

(parë më 27 gusht 2015). 

http://www.gjykataelarte.gov.al/web/shtator_2013_938.doc
http://www.qbz.gov.al/doc.jsp?doc=docs/Dekret%20Nr%206218%20Dat%C3%AB%2007-07-2009.htm
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juridik por dhe atë sociologjik, psikologjik, kriminologjik dhe të shkencave të tjera që 

studiojnë sjelljet në tërësi.
1124

  

Në rastet e procedimeve të lidhura, kompetenca i përket gjykatës që shqyrton çështjet me të 

mitur. Kjo gjykatë shqyrton çështjen edhe kur i pandehuri është madhor në kohën e 

gjykimit, por ka qenë i mitur në kohën e kryerjes së veprave penale (neni 81 KPP). Neni 

75/a KPP përcakton se Gjykata për Krime të Rënda është kompetente të shqyrtojë krimet e 

parashikuara në këtë dispozitë edhe kur janë kryer nga të mitur. 

Rregullat e gjykimit të zakonshëm, ashtu dhe për gjykimet e posaçme, janë të njëllojta si 

për të pandehurit madhorë. KPP parashikon në nenin 340 /1, gërma ç, mundësinë për të 

zhvilluar shqyrtimin gjyqësor me dyer të mbyllura në rast se gjykohet e nevojshme në 

pyetjen e të miturve.
1125

 Ky parashikim ndihmon në moscënimin e figurës së karakterit të 

fëmijës në zhvillim e sipër dhe për të krijuar lehtësira për ta. 

Sa u analizua nga aktet ndërkombëtare dhe legjislacionet e disa shteteve, pikësynimi që i 

udhëheq ka të bëjë me moszbatimin e dënimeve penale si masë e parë e goditjes së 

kriminalitetit të të miturve.  

Teoritë penale lidhur me dënimin ndahen në absolute, relative dhe mikse (të përziera). Për 

teoritë relative, qëllimi i dënimit është i karakterit social, dënohesh për të mos shkelur 

rregullat “punitur ut ne peccetur”.
1126

 Ndër teoritë relative, më të spikatura janë ato të 

parandalimit
1127

 të përgjithshëm dhe të parandalimit të posaçëm:
1128

 

- parandalimi i përgjithshëm ka, në radhë të parë, një funksion pedagogjik. Ai i drejtohet 

ndërgjegjes së gjithë njerëzve të cilët duhet të nxjerrin mësim nga ndëshkimi i dhënë 

ndaj personit që shkel normat e bashkëjetesës; 

- parandalimi i posaçëm është veprimi mbi fajtorin në mënyrë që të mos i kthehet më 

krimit, qoftë nëpërmjet riintegrimit social, qoftë duke e vendosur në kushte të tilla që të 

mos të ketë mundësi të dëmtojë sërish. 

                                                           
1124

 Bouloc, B. (1991) Penologie, Paris: Dalloz, f. 267. 
1125

 Ky rregull shprehet dhe në nenin 6/1 të KEDNJ. 
1126

 Gallardo, E. (2008) Le statut du mineur détenu, Paris: L’Harmattan, f. 23. 
1127

 Kadish dhe Schulhofer, Criminal law and its processes. Cases and materials, vep. e cit., f. 116. 
1128

 Funes, J.  dhe González, C. “Delincuencia juvenil, justicia e intervención comunitaria”, vep. e cit., f. 58 

dhe 61. 
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Këto masa që jepen dhe ndaj të miturve, janë më tepër ndëshkuese, edukuese apo disa 

ndëshkuese e disa edukuese, ose do të ishte më e drejtë të themi se “edukojmë nëpërmjet 

dënimit”? 

Siç do shihet dhe më poshtë, legjislatori synon t’u krijojë të miturve që vuajnë dënimin disa 

kushte mjaft thelbësore për rehabilitimin social të tyre, arsimimin, etj. Gjithashtu, në 

përputhje me aktet ndërkombëtare në këtë fushë, të gjitha këto veprimtari udhëhiqen nga 

parimi i mbrojtjes së interesit më të lartë të fëmijës. Natyra e dënimit me burgim është 

penale, por gjatë ekzekutimit të tij vihet re elementi edukues që përforcon qëllimin për 

riintegrim të dhënë ndaj të miturit.
1129

 Për këtë argument ekzistojnë dy mundësi për ta 

edukuar të miturin me anë të masave. E para, është që dënimi duhet të jepet pasi i mituri të 

ketë konsumuar një sjellje të cilën duhet ta modifikojmë dhe përmirësojmë. Edhe kjo mund 

të ketë pasoja edukuese. Dhe e dyta, ka të bëjë me programet edukative që e shoqërojnë 

masën
1130

. 

Në dhënien e vendimit përfundimtar, gjykata mund të disponojë në një nga këto forma: 

1. Dënimi i të pandehurit të mitur. I mituri nuk mund të dënohet me burgim të 

përjetshëm
1131

 (neni 31 KP). Dënimi me gjobë ndjek të njëjtat rregulla si për të 

pandehurit e rritur dhe KP nuk parashikon asnjë lehtësi. Në rast se dënohet me burgim, 

sipas nenit 51 të KP, ky dënim nuk mund të jetë me shumë se gjysma e dënimit që 

parashikon ligji për veprën e kryer.
1132

 Në caktimin e dënimit merren parasysh rrethanat 

e parashikuara në nenet 48-50 të KP.
1133

 

                                                           
1129

 Gallardo, E. Le statut du mineur détenu, vep. e cit., f. 239. 
1130

 Guérin, M. C. (2012) “Le juge des enfants : pièce maîtresse ou simple juge spécialisé de la justice pénale 

des mineurs?”, në Droit pénal Nr. 9, Shtator 2012,  studimi 21: 10-17. Marrë nga: 

http://www.lexisnexis.fr/droit-document/article/droit-penal/09-2012/, (parë më 28 gusht 2015). 
1131

 Neni 37 i KDF i detyron Shtetet Palë në të që të garantojnë moszbatimin e dënimit me burgim të 

përjetshëm për të miturit nën 18 vjeç. 
1132

 Në praktikë kanë ndodhur dhe gabime të tilla kur i mituri ka marrë masë dënimi me burgim si person 

madhor dhe ndaj kësaj mase është zbatuar më pas neni 51 KP. Ky qëndrim është i gabuar, pasi dispozita 

penale siguron garanci duke e zbatuar nenin 51 mbi çdo dispozitë të pjesës së posaçme të KP, duke mos e 

dënuar të miturin si të ishte i rritur. 
1133

 Gjykata e Apelit Tiranë ka vendosur të lërë në fuqi vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë lidhur 

me të pandehurin e mitur XX, duke marrë në konsideratë tej rrethanave të kryerjes së veprës penale të 

parashikuar nga neni 134/2 i KP, faktin se i mituri ishtë recidivist specifik, kërkon të tërheqë të mitur të tjerë 

nën moshën 14 vjeç në veprimtari kriminale dhe ka vepruar si organizator e ekzekutor në konsumimin e 

krimit. Vendim penal Nr. 210, datë 01.03.2013 i Gjykatës së Apelit Tiranë. Marrë nga: 

http://www.gjykataeapelittirane.al/foto/1370250512-venim%20i%20reduktuar%20(22).docx, (parë më 28 

http://www.lexisnexis.fr/droit-document/article/droit-penal/09-2012/
http://www.gjykataeapelittirane.al/foto/1370250512-venim%20i%20reduktuar%20(22).docx
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2. Përjashtimi nga dënimi. Duke qenë se aktet ndërkombëtare në mbrojtje të të miturve e 

vënë theksin së tepërmi në faktin që burgimi i të miturit duhet të jetë një masë e fundit 

dhe për një kohë sa më të shkurtër
1134

, KP parashikon përjashtimin e të miturit nga 

dënimi në nenin 52 të tij. Për këtë disponim, duhet të konkurrojnë rrezikshmëria e pakët 

e veprës penale, rrethanat e kryerjes së saj dhe sjellja e mëparshme e mirë e të 

miturit.
1135

 

3. Zbatimi i alternativave të dënimit me burgim.
1136

 Me ndryshimet që solli ligji Nr. 10 

023/2008
1137

 në KP, u krijuan disa alternativa të tilla si gjysmëliria, qëndrimi në shtëpi, 

veç pezullimit të ekzekutimit të dënimit me burgim dhe pezullimit të vendimit me 

burgim dhe detyrimit për kryerjen e një pune në interes publik  (nenet 58-63). 

Kryesisht, ndaj të miturve zbatohet alternativa e parashikuar nga neni 59 KP, ku gjykata 

merr si kritere moshën e mitur, ndjekjen e shkollës dhe nevojën për 

mosinstitucionalizim të tij.
1138

 Në nenin 59/a, gërma d, KP përdor për herë të parë 

termin “të rinj nën moshën 21 vjeç”, të cilët mund të përfitojnë nga alternativat sipas 

dokumenteve shëndetësore, studimore, të punës apo përgjegjësive familjare që 

                                                                                                                                                                                 
gusht 2015). Për marrjen në shqyrtim të rrethanave lehtësuese, pendimin e të miturit, shih edhe Vendimin 

penal Nr. 00-2013-1542, datë 05.06.2013 të Kolegjit Penal të GJL. Marrë nga: 

www.gjykataelarte.gov.al/web/qershor_2013_copy_1_956.doc, (parë më 28 gusht 2015). 
1134

 Neni 37 i KDF; neni 19. 1 i Rregullave të Pekinit, nenet 2, 15 e 16 të Rekomandimit (87) 20 të KE, nenet 

2, 3, 5, 9, 10 të Rekomandimit (2008) 11 të KE. 
1135

 Në përputhje me këto përcaktime, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan ka përjashtuar nga vuajtja e dënimit 

me burgim të miturin I. M., i deklaruar fajtor për kryerjen e veprës penale të “Vjedhjes” të parashikuar nga 

neni 134/2 KP. Gjykata ka vlerësuar faktin që i pandehuri ishte nxënës i ciklit 9-vjeçar, i padënuar më parë, 

me sjellje shumë të mirë, rrezikshmërinë e ulët të veprës dhe mënyrën e kryerjes së saj. Vendim penal Nr. 

198, datë 26.04.2010 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, seksioni për të mitur. 
1136

 GJL ka gjetur të gabuar qëndrimin e Gjykatës së Apelit Tiranë, e cila ka prishur vendimin e gjykatës së 

rrethit gjyqësor, duke mos aplikuar alternativat e dënimit me burgim, neni 59 KP, në çështjen penale me të 

pandehur K. M, G. S. dhe R. V. Sipas saj, Gjykata e Apelit nuk ka vlerësuar drejt dispozitën penale dhe 

Rekomandimin Nr. (99)22 të Komitetit të Ministrave të KE. Në këto kushte, ka lënë në fuqi vendimin e 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë që aplikonte masën alternative. Vendim Nr. 00-2012-567 (81), datë 

15.03.2012 i Kolegjit Penal të GJL. Marrë nga: www.gjykataelarte.gov.al/web/mars_2012_745.doc, (parë më 

29 gusht 2015). 
1137

  Ligj Nr. 10023, datë 27.11.2008 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7895, datë 27.01.1995 “Kodi 

Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 190/2008, f. 9395.     
1138

 Kritere të arsyetuara nga Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë në gjykimin e çështjes penale me të pandehur 

N. I. et al. Vendim Nr. 00-2014-1130 (151), datë 18.06.2014 i Kolegjit Penal të GJL. Marrë nga: 

www.gjykataelarte.gov.al/web/qershor_2014_1166.doc, (parë më 29 gusht 2015). Po ashtu, vendim Nr. 00-

2014-1260 (158), datë 02.07.2014 i Kolegjit Penal të GJL, i pandehuri N. B. Marrë nga: 

www.gjykataelarte.gov.al/web/korrik_2014_1165.doc, (parë më 29 gusht 2015). 

http://www.gjykataelarte.gov.al/web/qershor_2013_copy_1_956.doc
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/mars_2012_745.doc
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/qershor_2014_1166.doc
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/korrik_2014_1165.doc
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disponojnë. Këto dispozita nuk janë të posaçme për të miturit dhe legjislatori nuk ka 

parashikuar një rregullim të veçantë për të miturit me qëllim shmangien e burgimit. 

4. Pushimi i gjykimit. Mospasja e moshës për përgjegjësi penale përbën shkak edhe për 

pushimin e gjykimit, nëse ky ka filluar, neni 387 KPP.
1139

 

5. Caktimi i masës edukuese. Në fazën e gjykimit, kjo masë mund të merret kur i mituri 

përjashtohet nga dënimi. Përveç faktit të mosparashikimit të procedurës, në praktikë kjo 

masë mbetet e pazbatueshme, pasi nuk ekzistojnë strukturat ku masa do gjejë zbatim. 

Nga të dhënat statistikore nuk rezulton që të jetë zbatuar praktikisht masa edukuese 

sipas nenit 46 KP. 

I mituri gëzon të drejtën për të ushtruar ankim ndaj vendimeve gjyqësore para një instance 

ligjore më të lartë; një e drejtë e tillë i njihet edhe kujdestarit të tij (nenet 410/1 e 3 të 

KPP).
1140

 

 

Faza e ekzekutimit 

Të miturit i sigurohet garancia që, në rast se ka kryer një vepër penale, të dënohet me 

vendim të gjykatës kompetente dhe ky vendim të vihet në ekzekutim në bazë të urdhrit të 

ekzekutimit që nxjerr prokurori (nenet 11/2 e 464 KPP).
1141

  

Në këtë fazë, dispozitat që lidhen me kërkesat e të dënuarve nuk kanë dallim për të 

miturit.
1142

 

I mituri i dënuar qëndron i veçuar nga të rriturit.
1143

 Aktet ndërkombëtare kërkojnë krijimin 

e institucioneve të posaçme për vuajtjen e dënimit ku të ketë vetëm të mitur.
1144

 

                                                           
1139

 Mënyrat e verifikimit të elementeve të përgjegjshmërisë janë trajtuar në kapitullin përkatës të këtij 

punimi. 
1140

 GJL ka pranuar se në rastin e të pandehurit të mitur, pasi caktohet avokati si përfaqësues i tij me vendim 

të gjykatës nuk është e nevojshme që ai të pajiset me akt përfaqësimi tjetër nga vetë i pandehuri ose të afërmit 

e tij për të apeluar vendimin e dënimit të tij nga gjykata e shkallës së parë. Ky vendim u mor pasi Gjykata e 

Apelit Durrës nuk e kishte shqyrtuar ankimin e mbrojtësit me arsyetimin se avokati nuk ishte i pajisur me akt 

përfaqësimi, siç kërkon neni 410/2 i KPP. Vendim Unifikues i Kolegjeve të Bashkuara të GJL Nr. 30, datë 

28.1.1999. Marrë nga: www.gjykataelarte.gov.al, zëri Vendime Unifikuese, (parë më 30 gusht 2015). 
1141

Në përputhje me pikën 20 të Rregullave për mbrojtjen e të miturve të privuar nga liria.  
1142

 GJL, gjatë shqyrtimit të kërkesës së të miturit Xh. H. është shprehur se, për t’i garantuar të miturit të 

drejtat e tij si subjekt i posaçëm, i cili është duke vuajtur një dënim penal, në rastin kur gjykata e cila ka në 

territorin e saj administrativ institucionin e vuajtjes së dënimit ku është duke vuajtur dënimin i mituri, nuk ka 

seksion për të mitur, çështja duhet t’i kalojë për kompetencë gjykimi seksionit përkatës, i cili e mbulon në 

bazë të dekretit Nr. 5530, datë 11.06.2007 të Presidentit të Republikës. Vendim Nr. 00-2011-1006, datë 

01.12.2011 i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. Marrë nga: 

www.gjykataelarte.gov.al/web/dhjetor_2011_741.doc, (parë më 30 gusht 2015). 

http://www.gjykataelarte.gov.al/
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/dhjetor_2011_741.doc
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Neni 33/3 KP përcakton se të miturit duhet ta kryejnë dënimin me burgim në vende të 

veçanta nga të rriturit. Aktualisht, ekzekutimi i dënimit me burgim për të miturit realizohet 

në burgjet për të mitur.
1145

 IEVP për të miturit funksionon që nga viti 2009, është ngritur në 

Kavajë dhe shërben si një qendër rehabilitimi, këshillimi dhe formimi për të dënuarit e 

mitur të grupmoshës 14-18 vjeç. 80% e personelit të këtij institucioni është i specializuar në 

shkencat humane, kurse pjesa tjetër vjen nga policia e shtetit. Ambientet janë përshtatur në 

mënyrë të tillë që të shmanget perceptimi i izolimit dhe zhvillohen veprimtari edukuese, me 

natyrë shoqërore e psikologjike, për të riaftësuar të miturit.
1146

 

Legjislatori synon t’u krijojë të miturve që vuajnë dënimin disa kushte mjaft thelbësore për 

rehabilitimin social të tyre. 

Në këtë kuptim, neni 5 i ligjit Nr. 8331/1998
1147

 përcakton vende dhe mënyra të veçanta e 

favorizuese gjatë ekzekutimit të vendimeve për të miturit e më tej neni 14 i tij detyron 

organet e ekzekutimit që të njoftojnë paraprakisht prindin ose kujdestarin. 

Masa edukuese ekzekutohet në vendet e caktuara, të cilat nuk janë ngritur aktualisht (neni 

46 i ligjit Nr. 8331/1998.   

Strukturat pranë të cilave vendosen të miturit e dënuar, duhet të kenë funksion edukues, 

komunikues dhe aftësimi për punë dhe për më tepër me synimin për të arritur integrimin në 

kontekstin social ku ata jetojnë.
1148

 

Me ligjin Nr. 10 024/1998,
1149

 u krijua shërbimi i provës, i cili mbikëqyr ekzekutimin e 

dënimeve alternative dhe u vjen në ndihmë të miturve që të përfitojnë më shumë nga këto 

dënime alternative. Kur gjykata vendos pezullimin e vendimit me burgim dhe zëvendësimin 

                                                                                                                                                                                 
1143

 Neni 37, gërma c i KDF. Neni 26.3 i Rregullave të Pekinit dhe pika 29 e Rregullave për mbrojtjen e të 

miturve të privuar nga liria. 
1144

 Neni 40/3 i KDF. 
1145

 Në nenin 17 të Ligjit “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve” thuhet: 

“Gratë dhe të miturit rregullisht e vuajnë dënimin në institucione të posaçme vetëm për to dhe në pamundësi, 

në seksione të veçanta të institucioneve të tjera sipas kritereve të këtij ligji.”   
1146

 Shih www.dpbsh.gov.al, zëri Sistemi Penitenciar. 
1147

 Ligj Nr. 8331, datë 21.04.1998 “Për ekzekutimin e vendimeve penale”, i ndryshuar, botuar në Fletoren 

Zyrtare Nr. 12, f. 415. 
1148

 Neni 19.1 i Rregullave të Pekinit. I njëjti parim është caktuar dhe nga nenet 50, 53, 78 të Rekomandimit 

(2008) 11 “Normat evropiane për të miturit autorë të veprave penale, subjekte të sanksioneve dhe masave”. 
1149

 Ligj Nr. 10024, datë 27.11.2008 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin Nr. 8331, datë 21.4.1998 “Për 

ekzekutimin e vendimeve penale”, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 190, f. 9402. 

http://www.dpbsh.gov.al/
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e tij me një dënim alternativ, dërgon menjëherë vendimin te zyra kompetente e Shërbimit të 

Provës për ekzekutimin e tij. 

Nga të dhënat e siguruara nga MD
1150

, rezulton që masa e aplikimit të dënimeve alternative 

ka njohur rritje përgjatë periudhës 2011-2014 të veprimtarisë së Shërbimit të Provës, 

sikundër ilustron dhe grafiku më poshtë: 

 
Grafiku 7.2.2: Numri i të miturve të dënuar me alternativat e dënimit me burgim 

 
Burimi: MD 

 

Për periudhën 01.06.2009 deri 30.06.2015, pranë Shërbimit të Provës janë dërguar 16 966 

urdhra ekzekutimi nga Prokuroritë e Rretheve Gjyqësore, nga të cilët 2 129 urdhra 

ekzekutimi janë për dënime alternative të dhëna për të mitur.
1151

 Nga raportet e MD 

konstatohet se zbatimi i alternativave të dënimit me burgim për të miturit ka një progresion 

në rritje, gjë që shpreh ndërgjegjësimin e organeve të procedimit penal, Prokurorisë dhe 

Gjykatës, lidhur me rëndësinë e mosvendosjes së të miturit në institucione burgimi dhe 

aplikimin e masave të tjera, të ndryshme nga dënimi me heqje lirie. 

                                                           
1150

 Të dhëna të siguruara nga Ministria e Drejtësisë (2015) Vjetari statistikor 2014, Tiranë, f. 114. Marrë nga: 

http://www.drejtesia.gov.al/al/dokumente/statistika, (parë më 30 gusht 2015). 
1151

 MD, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës (2015) Raport, 

http://www.sherbimiproves.gov.al/images/pdf/Raport_Qershor_2015.pdf, Qershor, f. 8, (parë më 30 gusht 

2015).   

Numri total i të dënuarve të mitur
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2014 455
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Ligji Nr. 8328/1998 parashikon në shumë dispozita të tij të drejta e garanci të veçanta për të 

miturit e dënuar, ku në radhë të parë vendos mënyrën e trajtimit me qëllim parandalimin e 

kriminalitetit të mëtejshëm dhe riintegrimin social (nenet 10 e 11). Neni 24 përcakton që 

vendosja e të dënuarve do të bëhet në mënyrë të tillë që të shmangen konfliktet dhe 

ndikimet negative, kurse neni 33 përcakton rregulla për kujdesin shëndetësor të veçantë që i 

njihet kësaj kategorie. 

Neni 37 i këtij ligji njeh të drejtën e arsimimit të të miturve të dënuar, në favor të 

rehabilitimit të tyre.
1152

. Shkollë e sistemit 9-vjeçar funksionon që prej vitit 2000 pranë 

IEVP Vaqarr, Tiranë.
1153

 

Në përputhje me pikat 27 e 28 të Rregullave për mbrojtjen e të miturve të privuar nga liria 

vjen dhe neni 10 i ligjit “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim” lidhur me 

individualizimin e trajtimit të të dënuarve të mitur në harmoni me rrethanat psikologjike e 

sociale ku ata janë zhvilluar. 

Të miturve të dënuar iu sigurohen në mënyrë të veçantë lidhjet me botën e jashtme, me  

prindërit e familjarët (nenet 40/5 e 41/6 të ligjit “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve 

me burgim).
1154

 

Të miturve u sigurohen programe të veçanta përfshirjeje në veprimtari kulturore, krijuese e 

sportive, bibliotekë me libra e botime të tjera të vlefshme për mësimin, ushtrimi i 

aktiviteteve fetare e shpirtërore, informimi me anë të gazetave, revistave, televizionit, 

etj,
1155

 (nenet 32, 37, 38, 39 të ligjit Nr. 8328/1998).
1156

   

Neni 32/3, 4 i ligjit “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim” parashikon që 

personeli i burgjeve duhet të jetë i trajnuar sipas fushave përkatëse dhe me aftësi 

profesionale.
1157

  

                                                           
1152

 Pika 38 e Udhëzimeve të Riadit. 
1153

 Shih www.dpbsh.gov.al, Sistemi Penitenciar. 
1154

 Neni 37, gërma c i KDF; neni 26.5 i Rregullave të Pekinit; pika 59 e Rregullave për mbrojtjen e të 

miturve të privuar nga liria. 
1155

 Pikat 41, 48, 62 të Rregullave për mbrojtjen e të miturve të privuar nga liria. 
1156

 Kjo e drejtë duhet të përdoret dhe në favor të njohjes së të miturve me të drejtat e tyre. Deri më sot këtë 

detyrë institucionet e riedukimit e kanë ralizuar kryesisht me ndihmën e OJF-ve. Në të ardhmen kjo mund të 

realizohet si nga personeli, ashtu dhe nga OJF-të që mbrojnë të drejtat e të dënuarve, duke përgatitur takime 

edukuese dhe duke shpërndarë botime informuese. 
1157

 Pjesa V e Rregullave për mbrojtjen e të miturve të privuar nga liria i kushton vëmendje kualifikimit të 

personelit që do të punojë me të miturit, të cilët duhet të jenë të aftë për të trajtuar problemet e tyre. Këtu 

http://www.dpbsh.gov.al/
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Rregulla të veçanta për të miturit e dënuar janë parashikuar dhe në Rregulloren e 

Përgjithshme të Burgjeve
1158

 e konkretisht në nenet 29, 40, 46/3 që bëjnë fjalë për 

sistemimin e të miturve në dhoma, takimin me familjarët dhe me prokurorët e OPGJ (në 

këtë të fundit kërkohet prania e detyrueshme e mbrojtësit dhe e psikologut), rregullat për 

arsimimin e të miturve
1159

 dhe trajtimin e tyre. Kreu XIII i kësaj rregulloreje flet qartë për 

qëllimin riintegrues dhe risocializues për të miturit. 

 

7.3.Përfundime 

Nga shqyrtimi i legjislacionit të brendshëm konstatohet se në Kushtetutë, KP dhe KPP nuk 

ka përcaktime për kategoritë “fëmijë, i mitur dhe i ri”
1160

. KP nuk përcakton moshën e 

miturisë dhe kufirin maksimal të saj, në të cilën ekziston përgjegjësia penale, dhe as 

regjimin e veçantë të grupmoshës nga 14-18 vjeç.  

KP, KPP dhe ligjet e sipërcituara kanë parashikime të posaçme për të miturit në dispozita të 

shpërndara, të cilat nuk janë përmbledhur të paktën në krerë të veçantë. Një sistemim të 

tillë nuk ka as Rregullorja e Përgjithshme Burgjeve. 

KP nuk bën përkufizime që lidhen me politikën penale, përkatësisht me qëllimin e dënimit 

për të miturit.
1161

  

Politika penale nuk gjen zbatim as në KPP, ku prokurorit duhet t’i njihet mundësia që, për 

vepra penale me rrezikshmëri të ulët shoqërore, të rrethanave të kryerjes së tyre, mungesës 

së pasojave dhe personalitetit të të pandehurit, të vendosë mosfillimin e procedimit 

penal.
1162

 

                                                                                                                                                                                 
duhet të përfshihen specialistë të tillë si edukatorë, instruktorë profesionalë, ndihmësa, asistentë socialë, 

psikiatër e psikologë. 
1158

 Miratuar me VKM Nr. 437, datë 20.05.2015 “Për miratimin e Rregullores së Përgjithshme të Burgjeve”, 

botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 86, viti 2015, f. 4539. 
1159

 Gjatë muajve shtator-nëntor 2012, nga fillimi i zbatimit të memorandumit të nënshkruar më datë 

05.12.2008 midis MD dhe Ministrisë së Arsimit për hapjen e ciklit të detyruar shkollor 9-vjeçar në sistemin e 

burgjeve, përpos shkollave në 5 burgje të vendit, për herë të parë në vitin e ri akademik 2012-2013, u hapën 3 

shkolla brenda institucioneve të paraburgimeve “Jordan Misja”, Vlorë dhe Lezhë, në seksionin e të miturve.  

Zbatimi i Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit-DPBSH. Marrë nga: http://www.dpbsh.gov.al/, (parë më 31 

gusht 2015). 
1160

 Neni 3, gërma d, i ligjit Nr. 10347/2010 bën përkufizimin e fëmijës. Moshën madhore e përcakton neni 6 i 

KC, i cili në nenet 7-9 rregullon dhe regjimin juridiko-civil të të miturve nën 14 vjeç dhe nga 14-18 vjeç. 
1161

 Shih Hassemer dhe Muñoz Conde, vep. e cit., f. 241. 
1162

 Krahaso me nenin 56 të Ligjit të Drejtësisë për të Mitur të Republikës së Kosovës. 

http://www.dpbsh.gov.al/
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KP nuk bën dallime për llojet e dënimeve kryesore dhe plotësuese për të miturit, përveç atij 

me burgim të përjetshëm e me burgim. Parashikime duhet të ketë dhe për uljen nën 

minimum të dënimit dhe sidomos diferencime duhet të bëhen për dënimet me gjobë. 

Diferencime nuk janë bërë as për alternativat e dënimit me burgim. Dënimi me burgim 

është mbizotërues në masat e dënimeve të dhëna nga gjykatat. 

Parashikohet vetëm një masë edukuese, nuk janë përcaktuar kritere të qarta vlerësimi për 

dhënien e saj, nuk është përcaktuar procedura që duhet të ndiqet nga organet proceduese 

dhe mbi të gjitha nuk ka një strukturë ku të ekzekutohet. 

Në ligjin për policinë e shtetit nuk ka dispozita të shprehura qartë lidhur me masat 

parandaluese që duhet të zbatohen për kriminalitetin e të miturve. Në tërësi dispozitat për të 

miturit janë të pakta dhe nuk bëjnë dallim midis të miturit autor të veprës penale dhe të 

miturit të dëmtuar. 

KPP nuk shpreh qartë mënyrën si sigurohet ndihma psikologjike për të miturin nga organi 

procedues, aktin me të cilin thirret dhe i ngarkohen detyrat dhe formën e aktit që duhet të 

përpilojë profesionisti i fushës. Në këtë drejtim, psikologu ose sociologu mund të ngarkohej 

me detyrën për të përcaktuar të dhëna mbi përgjegjshmërinë e autorit të mitur. Ndihma 

psikologjike duhet të jetë e detyrueshme, sikundër ajo juridike, me pasojë pavlefshmërinë e 

veprimeve procedurale. 

KPP dhe ligji Nr. 9877, datë 18.02.2008, i ndryshuar,
1163

 nuk sigurojnë parashikime 

specifike për mënyrën e përzgjedhjes së gjyqtarëve të seksioneve për të mitur, specializimin 

e veçantë të tyre, sikundër kërkohet nga normativa ndërkombëtare. Seksion për të miturit 

duhet të parashikohet dhe në Gjykatën për Krime të Rënda për rastet e parashikuara në 

nenin 75/a të KPP. 

Krahasuar me studime të mëparshme vërehet se është bërë progres në drejtim të krijimit të 

seksioneve të të miturve në gjykata e Prokurori
1164

 dhe të ndërfutjes së koncepteve të qarta 

të parandalimit e riaftësimit social në ligjin Nr. 8328/1998. 

Pjesa dërrmuese e dispozitave procedurale penale janë të barazvlefshme si për madhorët 

dhe nuk bëhet asnjë dallim. Kushtet dhe kriteret e caktimit të masave të sigurimit, për 

                                                           
1163

 Ligj Nr. 9877, datë 18.2.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”  

(ndryshuar me ligjin Nr. 114/2013, datë 11.04.2013), botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 27, f. 1288. 
1164

 Shih Drejtësia për të mitur në Shqipëri, vep. e cit., f. 34 dhe 38. 
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arrestimin në flagrancë dhe ndalimin duhet të kenë parashikime të tjera për të miturit, më 

lehtësuese, në varësi të rrethanave të veprës penale e të moshës.   

Legjislacioni në përgjithësi nuk trajton konceptin e parandalimit dhe trajtimit juridiko-penal 

të të miturve me qëllim luftën ndaj kriminalitetit të tyre si për të miturit nën 14 vjeç, ashtu 

dhe për ata të moshës 14-18 vjeç. Ndërkohë, UNICEF ka rekomanduar që, në mbështetje të 

reformës në sistemin e drejtësisë për të miturit do të ishte e pështatshme të përfshihen së 

paku disa veprimtari në dobi të fëmijëve nën moshën për përgjegjësi penale, veçanërisht ato 

që synojnë parandalimin e kriminalitetit, rehabilitimin e tyre dhe nuk sjellin kufizime të 

lirisë.
1165

 Vërehen disa përpjekje, por që nuk kanë përmendur në specifikë trajtimin e kësaj 

dukurie.
1166

 

Edukimi i të miturve në konflikt me ligjin mund të arrihet dhe me këtë mendim dëshiroj të 

mbyll këtë punim, por duke përmendur edhe një rast që mund të shërbejë si këshillë për të 

gjithë:  

 
“Një vajzë e vogël jetime, për shkak të paraqitjes së jashtme dhe cilësive të saj pak të pëlqyera, 

transferohej nga një qendër në tjetrën nën pretekste nga më të ndryshmit. Në të fundit prej tyre, 

ajo vodhi një letër dhe një laps. Kujdestarët menduan se gjetën sërish një arsye për t’u çliruar 

prej saj, ndaj e ndoqën në kopsht ku po shkruante në letrën që vodhi. Aty thoshte: “Atij që e 

gjen këtë letër: ‘Unë të dua fort’”.
1167

 

  

                                                           
1165

 UNICEF dhe Regional Office for CEE/CIS (2007) Evaluation of UNICEF’s contribution to Juvenile 

Justice System Reform, Final Evaluation Report, Mars, f. 35. Marrë nga: www.unicef.org/ceecis/JJ-

EVA_EvaluationReport_DRN283-final_version, (parë më 31 gusht 2015). 
1166

 Me kërkesë të DPB, në Korrik 2009, u nënshkrua Memorandumi i Bashkëpunimit midis MD dhe 

Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, mbi realizimin në praktikë të së drejtës për 

formim profesional të të paraburgosurve dhe të dënuarve që ndodhen në IEVP, në funksion të aftësimit për 

punë dhe të riintegrimit të tyre në shoqëri. Ky memorandum zyrtarizoi kurset e formimit profesional, të cilat 

më parë janë zhvilluar në mënyrë informale nga OJF të ndryshme. Unicef (2009) Strategjia kombëtare për 

fëmijë dhe plani i veprimit 2005 – 2010, Tiranë: Pegi, f. 70-71.  
1167

 Middendorff, vep. e cit., f. 305. 

http://www.unicef.org/ceecis/JJ-EVA_EvaluationReport_DRN283-final_version
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KAPITULLI VIII: KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME 

 

Nëpërmjet këtij punimi mbi kriminalitetin e të miturve është synuar që të jepet një pamje sa 

më e plotë dhe e qartë mbi argumentet dhe sektorët, ku të miturit mund të shfaqen si autorë 

të veprave penale, gjë e cila mund të shërbejë për veprimtarinë e organeve shtetërore dhe 

organizmave private, në veprimtarinë e tyre të përditshme dhe për hartimin e politikave 

efikase. 

Për arritjen e këtij qëllimi, gjatë punimit është bërë përpjekje për të mos analizuar vetëm 

normat juridiko-penale lidhur me këtë fushë, por të vlerësohen dhe shkaktarët e sjelljeve 

kriminale tek të miturit. 

Si hyrje e punimit shërben një paraqitje e përmbledhur historike e drejtësisë penale si 

përgjigje ndaj kriminalitetit të të miturve, duke nisur që nga Shkolla klasike e deri në 

kuadrin normativ aktual. Ky përshkrim historik vlen jo vetëm për të krijuar kuadrin në të 

cilin ka evoluar kjo degë e së drejtës, por dhe për të ballafaquar progresin normativ me atë 

shoqëror. 

Më pas është vazhduar me përshkrimin e fenomenit, analizimin e elementëve karakterizues 

të tij, teoritë e shumta kriminologjike sipas rrymave përkatëse që janë përpjekur ta 

shpjegojnë atë, faktorët që ndikojnë në kriminalitetin e të miturve, aspektet sasiorë të tij, 

elementet e përgjegjësisë penale të të miturit autor të veprave penale dhe trajtimin penal të 

tij në legjislacionin ndërkombëtar e të shteteve të veçanta. Në përfundim, është bërë një 

pasqyrim i trajtimit penal të të miturit autor të veprave penale nga legjislacioni shqiptar, 

duke nxjerrë në pah dhe problematikat përkatëse. 

 

8.1.Konkluzione mbi studimin 

Kriminaliteti i të miturve është një fenomen shoqëror, i cili dallon nga fenomene të tjerë, 

pasi në kuptimin kriminologjik përmbledh tërësinë e veprave penale që kryhen nga individë 

të mitur në moshë. Në kuptimin e të drejtës penale, kriminaliteti i të miturve si fenomen 

lidhet me tërësinë e veprave penale nga të miturit e grupmoshës 14-18 vjeç. Ky kriminalitet 

zë vendin e tij në kriminalitetin e përgjithshëm të shoqërisë sonë dhe përbën një dukuri që 

ka ardhur në rritje përgjatë 10 viteve të fundit. 
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Ky fenomen ka karakteristika të veçanta e që janë: 

- Pjesa më e madhe e këtij kriminaliteti mbetet i pazbuluar nga organet e kontrollit 

shoqëror formal; këta organe vijnë në dijeni vetëm për një pjesë të vogël të veprave 

penale të kryera, duke njohur vetëm veprat penale më të rënda dhe më të shpeshta dhe 

jo ato më të lehta e më pak të shpeshta. Pjesa më e madhe e këtij kriminaliteti që mbetet 

i fshehur paraqet një rrezikshmëri më të pakët shoqërore dhe zhduket në mënyrë 

spontane.   

- Me rritjen në moshë, shumica e fëmijëve dhe të rinjve i braktisin aktet kriminale pa 

qenë e nevojshme ndërhyrja e organeve kompetente.  

- Kriminaliteti i të miturve është një dukuri normale brenda proceseve shoqërore dhe 

gjatë zhvillimit të personalitetit të individit. 

- Midis të miturve vihet re se ekziston fenomeni i kriminalitetit në një shkallë më të lartë 

ose më të ulët. Nga njëri krah gjendet pjesa më e madhe e të miturve që nuk kryejnë 

vepra penale ose që kryejnë vepra penale me rrezikshmëri të ulët shoqërore dhe jo në 

mënyrë të shpeshtë (me karakter episodik). Në krahun tjetër gjendet një pjesë e vogël e 

të miturve që kryejnë vepra penale të rënda dhe në mënyrë të vazhdueshme. Kjo pjesë e 

dytë, jo vetëm është përgjegjëse për kryerjen e numrit më të madh të veprave penale e 

sidomos atyre më të rënda e më të dhunshme, por edhe shndërrohet në recidive, ku 

aktiviteti kriminal shtohet, forcohet dhe zhvillohet derisa shndërrohet në kriminalitet të 

të rriturve. 

- Nisja e aktivitetit kriminal në moshë të hershme, bën që individi të shndërrohet në një 

kriminel të rrezikshëm dhe përsëritës në krahasim me atë individ që e nis këtë 

veprimtari në moshë më të madhe. Këta janë dhe të miturit në konflikt me ligjin që kanë 

nevojë për një vëmendje të veçantë nga organet shtetërore, me qëllim për të parandaluar 

e trajtuar fenomenin dhe për të shmangur shndërrimin e aktivitetit kriminal në karrierë 

kriminale.  

- Kriminaliteti është mbi të gjitha një dukuri e grupit. Veprat penale kryhen në pjesën më 

të madhe nga të mitur moshatarë. Gjithashtu, veprimi i parë i kundërligjshëm kryhet 

përgjithësisht në bashkëpunim me një shok të së njëjtës moshë. 



287 

 

- Veprat penale më frekuente dhe më të rënda kryhen nga fëmijë dhe të rinj që u përkasin 

klasave shoqërore më të ulëta; edhe pse duhet mbajtur parasysh se shkeljet e 

konsumuara nga këta të rinj kallëzohen dhe ndiqen nga organet e kontrollit formal 

shtetëror më me lehtësi. 

 

Nga analizimi dhe krahasimi i teorive të shumta që kanë studiuar fenomenin punimi vuri në 

dukje se asnjë prej tyre, në mënyrë të veçuar, nuk është në gjendje të gjejë origjinën dhe 

shkaqet e kriminalitetit të të miturve. Për këtë arsye, gjej më të përshtatshëm (pa 

nënvlerësuar në asnjë mënyrë çdo përpjekje serioze për të realizuar një studim teorik dhe 

empirik mbi shkaqet e kriminalitetit të të miturve), të ashtuquajturin parim të faktorëve të 

shumëfishtë, sipas të cilit kriminaliteti i të miturve vjen si rrjedhojë e ndikimit të 

njëkohshëm të faktorëve të ndryshëm (personalë apo individualë, familjarë, shoqërorë dhe 

ekonomikë, etj.), pa i shkëputur apo ndarë ata nga njëri-tjetri .  

Ky parim duhet pasur parasysh gjatë realizimit të programeve të parandalimit, të cilët duhet 

të kenë në vëmendje karakterin e shumëfishtë të kriminalitetit, ndaj dhe duhet të 

mbështeten në modele integruese që i marrin parasysh të gjithë faktorët shkakësorë, me 

qëllimin për të gjetur zgjidhjen më të përshtatshme për secilin rast. Identifikimi dhe njohja 

e faktorëve kriminogjenë në kriminalitetin e të miturve janë dy procese të një rëndësie të 

veçantë lidhur me parashikimin në kohë të tij ose në fushën e parandalimit të këtij 

fenomeni. Nëse arrihen të zvogëlohen faktorët e rrezikut dhe të shtohen faktorët mbrojtës 

gjatë një veprimi parandalues, rrjedhimisht edhe mundësitë e kriminalitetit dhe të dhunës së 

të miturve do të mund të pakësohen.   

 

Studimet tipologjike të të miturve në konflikt me ligjin marrin vlerë të veçantë për të ofruar 

zgjidhjet dhe trajtimin individual të tyre, me qëllim riintegrimin shoqëror. Nga tërësia e 

tipologjive duhet mbajtur parasysh se mangësitë njohëse të personalitetit të të miturve 

konfliktualë apo problematikë nuk vijnë vetëm nga çrregullimet e personalitetit me natyrë 

psikopatologjike apo nga familje me probleme. Harmonia që duhet të kenë të miturit me 

ambientin rrethues shoqëror ku jetojnë përbën dhe qëllimin që duhet ndjekur, duke kërkuar 

shkaqet dhe faktorët (të brendshëm, por edhe të jashtëm) që veprojnë ose ndikojnë tek ata të 

mitur që shfaqin sjellje antisociale. Nga studime të ndërmarra në Shqipëri, që nuk 
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përfshijnë hulumtime në rang kombëtar, dhe nga analiza e rasteve të praktikës së organeve 

të drejtësisë, vërehet se të miturit që kryejnë vepra penale rrjedhin nga familje me nivel të 

ulët ekonomik dhe kulturor. Një pjesë prej tyre vijnë ose nga familje të ardhura nga zona të 

thella e të vendosura në qendra urbane, ose nga familje të divorcuara.   

Vëmendje iu duhet kushtuar edhe faktorëve paralajmërues të mospërshtatjes së hershme të 

fëmijës, ku do të veçoja: 

a) vështirësinë për të përmbushur në mënyrën e duhur detyrat e tij shkollore, familjare, të 

punës;  

b) vështirësinë në socializim, pra për t’u integruar dhe për të komunikuar me 

bashkëmoshatarët dhe me vetveten;  

c) vështirësinë për të krijuar marrëdhënie me figurat që përfaqësojnë autoritete në familje, 

në shkollë, në punë ose në marrëdhëniet shoqërore. 

 

Lidhur me faktorët kriminogjenë, studimet në Shqipëri janë të pakta, të kufizuara e 

përgjithësisht teorike. Mungojnë studime tek të miturit në terren, nga specialistë të fushës 

së psikologjisë, sociologjisë dhe kriminologjisë. Nga studimet e pakta që ekzistojnë, 

faktorët kriminogjenë lidhen me moshën, nivelin e ulët arsimor, varfërinë, vendbanimin, 

familjet problematike dhe jofunksionale, përkatësinë. 

U pa gjatë punimit se faktorët kriminogjenë lidhen me elementë biologjikë, socialë, etj, ku 

në bazë të studimeve afatgjata janë gjetur këta faktorë kriminogjenë kryesorë: 

1. Mungesat social-ekonomike, që përfshijnë të ardhurat e pakta, banesat me sipërfaqe të 

pamjaftueshme, familjen e madhe në numër dhe papunësinë; 

2. Familjarë me sjellje antisociale; 

3. Mbikëqyrja e pamjaftueshme nga prindërit dhe edukimi i rreptë e i gabuar në rritjen e 

fëmijëve; 

4. Familje të shkatërruara dhe ndarje të parakohshme, të shkaktuara nga mungesa e 

harmonisë në familje; 

5. Inteligjenca e ulët dhe prapambetja në shkollë; 

6. Karakteri i theksuar impulsiv; 

7. Marrja e vendimeve të paarsyeshme për shkak të papjekurisë së moshës; 
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8. Shokët delinkuentë. 

Gjatë trajtimit të tyre, u sollën raste të praktikës që ilustrojnë ndikimin sesi një ose disa 

faktorë mund të kenë në lindjen dhe vazhdimin e sjelljes kriminale. Sa u përket shkaqeve 

ambientalë, duhet nënvizuar se njohuritë mbi llojin, natyrën, përbërjen dhe mënyrën e të 

vepruarit të faktorëve kriminogjenë, kanë vlerë individuale. Me fjalë të tjera, punimi tregoi 

se veprimet e secilit person, si nga pikëpamja cilësore, ashtu dhe ajo sasiore, varen nga vetë 

individi në varësi të marrëdhënieve të tij me ambientin dhe që shprehet nëpërmjet 

reagimeve nxitës-përgjigje, të ndryshueshëm rast pas rasti. 

Gjithsesi, në punim është gjetur se, pavarësisht ekzistencës së faktorëve që mund ta shtyjnë 

të miturin në krim, ka dhe mjaft faktorë mbrojtës, personalë e familjarë, të cilët e 

imunizojnë atë nga sjelljet kriminale. Pikërisht këta faktorë duhet të stimulohen përmes 

politikave qeveritare e veprimtarisë së subjekteve të tjerë si masë parandaluese për 

kriminalitetin e të miturve. Nga studimet afatgjatë të kryer është vërtetuar se tek të miturit 

ku ndikonin më tepër faktorë risku se sa faktorë mbrojtës, rreziku i përfshirjes në veprimtari 

kriminale është më i lartë duke krijuar kushtet për kriminalitet të vazhdueshëm dhe të 

rrezikshëm. E kundërta ndodh nëse faktorët mbrojtës kanë një ndikim më të fuqishëm tek të 

miturit në krahasim me faktorët e riskut. 

Punimi evidenton mungesën e studimeve të plota e gjithëpërfshirëse në terren, në rang 

kombëtar, lidhur me sjelljen e fëmijëve në shkollë, problematikën, sjelljet devijante e 

kriminale dhe faktorët që ndikojnë në to. Mangësitë në këtë fushë kanë të bëjnë kryesisht 

dhe me mungesën e institucioneve që trajtojnë të miturit pas shfaqjes së sjelljes devijante 

ose kriminale, numrin e tyre dhe të dhënat që lidhen me ta.  

Konstatohet gjithashtu mungesa e ndërhyrjeve të koordinuara e të njëpasnjëshme për të 

parandaluar sjelljet problematike që shndërrohen më tej në sjellje kriminale. Në këtë 

drejtim, mungojnë programet e veçanta parandaluese dhe riintegruese për të miturit që kanë 

probleme me sistemin e drejtësisë.  

 

Përfundimi i parë që merret nga studimi i të dhënave statistikore është se shifrat që lidhen 

me kriminalitetin e të miturve nuk tregojnë për një gjendje tejet të rënduar, por vënë në 



290 

 

dukje se ky kriminalitet përbën fenomen dhe zë një vend më vete në kriminalitetin tërësor 

të popullatës shqiptare. 

Të dhënat në shifra treguan se përgjatë harkut kohor 2003-2014, ky kriminalitet ka këto 

tendenca: 

1. Kriminaliteti i të miturve meshkuj zë një vend më të vogël në krahasim me 

kriminalitetin e meshkujve të rritur, por është më i lartë se kriminaliteti i femrave të 

rritura; 

2. Kriminaliteti i femrave të mitura pasqyrohet në shifra tejet të ulëta në normën tërësore 

të kriminalitetit, por edhe në zëra të veçantë, kur krahasohet brenda rrethit të të miturve 

dhe brenda rrethit të të njëjtit seks; 

3. Niveli i kriminalitetit të të miturve ka ardhur në rritje progresive teksa krahasohen 

shifrat e vitit 2003 me ato të viteve të fundit; 

4. Numri i veprave penale të konsumuara nga të miturit nën moshën 14 vjeç është më i 

vogël se ai i veprave të kryera nga të miturit e grupmoshës 14-18 vjeç, pavarësisht kësaj 

tendenca e kryerjes së tyre është në rritje gjatë viteve. Do të thotë rritje sasiore e 

vëllimit të kriminalitetit me rritjen në moshë, brenda periudhës së miturisë. Ky 

progresion në rritje vërehet për të gjitha veprat penale, kryesisht ato kundër pasurisë. 

Konstatohet, gjithashtu, që veprat penale në fushën e narkotikëve (neni 283/1 KP në 

formën e mbajtjes kryesisht të lëndëve narkotike) dhe veprat kundër lirisë seksuale 

shtohen pas moshës 14 vjeç; 

5. Veprat penale që kryhen më shpesh nga të miturit janë krimet, të cilët shfaqen në shifër 

më të lartë se kundërvajtjet penale; 

6. Nga tërësia e statistikave, policore, të Prokurorisë, MD dhe DPB, vërehet qartë se 

krimet më të konsumuara nga të miturit janë ata kundër pasurisë: të vjedhjes (së thjeshtë 

ose në rrethana të cilësuara), vjedhjet me dhunë, mbajtja pa leje e e armëve luftarake 

dhe të ftohta, shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor, plagosja e rëndë me dashje dhe 

moskallëzimi i krimit. Veprat penale të kryera përmes dhunës nuk janë të shpeshta mes 

të miturve shqiptarë; 

7.  Të miturit kanë konsumuar më së tepërmi kundërvajtjen penale të “Drejtimit të 

automjeteve pa dëshmi ose në gjendje të dehur” dhe me shifra më pak të ulëta atë të 
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“Plagosjes së lehtë me dashje”, vepra të prerjes së paligjshme të pyjeve, kalimit të 

paligjshëm të kufirit shtetëror; 

8. Numri më i lartë i të dënuarve të mitur është në qarqet e mëdha të vendit, fakt që lidhet 

me dendësinë e popullsisë në këto zona dhe ofrimit të më tepër mundësive social-

ekonomike në to; 

9. Nga analiza e statistikave penitenciare ka dalë në pah se numri i të burgosurve të mitur 

është mjaft i ulët në krahasim me madhorët. Numrin më të lartë të tyre e kanë qarqet 

Elbasan, Durrës dhe Tiranë. Popullata e burgosur e mitur paraqitet në shifra mjaft të 

ulta, edhe pse ka ndjekur rritje përgjatë viteve 2010-2013. 

10. Numri më i madh i të miturve të paraburgosur e burgosur i përket grupmoshës 16-18 

vjeç. 

11. Të dënuarit e mitur të paarsimuar gjatë periudhës 2009-2013 në shkallë republike janë 

në numër disa herë më të vogël në krahasim me të dënuarit me arsim. 

 

Analizimi i fenomenit në pikëpamje sasiore vë në dukje disa probleme: 

 

1. Të dhënat statistikore që jepen nga organet kompetente janë të cunguara, të paplota dhe 

nuk sigurojnë një kuadër të qartë të problemit. Shpesh këto të dhëna nuk 

korrenspondojnë me njëra-tjetrën, sidomos të dhënat e marra nga policia e shtetit. 

Mospërputhje mund të vërehen edhe mes këtyre të dhënave dhe atyre që ofron Instat; 

2. Statistikat policore përmbajnë të dhëna për fëmijët nën 14 vjeç dhe nga 14-18 vjeç, por 

duke mos specifikuar secilën moshë, duke mos specifikuar në shumë raste veprat penale 

konkrete të konsumuara. Shifrat jepen sipas sektorëve të DPPSH, sipas rasteve të 

identifikuara dhe nuk japin të dhëna të tjera mbi arsimin, gjininë dhe personalitetin e të 

miturve të identifikuar; 

3. Organi i Prokurorisë zotëron gjithashtu të dhëna të përgjithshme për numrin e të 

miturve të proceduar penalisht dhe për ndarjen sipas gjinive, por nuk siguron 

informacion të veçantë për ta. Informacion duhet të sigurohet dhe për numrin e 

procedimeve të mosfilluar për shkak të moshës (ose të pushuar për këtë arsye); 

4. I njëjti problem konstatohet dhe në të dhënat që siguron MD. Informacioni mbi të 

dënuarit e mitur është i përgjithshëm, referon në llojet e veprave penale të kryera prej 
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tyre dhe në ndarjet sipas gjinisë. Nuk jepen të dhëna për ndarjet moshore brenda kufirit 

14-18 vjeç, as të dhëna të sakta mbi nivelin arsimor, dënimet e mëparshme, zbatimin e 

alternativave të dënimit me burgim, zbatimin e masave të sigurimit; 

5. Nuk ekzistojnë studime të mirëfillta për sjelljet parakriminale të fëmijëve apo sjelljet 

devijante që nuk përbëjnë vepra penale, për zonat më të rrezikshme të shfaqjes së tyre, 

grupmoshave më të prekura dhe të përkatësisë sociale. Gjatë punimit u vërejt se nga 

studime e të dhëna të Instat e të ISHP ekziston një përqindje e konsiderueshme e 

fëmijëve që nisin përdorimin e alkoolit, duhanit dhe lëndëve narkotike në moshë tepër 

të re; 

6. Vlen të përmendet se të dhënat e siguruara nga DPB ofrojnë më tepër informacion mbi 

ndarjen moshore të të miturve të dënuar e paraburgosur, por duhen plotësuar me më 

tepër informacion specifik që lidhet me recidivizmin dhe personalitetin e tyre. 

 

Në vështrim të situatës sasiore të kriminalitetit të të miturve dhe rritjes së fenomenit, 

punimi vë në dukje se kjo rritje lidhet me: 

 

a. Momentin e parakohshëm në të cilin brezat e rinj braktisin fëmijërinë dhe hyjnë në 

fazën e adoleshencës. Ky është fenomen i kundërt me vonesën që haset në braktisjen e 

adoleshencës dhe hyrjen në moshën madhore. Fëmijët e sotëm, të ndikuar nga një 

shoqëri konsumi, televizioni, mode, etj, i braktisin sjelljet fëminore në mosha gjithnjë e 

më të hershme, me synimin për t’u sjellë si të rritur. Kjo sjellje, më tepër karakteristike 

për të rinjtë sesa për fëmijët, i shtyn të braktisin lojërat dhe veprimet normale të 

fëmijërisë (më të shëndetshme e të pafajshme), për të kryer veprime të papërshtatshme 

për moshën. Sa më herët në kohë të nisin të dalin në shoqërinë e shokëve, të kenë 

marrëdhënie seksuale, të konsumojnë alkoolin, duhanin, drogat, etj, aq më shpejt e në 

mënyrë të pashmangshme do të nisin të kryejnë dhe veprime kriminale. 

b. Jetesa në një shoqëri konsumi i nxit mjaft të mitur të klasave të mesme e mesatarisht të 

larta të shoqërisë që të kryejnë vepra penale me qëllimin për të arritur atë që iu është 

mohuar nga prindërit e tyre.  Nëse kësaj i shtohet dhe dhënia e tepruar e lirisë në sjellje 

(më pak disiplinë në familje dhe në shkollë, më tepër liri që në moshë të njomë, më 

shumë të drejta e më pak detyra, etj), do të gjendemi përballë fëmijëve dhe 
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adoleshentëve të klasave të mesme dhe të larta, në mjaft raste fëmijë të vetëm, që duke 

pasur gjithçka dëshirojnë, mërziten dhe e kalojnë kohën me moshatarët e tyre duke 

krijuar situata rreziku dhe emocionuese, që në mjaft raste vijnë në kundërshtim me 

ligjet. 

c. Rritja e shifrave mund t’i atribuohet edhe prirjes qytetare për të kallëzuar penalisht aktet 

e kundërligjshme, në vend që t’i zgjidhin konfliktet mes tyre privatisht.  

d. Faktor tjetër ka të bëjë me shtimin e veprave penale dhe parashikimin si të tilla të më 

tepër veprimeve, të cilët ndëshkohen nga KP.  

e. Krijimi i strukturave të posaçme për ndjekjen penale dhe gjykimin e të miturve është 

tjetër faktor që ndikon në shifrat ekzistente. Në këtë formë, ka dalë në pah një pjesë e 

popullsisë që shkelte ligjet, por kishte më tepër sukses për t’iu shmangur ndjekjes 

penale. Figurat e përfshira në këto struktura kanë siguruar më tepër kujdes në zbulimin 

dhe ndëshkimin e autorëve të mitur të veprave penale. 

 

Punimi vuri në dukje se veprimtaria parandaluese e institucioneve ligjzbatuese sa i përket 

kriminalitetit të të miturve është tejet e kufizuar. Më tepër se funksion parandalues, 

legjislacioni ynë, në gjendjen që paraqitet aktualisht, merr karakter ndëshkues ndaj të 

miturit në konflikt me ligjin. 

 

Në fushën e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve vërehet se shteti shqiptar është përpjekur të 

përmirësojë gjendjen e tyre dhe në këtë drejtim ka ratifikuar një numër të konsiderueshëm 

të akteve ndërkombëtare. Vlen të përmendet miratimi i ligjit Nr. 10347/2010, në zbatim të 

të cilit është krijuar dhe AKMDF. Gjithsesi, njohuritë mbi aktet ndërkombëtare në fushën e 

drejtësisë penale për të miturit janë të paplota, për rrjedhojë dhe zbatimi i tyre është i 

cunguar. 

 

Lidhur me trajtimin juridiko-penal të kriminalitetit të të miturve dhe parashikimet ligjore në 

këtë drejtim vërehet se në Kushtetutë, KP dhe KPP nuk ka përcaktime për kategoritë 

“fëmijë, i mitur dhe i ri” . KP nuk përcakton moshën e miturisë dhe kufirin maksimal të saj, 

në të cilën ekziston përgjegjësia penale dhe as regjimin e veçantë të grupmoshës nga 14-18 

vjeç.  
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KP, KPP, ligjet e aktet nënligjore që rregullojnë ekzekutimin e vendimeve penale e 

trajtimin e të dënuarve kanë parashikime të posaçme për të miturit në dispozita të 

shpërndara, të cilat nuk janë përmbledhur të paktën në krerë të veçantë.  

Legjislacioni penal përmban një numër minimal dispozitash për trajtimin e të miturve në 

konflikt me ligjin, ku diferencimet ndaj procesit penal të zakonshëm lidhen vetëm me disa 

garanci për mbrojtjen ligjore e psikologjike, diferencim në masën e dënimit me burgim, etj, 

kurse në përgjithësi institutet e KP dhe të KPP rregullohen në të njëjtën mënyrë si për 

madhorët. Në tërësi dispozitat për të miturit janë të pakta dhe nuk bëjnë dallim midis të 

miturit autor të veprës penale dhe të miturit të dëmtuar. 

Në raste të caktuara, si ai i masave edukuese, standardet ligjore nuk janë të shoqëruara dhe 

me akte nënligjore për t’i bërë ata të zbatueshëm.  

Ndërhyrjet në këtë legjislacion, me qëllim diferencimin e proceseve, janë të rralla e të 

kufizuara, duke e “margjinalizuar” në këtë formë të miturin e proceduar penalisht. Mjaft të 

konstatohet se parimi i mbrojtjes së interesit më të lartë të fëmijës është bërë pjesë e KP në 

vitin 2013. 

Kjo shihet dhe në mungesën e trajtimit nga KP të elementit të përgjegjshmërisë për të 

miturit, ku ajo prezumohet njësoj si për madhorin. Punimi vuri qartë në dukje, nisur nga 

doktrina në këtë fushë dhe aktet ndërkombëtare e legjislacione të shteteve të veçanta, se 

aftësia e të miturit për të kuptuar rëndësinë e veprimeve që kryen dhe të pasojave 

respektive, duhet të provohet nga ana e gjykatës. 

Problemi kryesor në të drejtën penale të të miturve lidhet me përgjegjshmërinë e këtij 

subjekti, i cili përveç se duhet të ketë mbushur moshën 14 vjeç, por jo 18 vjeç, duhet të jetë 

në gjendje të kuptojë rëndësinë e veprimeve që ka kryer dhe pasojat që vijnë prej tyre. 

KP nuk bën përkufizime që lidhen me politikën penale, përkatësisht me qëllimin e dënimit 

për të miturit. Për këtë arsye, u analizuan në mënyrë të përmbledhur teoritë absolute, 

relative dhe të përziera. Për teoritë relative qëllimi i dënimit është i karakterit social, 

dënohesh për të mos shkelur rregullat “punitur ut ne peccetur”. Ndër teoritë relative, më të 

spikatura janë ato të parandalimit  të përgjithshëm dhe të parandalimit të posaçëm. Çështja 

kryesore në këtë drejtim lidhet me parandalimin dhe riedukimin e të miturve në konflikt me 

ligjin. Për këtë kategori subjektesh, ligjvënësi bën përpjekje për të ndërthurur nevojën për 
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ndëshkim me atë për riedukim, me qëllimin për të asnjanësuar veprën penale, por edhe për 

të mbrojtur autorin e ri në moshë.  

Duke krahasuar parimin e parandalimit të përgjithshëm (të lidhur me zbatimin e dënimit) 

me atë të parandalimit të posaçëm (të lidhur me zbatimin e masave të riintegrimit 

shoqëror), në rastin e kriminalitetit të të miturve, rol kryesor merr ky i fundit, pasi në një 

sistem modern që frymëzohet nga mbrojtja e të drejtave të njeriut, është më i dobishëm 

parandalimi sesa ndëshkimi.  

Legjislacionet e huaja priren të rrisin përgjegjësinë e të miturit, i cili, nëpërmjet shkallëve të 

masave që ndërmerren (si p.sh., qëndrimi pranë shërbimeve sociale, vendosja në institucion 

riedukimi, etj), mund të kuptojë se në cilën mënyrë do të nxjerrë përfitime nga ndërhyrjet 

ndëshkuese. Interes paraqesin dhe programet e ndërhyrjeve që përfshijnë familjen, 

shkollën, vendin e punës, pra ambientin që e rrethon të miturin. Në këtë drejtim, rëndësi të 

veçantë ka figura e edukatorit, që duhet të ndërtojë kontekste dhe përvoja të ndryshme nga 

ato që karakterizonin ambientin dhe formimin e të miturit në konflikt me ligjin.  

KP nuk bën dallime për llojet e dënimeve kryesore dhe plotësuese për të miturit, përveç atij 

me burgim të përjetshëm e me burgim. Nuk ka parashikime specifike për uljen nën 

minimum të dënimit dhe as diferencime për dënimet me gjobë. 

Diferencime nuk janë bërë as për alternativat e dënimit me burgim. Dënimi me burgim 

është mbizotërues në masat e dënimeve të dhëna nga gjykatat. 

Parashikohet vetëm një masë edukuese. Nuk janë përcaktuar kritere të qarta vlerësimi për 

dhënien e saj, nuk është përcaktuar procedura që duhet të ndiqet nga organet proceduese 

dhe mbi të gjitha nuk ka një strukturë ku të ekzekutohet. 

Gjatë punimit është konstatuar se përgjithësisht, ndaj të miturve që kryejnë për herë të parë 

vepër penale, nuk caktohet si lloj dënimi ai me burgim, por alternativa të tij, kryesisht 

zbatimi i nenit 59 të KP. Në rast se i mituri përsërit veprën penale, gjykatat japin kryesisht 

dënim me burgim si masë parandaluese, në vend të dhënies së masave alternative. 

KPP nuk shpreh qartë mënyrën si sigurohet ndihma psikologjike për të miturin nga organi 

procedues, aktin me të cilin thirret dhe i ngarkohen detyrat dhe formën e aktit që duhet të 

përpilojë profesionisti i fushës. Në këtë drejtim, psikologu ose sociologu mund të ngarkohet 

me detyrën për të përcaktuar të dhëna mbi përgjegjshmërinë e autorit të mitur.  
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KPP dhe ligji Nr. 9877, datë 18.02.2008, i ndryshuar,  nuk sigurojnë parashikime specifike 

për mënyrën e përzgjedhjes së gjyqtarëve të seksioneve për të mitur, specializimin e 

veçantë të tyre, sikundër kërkohet nga normativa ndërkombëtare. Seksion për të miturit nuk 

është parashikuar as në Gjykatën për Krime të Rënda për rastet e parashikuara në nenin 

75/a të KPP. 

OPGJ, prokurorët dhe gjyqtarët e seksioneve për të mitur nuk plotësojnë kriteret 

ndërkombëtare për të qenë figura të specializuara në trajtimin e kriminalitetit të të miturve. 

Është bërë progres në drejtim të krijimit të seksioneve të të miturve në gjykata e Prokurori  

dhe të ndërfutjes së koncepteve të qarta të parandalimit e riaftësimit social në ligjin Nr. 

8328/1998. Progres konsiderohet edhe krijimi i një institucioni të veçantë të ekzekutimit të 

dënimit me burgim për të miturit dhe zbatimi i dispozitave të ligjit për ndërmjetësimin. 

Gjithsesi, vërehet se nuk ka një koordinim të qartë të punës për të krijuar një sistem të 

shkëputur për trajtimin penal të të miturve në konflikt me ligjin, për shkak se nuk ekziston 

një sistem i veçantë që t’u japë përgjigje nevojave të veçanta që kanë fëmijët.  

Edhe lëvizjet e figurave profesionale nga një strukturë në tjetrën dhe mungesa e 

vazhdueshmërisë bën që ata të mos jenë të specializuar posaçërisht në këtë fushë. 

Legjislacioni në përgjithësi nuk trajton konceptin e parandalimit dhe trajtimit juridiko-penal 

të të miturve me qëllim luftën ndaj kriminalitetit të tyre si për të miturit nën 14 vjeç, ashtu 

dhe për ata të moshës 14-18 vjeç.  

Në ligjin për policinë e shtetit nuk ka dispozita të shprehura qartë lidhur me masat 

parandaluese që duhet të zbatohen për kriminalitetin e të miturve.  

Përpjekjet për përafrimin e legjislacionit të brendshëm me atë ndërkombëtar dhe komunitar 

në fushën e trajtimit të kriminalitetit të të miturve rezultojnë në këtë mënyrë të vakëta, të 

paplota dhe jo me pikësynimin për të krijuar një sistem të mirëfilltë të drejtësisë penale për 

të mitur. 

 

Nga ana tjetër, gjatë punimit u trajtuan aktet ndërkombëtare të OKB dhe aktet komunitare 

në këtë fushë, të cilët nxisin shtetet palë që të hartojnë legjislacione të posaçme për proceset 

ligjore ku përfshihen të miturit, krijimin e strukturave të nevojshme dhe hartimin e 

politikave që synojnë parandalimin dhe trajtimin efikas të kriminalitetit të të miturve. 
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Analiza e këtyre akteve nxorri në pah se e drejta ndërkombëtare në fushën e kriminalitetit të 

të miturve, ka theksuar rëndësinë për t’i kushtuar edhe këtu vëmendje interesit të të miturit. 

Gjithashtu, janë vënë bazat e një drejtësie që ka si drejtime kryesore garancinë, 

minimalizmin dhe mosdënimin. Për të ilustruar këtë fakt, u sollën shembujt e 

legjislacioneve të disa shteteve të zhvilluara dhe i Kosovës, që operojnë me sisteme të 

drejtësisë penale për të miturit të ndarë nga pjesa tjetër e legjislacionit. 

 

Në punim u sollën dhe modele të trajtimit të kriminalitetit, ku u gjet më i përshtatshëm 

modeli i përgjegjësisë, pasi mbështetet në kriteret e parandalimit të posaçëm, në aspektet e 

mosgjykimit, ruajtjen e të drejtave themelore e garancive gjatë procesit (due process) dhe 

mosinstitucionalizimit. Sistemi i përgjegjësisë përputhet më mirë me procesin e rritjes së 

adoleshentit, sepse merr parasysh nga njëra anë se, jo të gjithë të miturit në moshë janë të 

papërgjegjshëm e rrjedhimisht pa përgjegjësi penale, por që ekziston një periudhë moshe në 

të cilën të miturit nuk janë madhorë, ndaj dhe nuk përgjigjen penalisht sipas normave të 

përgjithshme të KP, por nuk janë as fëmijë. Ata janë individë në zhvillim e sipër, psikik e 

intelektual, janë duke u pjekur, ndaj dhe implementimi i një sistemi që i edukon përmes 

marrjes përsipër të përgjegjësisë, nëpërmjet masave edukuese, të caktuara në përputhje me 

moshën e tyre, duke i ndëshkuar atëherë kur nuk ka zgjidhje tjetër dhe rezulton e 

nevojshme me anë të “dënimeve pozitive”, duket si më i përshtatshmi në mënyrë që ata të 

arrijnë shkallën e duhur të socializimit. 

 

8.2.Rekomandime 

Duke marrë parasysh konkluzionet e arrira nëpërmjet këtij punimi dhe hipotezën që 

qëndron në themelin e këtij punimi, do të ishte e nevojshme të ndiqeshin disa rekomandime 

si në vijim: 

 

Lidhur me kriminalitetin: 

 

- Ndërtimi i shërbimeve dhe ndërhyrjeve me karakter mbrojtës e mbështetës do të 

zhdukte ose pakësonte rrezikun që të miturit në konflikt me ligjin të përfshihen në 
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procesin e karrierës kriminale dhe të shndërrohen në kriminelë të dhunshëm e të 

rrezikshëm në të ardhmen. 

- Të hartohen politika qeveritare, të cilat të kenë për synim nxitjen e faktorëve mbrojtës, 

individualë e familjarë, si masa për parandalimin e kriminalitetit të të miturve. 

- Të merren masa për të realizuar ndërhyrje të koordinuara e të njëpasnjëshme për 

parandalimin e sjelljeve parakriminale, duke përgatitur programe të veçanta parandalimi 

dhe riintegrimi për të miturit në gjendje rreziku. 

- Të dhënat statistikore nga organet përgjegjëse, DPPSH, PP, MD, DPB dhe Instat, duhet 

të përpunohen në mënyrë më të kujdesshme, duke i rakorduar të dhënat mes 

institucioneve për të mos lejuar pasaktësi në paraqitjen përfundimtare të tyre. Këto 

organe duhet të marrin masat e nevojshme për të mos siguruar vetëm informacion të 

përgjithshëm, por duhet t’i specifikojnë të dhënat mbi të miturit e konkretisht: 

a. DPPSH duhet të specifikojë ndarjen e moshave nën 14 dhe nga 14-18 vjeç për të 

kuptuar se cilat grupmosha kryejnë më tepër vepra penale; të specifikohen 

veprat penale të konsumuara, arsimi, gjinia dhe personaliteti i të miturit; 

b. PP duhet të sigurojë informacion më të detajuar lidhur me ndarjen e 

grupmoshave, veprat penale të konsumuara, arsimin, personalitetin; informacion 

duhet të sigurohet edhe për numrin e procedimeve të mosfilluar për shkak të 

moshës ose të pushuar për këtë shkak; 

c. MD duhet të sigurojë informacion më të hollësishëm për ndarjet moshore 

brenda grupmoshës 14-18 vjeç, mbi nivelin arsimor, dënimet e mëparshme, 

zbatimin e alternativave të dënimit me burgim dhe zbatimin e masave të 

sigurimit; 

d. DPB duhet të sigurojë informacion të plotë për recidivizmin dhe personalitetin e 

të dënuarve të mitur. 

 

Lidhur me legjislacionin: 

 

1. Hartimi i një kodi penal për të miturit. Hartimi i një kodi të posaçëm për drejtësinë 

penale për të miturit do të mundësonte një rishkrim formal të dispozitave të 

aplikueshme me qëllim rritjen e koherencës së tyre dhe një lexueshmëri më të mirë sa i 



299 

 

përket kësaj fushe të së drejtës. Struktura e tij mund të ndërtohej në mënyrë që të 

formulonte në pjesën hyrëse parimet bazë të drejtësisë penale për të mitur dhe të ndahej 

në katër pjesë: pjesa e parë të bënte fjalë për parimet e përgjithshme, më pas rregullat 

themelore, rregullat procedurale dhe dispozitat lidhur me ekzekutimin e sanksioneve. 

2. Përshtatja e terminologjisë. Kodi i ri mund të titullohet “Kodi i drejtësisë penale të të 

miturve” dhe të parashikojë ndryshime në terminologji, si gjykata për të miturit, 

gjyqtari (prokurori) i të miturve, etj. 

3. Zgjedhja e një alternative dyjare lidhur me përgjigjet penale duke dalluar sanksionet 

edukuese dhe dënimet. Edhe pse ka qëllim edukues, përgjigjja që merr i mituri nga 

organet gjyqësore lidhet me ndëshkimin e një sjelljeje të dënueshme penalisht. Në këtë 

kuptim, do të ishte më e dobishme të ndaheshin mënyrat e disponimit në: sanksione 

edukuese dhe dënime. 

4. Formulimi i bazave të drejtësisë penale për të miturit. KP për të miturit duhet të 

formulojë parimet bazë të së drejtës penale dhe të procedurës penale, të vendosura dhe 

nga aktet ndërkombëtare, duke vënë theksin mbi interesin më të lartë të fëmijës. 

Parimet duhet të vijnë në harmoni dhe me interesin e shoqërisë e të viktimës, duke 

marrë parasysh përgjegjshmërinë penale të të miturit dhe aftësinë e tij për të kuptuar e 

kontrolluar veprimet, në raport edhe me moshën. Qëllimi i kodit duhet të konsistojë në 

trajtimin e të miturve nëpërmjet sanksioneve edukuese ose dënimeve në përputhje me 

moshën dhe personalitetin, të caktuar e të ekzekutuar nga organe të specializuara sipas 

procedurave të përshtatshme. 

5. Caktimi i një moshe të madhorisë penale, e cila aktualisht është e papërcaktuar nga KP, 

do të shërbente për krijimin e garancive të mëtejshme lidhur me të miturit e proceduar 

penalisht. 

6. Rishikimi i moshës për përgjegjësi penale. Mosha duhet riparë në raport me të dhënat 

që lidhen me përfshirjen e të miturve nën 14 vjeç në kriminalitet. Nga studimet që mund 

të kryhen, bazuar në të dhënat statistikore të kriminalitetit real, mund të diskutohet mbi 

kufirin minimal të moshës për përgjegjësi penale. 
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7. Prezumimi i përgjegjshmërisë për të miturit që kanë mbushur moshën 14 vjeç. Në kod 

duhet të përcaktohet qartë se për të miturit që kanë mbushur këtë moshë, 

përgjegjshmëria penale prezumohet. Bëhet fjalë për një prezumim të thjeshtë. 

8. Të sanksionohet parimi i përparësisë së interesit më të lartë të fëmijës në rast të 

dyshimeve për moshën e tij. 

9. Përcaktimi i parimeve themelore lidhur me përgjegjësinë penale, si më poshtë: 

a) Parimi i përparësisë së qëllimit edukues në dy drejtimet e tij: qëllimi edukues i çdo 

përgjigjeje penale ndaj të miturit autor të veprës penale dhe karakteri edukues i 

dënimit; 

b) Parimi i përshtatshmërisë së përgjegjësisë penale të të miturve në raport me moshën; 

c) Parimi i karakterit përjashtimor të dënimeve me burgim. 

10. Zbatimi i këtyre parimeve themelorë lidhur me procedurën penale ndaj të miturve: 

a) Parimi i specializimit ose i një procedure të përshtatshme; 

b) Parimi i njohurive të nevojshme mbi personalitetin e të miturit; personaliteti 

duhet të vlerësohet në mënyrë të plotë e të thelluar e të merret në konsideratë para 

çdo vendimarrjeje. Mund të parashikohen rregullime ligjore për shqyrtimin 

sistematik dhe të plotë të personalitetit të të miturit pas dhënies së vendimit 

gjyqësor. Kjo mënyrë mund të përdoret pas përfundimit të gjykimit dhe duhet të 

synojë në mbledhjen dhe analizimin e të dhënave mbi shkollimin dhe formimin e 

të miturit; 

c) Parimi i nevojës së përgjigjes për çdo lloj shkeljeje penale. Të gjitha shkeljet e të 

miturve që kanë mbushur moshën 14 vjeç duhet të marrin përgjigje ligjore, në 

formën e sanksioneve ose dënimeve, me përjashtim të rasteve kur për shkak të 

rrethanave jusitifikuese që lidhen me faktin dhe personalitetin e të miturit, kjo 

përgjigje nuk duhet të jepet; 

d) Parimi i përshtatshmërisë së përgjigjes penale: përgjigja ndaj një vepre penale 

duhet të jetë në përputhje me rrezikshmërinë shoqërore të saj dhe me atë të autorit 

të mitur; 
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e) Parimi i përfshirjes së vazhdueshme të prindërve dhe përfaqësueve të tjerë ligjorë 

të të miturit: ata duhet të informohen saktë e në mënyrë sistematike dhe të thirren 

gjatë gjithë fazave të procedurës; 

f) Parimi i mbrojtjes së detyrueshme nga një avokat dhe i ndihmës së detyrueshme 

psikologjike, duke mos u mjaftuar vetëm me shprehjen “të miturit i sigurohet”. 

Mbrojtësi dhe psikologu duhet ta ndjekin të miturin gjatë gjithë procedurës. Të 

përcaktohet që mungesa e asistencës psikologjike shkakton pavlefshmëri absolute 

të akteve dhe veprimeve procedurale, sikundër mungesa e mbrojtësit. Duhet të 

ketë një përcaktim të qartë të rolit të psikologut dhe punonjësit social në të gjitha 

fazat e procesit, procedurat gjyqësore dhe në marrjen e të gjitha vendimeve, 

përfshi edhe vendimin lidhur me masën e sigurimit; 

g) Parimi i publicitetit të kufizuar. 

11. Parashikimi në ligj i formimit parësor dhe të vazhduar të të gjithë profesionistëve që 

janë të përfshirë në sistemin e drejtësisë penale për të miturit. Për këtë qëllim, duhet të 

krijohen struktura të qëndrueshme në gjykata dhe prokurori lidhur me të miturit, duke 

emëruar në to ata gjyqtarë e prokurorë që janë specializuar ose synojnë të specializohen 

në këtë fushë. Ndryshimet e shpeshta të figurave nuk mundësojnë specializim koherent 

e të vazhdueshëm. Ligji për avokatinë duhet të përfshijë rregullime ligjore të veçanta 

për asistencën ligjore ndaj të miturve dhe Dhoma Kombëtare e Avokatisë duhet të 

përgatisë një listë të avokatëve me përvojë dhe të trajnuar në mënyrë të posaçme mbi 

çështjet e të miturve. Policia duhet të krijojë seksione ose struktura të specializuara për 

të miturit. Duhet të krijohen kushtet për krijimin e shkollës për trajnimin e punonjësve 

të burgjeve. Për efekt të mbrojtjes së të miturve, interesit më të lartë të fëmijës, por edhe 

sigurisë së proceseve me të mitur, duhet të përmirësohet në vazhdimësi infrastruktura e 

institucioneve të vuajtjes së dënimit e paraburgimit, ekzistuese. Lidhur me figurat e 

specializuara, hartimi i një ligji për shërbimin e punonjësit social dhe rolin e përfshirjen 

e tyre në procesin penal si edhe krijimi i seksionit të punonjësve socialë për drejtësinë 

për të miturit pranë shërbimit social shtetëror, do t’i shërbente këtij objektivi. 

Gjithashtu, duhet të përcaktohen kritere ligjore të qarta për psikologët dhe punonjësit 

socialë që do të punojnë me sistemin e drejtësisë për të miturit dhe të krijohet një 
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strukturë e psikologëve dhe e punonjësve socialë me kohë të plotë në polici, burgje, 

gjykatë, qendrat e riedukimit, etj. 

12. Mosgjykimi i veprës penale të parë. Me qëllim dhënien e përparësive shoqërisë civile 

në trajtimin e kriminalitetit, mund të merret në konsideratë që për veprën e parë penale, 

prokurori të mos e dërgojë çështjen penale për gjykim, por para një instance ad hoc që 

ngrihet me qëllim parandalimin e kriminalitetit. Duke marrë parasysh se vepra penale 

më e konsumuar nga të miturit është ajo e vjedhjes, çmoj të sugjeroj që të përcaktohet 

në KP një kufi i vlerës së sendit të vjedhur, nën të cilin nuk do të ketë marrje në 

përgjegjësi penale të të miturit.  

13. Caktimi i afateve hetimore të ndryshme për të miturit. Duke mbajtur parasysh 

standardet ndërkombëtare, procedimi penal ndaj të miturit duhet të zhvillohet për një 

kohë sa më të shkurtër të mundshme. Për procedimin e kundërvajtjeve penale duhet të 

caktohet një afat kohor më i shkurtër se për hetimin e krimeve, po ashtu dhe për fazën e 

gjykimit. Gjithsesi, këto afate duhet të jenë më të reduktuara se afatet e përgjithshme të 

hetimit dhe të gjykimit. 

14. Të parashikohen rregulla të qarta lidhur me detyrimin e policisë që të kontaktojë 

psikologun, avokatin mbrojtës dhe prindërit në mënyrë që këta të jenë të pranishëm 

gjatë gjithë veprimeve procedurale që në kontaktin e parë të të miturit me sistemin e 

drejtësisë penale. Krijimi i bashkëpunimit midis shërbimeve të mbrojtjes gjyqësore të të 

miturve dhe shërbimeve të shëndetit mendor do të shërbente në drejtim të koordinimit 

të punës mes figurave që merren me të miturit në konflikt me ligjin. 

15. Për disa vepra penale, kur këto kryhen nga të miturit, duhet të ketë dënime alternative. 

Parashikimi i qortimit, këshillimit, gjobës dhe punës në një institucion përkatës duhet të 

jenë si dënime të shprehura qartë për aplikim ndaj të miturve. Masat edukuese duhet të 

kenë një afat të përcaktuar, një vit. Duhet të parashikohet me ligj reduktimi i 

paraburgimit dhe formave të tjera të heqjes së lirisë për të miturit si dhe rregullim ligjor 

për institucionet e hapura e gjysmë të hapura dhe qendrat e riedukimit të të miturve. 

16. Krijimi i një kuadri ligjor që parashikon përkujdesjen ndaj të miturve endacakë. 

17. Hartimi i një legjislacioni specifik mbi drejtësinë restauruese për rastet e të miturve 

viktima dhe autorë të veprave penale ose përgatitja e disa shtesave në ligjin ekzistues. 
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Përmirësimi i kujdesit lidhur me viktimat si dhe shfrytëzimi i drejtësisë restauruese në 

të gjithë fazat e procedimit. 

 

Lidhur me politikat parandaluese: 

 

1. Të hartohen politika dhe strategji për rritjen e ndërgjegjësimit të fëmijëve për të drejtat 

e tyre, të prindërve dhe profesionistëve, si dhe në veçanti punonjësve të zbatimit të 

ligjit, gjyqtarëve, prokurorëve, OPGJ-ve, avokatëve, personelit të shërbimeve 

shëndetësore dhe sociale, mësuesit, drejtuesit e shkollave. 

2. Të përgatiten botime me përmbajtjen e instrumenteve ndërkombëtarë të drejtësisë për të 

miturit si dhe përmbledhje me jurisprudencën dhe praktikat më të mira në çështjet e 

drejtësisë për të miturit. Në këtë dtejtim mund t’i jepet rrugë zhvillimit të studimeve, 

mbledhjes së fakteve dhe të dhënave lidhur me zbatimin e rregullave ndërkombëtare në 

këtë fushë. 

3. Forcim i masave parandaluese, p.sh., mbështetje e rolit të familjes dhe komunitetit, me 

qëllim që të ndihmohet në eliminimin e kushteve shoqërore që sjellin problemet e 

kriminalitetit, krimin dhe varësinë nga drogat si dhe duke ndërgjegjësuar publikun për 

parandalimin. 

4. Koordinimi dhe bashkëpunimi ndërmjet të gjitha autoriteteve që zbatojnë legjislacionin 

për të miturit. 

 

Lidhur me figurat profesionale: 

 

1. Trajnim i përshtatshëm dhe sistematik i figurave kryesore të sistemit të drejtësisë 

(gjyqtarë, prokurorë, OPGJ, avokatë, psikologë, etj.) me qëllim specializimin e tyre në 

grupe të përbashkëta dhe përmes programeve efikase; 

2. Trajnime lidhur me standardet dhe instrumentet ndërkombëtarë lidhur me drejtësinë 

penale për të miturit; 

3. Trajnimi i figurave të sipërcituara lidhur me nevojën e zbatimit të drejtpërdrejtë të 

konventave të ratifikuara nga Shqipëria. 
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Për studime të mëtejshme: 

 

Pavarësisht se punimi është përpjekur të trajtojë fenomenin e kriminalitetit të të miturve si 

nga pikëpamja kriminologjike, ashtu dhe juridiko-penale, sërish janë prekur aspektet 

kryesore të tij dhe nuk mund të trajtohej gjithë problematika në këtë fushë. Rekomandimet 

vijuese përbëjnë disa propozime që autori ose persona të tjerë të interesuar mund t’i kenë në 

konsideratë në kryerjen e studimeve të mëtejshme, më të thelluara, për: 

1. Kryerjen e studimeve për sjelljet parakriminale të fëmijëve apo sjelljet devijante që nuk 

përbëjnë vepra penale, për zonat më të rrezikshme të shfaqjes së tyre, grupmoshat më të 

prekura dhe përkatësinë sociale. 

2. Kryerjen e studimeve të thelluara në shkallë kombëtare, rajonale dhe të një qyteti të 

caktuar lidhur me kryerjen e veprës së parë penale nga të miturit, vazhdimin ose jo të 

veprimtarisë kriminale, frekuencën e sjelljes kriminale, faktorët kriminogjenë që kanë 

ndikuar në të, karakteristikat e veprimeve kriminale dhe të sjelljes në tërësi, ku dallojnë 

e përafrohen me sjelljen e të miturve të tjerë që nuk janë përfshirë në kriminalitet. 

3. Kryerjen e studimeve për sjelljen e fëmijëve në shkollë, numrin e të miturve që shfaqin 

sjellje devijante dhe kriminale si dhe studimin e rrethanave familjare e personale. Gjatë 

studimit është vërejtur mungesë e studimeve në shkallë vendi mbi sjelljen e fëmijëve në 

shkolla.  

4. Me interes të madh do të ishte ndërmarrja e studimeve të thelluara lidhur me 

identifikimin dhe njohjen e faktorëve kriminogjenë në kriminalitetin e të miturve në 

shkallë vendi me qëllimin për të zbuluar faktorët e rrezikut dhe mbrojtës. Rezultatet e 

një studimi të tillë do të vlenin si për parashikimin në kohë të sjelljes kriminale, por dhe 

në fushën e parandalimit të këtij fenomeni. 

5. Mjaft me vlerë do të ishte kryerja edhe e një studimi lidhur me trajtimin penal të të 

miturve në vendin tonë. Pikësynimet e këtij studimi mund të përqendrohen në çështje 

mjaft të rëndësishme që mund t’i paraprijnë hartimit të legjislacionit penal për të miturit 

si, përgjegjshmëria penale, masat alternative të dënimit dhe politikat parandaluese të 

kriminalitetit. 
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SHTOJCA 

Të dhëna statistikore mbi numrin e veprave penale të kryera nga të miturit në 14 vjeç dhe 

nga 14-18 vjeç për periudhën 2005-2014, të siguruara nga DPPSH. 

 

 

Autore te mitur Viti 2005

2005

Deri 14

VEPRAT  PENALE 14 -

Nr. vjeç 18

SIPAS TENDENCAVE vjeç

A Krime kunder personit 40 A Krime kunder personit 290

S H U M A #RIF! 1 Krime kunder jetes 51

B Vjedhje te pasurise 132 S H U M A #RIF!

D Shkaterrim i prones 11 B Vjedhje te pasurise 358

3 Krime seksuale 7 D Shkaterrim i prones 37

2 Vjedhje me dhune 3 F Krime te trafiqeve 30

H Krime ne fushen e droges 2 2 Vjedhje me dhune 27

1 Krime kunder jetes 1 1 Trafikimi i qenieve njerezore 24

2 Krime kunder shendetit 1 2 Krime kunder shendetit 21

1 Shitja/shpernd.narkot   1 H Krime ne fushen e droges 20

4 Kultivim bimesh narkotike 1 1 Shitja/shpernd.narkot   17

I Armembajtie pa leje 1 I Armembajtie pa leje 16

a Vrasje 0 3 Vjedhje me arme 14

4 Krime k. lirise se personit 0 4 Krime k. lirise se personit 11

5 Krime kunder moralit 0 a Vrasje 7

1 Banka dhe arka kursimi 0 3 Krime seksuale 6

3 Vjedhje me arme 0 4 Kultivim bimesh narkotike 3

4 Vjedhje me pasoje vdekjen 0 E Vepra për qëllime terroriste 1

E Vepra për qëllime terroriste 0 2 Shkaterrim i prones ORSH-ve 1

1 Vrasje e tentative vrasje 0 2 Traf. i mjeteve motorike 1

a Polic 0 5 Krime kunder moralit 0

b Oficer 0 1 Banka dhe arka kursimi 0

2 Shkaterrim i prones ORSH-ve 0 4 Vjedhje me pasoje vdekjen 0

3 Aktet terroriste 0 1 Vrasje e tentative vrasje 0

4 Krime kunder rendit kushtetues 0 a Polic 0

F Krime te trafiqeve 0 b Oficer 0

1 Trafikimi i qenieve njerezore 0 3 Aktet terroriste 0

2 Traf. i mjeteve motorike 0 4 Krime kunder rendit kushtetues 0

3 Traf. i armeve dhe municioneve 0 3 Traf. i armeve dhe municioneve 0

G Krime ekonomiko-financiare 0 G Krime ekonomiko-financiare 0

1 Vjedhje pasurie 0 1 Vjedhje pasurie 0

2 Krime ne fushen e doganave 0 2 Krime ne fushen e doganave 0

3 Fallsifikime 0 3 Fallsifikime 0

4 Pastrim i parase se piste 0 4 Pastrim i parase se piste 0

5 Vep.pen. ne fushen taksa tatime 0 5 Vep.pen. ne fushen taksa tatime 0

2 Trafikimi narkotikeve 2 Trafikimi narkotikeve 

3 Prodh.Fabrik.Narkotik. 3 Prodh.Fabrik.Narkotik.
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Autore te mitur Viti 2006

Deri 14

VEPRAT  PENALE 14 -

Nr. vjeç 18

SIPAS TENDENCAVE vjeç

A Krime kunder personit 54 A Krime kunder personit 332

B Vjedhje te pasurise 217 B Vjedhje te pasurise 364

3 Krime seksuale 9 1 Krime kunder jetes 44

2 Vjedhje me dhune 9 H Krime ne fushen e droges 40

2 Krime kunder shendetit 6 1 Shitja/shpernd.narkot   40

D Shkaterrim i prones 6 D Shkaterrim i prones 35

1 Krime kunder jetes 4 F Krime te trafiqeve 34

4 Krime k. lirise se personit 1 1 Trafikimi i qenieve njerezore 28

I Armembajtie pa leje 1 2 Vjedhje me dhune 24

a Vrasje 0 2 Krime kunder shendetit 20

5 Krime kunder moralit 0 I Armembajtie pa leje 18

1 Banka dhe arka kursimi 0 a Vrasje 9

3 Vjedhje me arme 0 3 Krime seksuale 7

4 Vjedhje me pasoje vdekjen 0 2 Traf. i mjeteve motorike 3

E Vepra për qëllime terroriste 0 4 Krime k. lirise se personit 2

1 Vrasje e tentative vrasje 0 3 Vjedhje me arme 1

a Polic 0 5 Krime kunder moralit 0

b Oficer 0 1 Banka dhe arka kursimi 0

2 Shkaterrim i prones ORSH-ve 0 4 Vjedhje me pasoje vdekjen 0

3 Aktet terroriste 0 E Vepra për qëllime terroriste 0

4 Krime kunder rendit kushtetues 0 1 Vrasje e tentative vrasje 0

F Krime te trafiqeve 0 a Polic 0

1 Trafikimi i qenieve njerezore 0 b Oficer 0

2 Traf. i mjeteve motorike 0 2 Shkaterrim i prones ORSH-ve 0

3 Traf. i armeve dhe municioneve 0 3 Aktet terroriste 0

G Krime ekonomiko-financiare 0 4 Krime kunder rendit kushtetues 0

1 Vjedhje pasurie 0 3 Traf. i armeve dhe municioneve 0

2 Krime ne fushen e doganave 0 G Krime ekonomiko-financiare 0

3 Fallsifikime 0 1 Vjedhje pasurie 0

4 Pastrim i parase se piste 0 2 Krime ne fushen e doganave 0

5 Vep.pen. ne fushen taksa tatime 0 3 Fallsifikime 0

H Krime ne fushen e droges 0 4 Pastrim i parase se piste 0

1 Shitja/shpernd.narkot   0 5 Vep.pen. ne fushen taksa tatime 0

2 Trafikimi narkotikeve 0 2 Trafikimi narkotikeve 0

3 Prodh.Fabrik.Narkotik. 0 3 Prodh.Fabrik.Narkotik. 0

4 Kultivim bimesh narkotike 0 4 Kultivim bimesh narkotike 0

S H U M A 55 370
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Autore te mitur Viti 2007

VEPRAT  PENALE Deri 14

Nr. 14 -

SIPAS TENDENCAVE vjeç 18

vjeç

A Krime kunder personit 32 A Krime kunder personit 268

B Vjedhje te pasurise 179 B Vjedhje te pasurise 426

D Shkaterrim i prones 27 D Shkaterrim i prones 26

2 Krime kunder shendetit 3 1 Krime kunder jetes 25

3 Krime seksuale 3 F Krime te trafiqeve 23

1 Krime kunder jetes 2 2 Krime kunder shendetit 14

a Vrasje 1 1 Trafikimi i qenieve njerezore 14

4 Krime k. lirise se personit 0 2 Vjedhje me dhune 12

1 Banka dhe arka kursimi 0 3 Krime seksuale 10

2 Vjedhje me dhune 0 3 Vjedhje me arme 9

3 Vjedhje me arme 0 a Vrasje 7

4 Vjedhje me pasoje vdekjen 0 4 Krime k. lirise se personit 2

4 Pastrim i parase se piste 0 1 Banka dhe arka kursimi 2

5 Krime kunder moralit 3 Traf. i armeve dhe municioneve 2

E Vepra për qëllime terroriste 4 Vjedhje me pasoje vdekjen 0

1 Vrasje e tentative vrasje 4 Pastrim i parase se piste 0

a Polic 5 Krime kunder moralit

b Oficer E Vepra për qëllime terroriste

2 Shkaterrim i prones ORSH-ve 1 Vrasje e tentative vrasje

3 Aktet terroriste a Polic

4 Krime kunder rendit kushtetues b Oficer

F Krime te trafiqeve 2 Shkaterrim i prones ORSH-ve

1 Trafikimi i qenieve njerezore 3 Aktet terroriste

2 Traf. i mjeteve motorike 4 Krime kunder rendit kushtetues

3 Traf. i armeve dhe municioneve 2 Traf. i mjeteve motorike

G Krime ekonomiko-financiare G Krime ekonomiko-financiare

1 Vjedhje pasurie 1 Vjedhje pasurie

2 Krime ne fushen e doganave 2 Krime ne fushen e doganave

3 Fallsifikime 3 Fallsifikime

5 Vep.pen. ne fushen taksa tatime 5 Vep.pen. ne fushen taksa tatime

H Krime ne fushen e droges H Krime ne fushen e droges

1 Shitja/shpernd.narkot   1 Shitja/shpernd.narkot   

2 Trafikimi narkotikeve 2 Trafikimi narkotikeve 

3 Prodh.Fabrik.Narkotik. 3 Prodh.Fabrik.Narkotik.

4 Kultivim bimesh narkotike 4 Kultivim bimesh narkotike 

I Armembajtie pa leje I Armembajtie pa leje

S H U M A 32 284

Grupmoshat
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Autore te mitur Viti 2008

VEPRAT  PENALE Deri 14

Nr. 14 -

SIPAS TENDENCAVE vjeç 18

vjeç

A Krime te renda kunder personit 370 A Krime te renda kunder personit 844

B Krime te renda kunder prones 284 M Sek.parand.te krim.e polic.ne komun/R.S.Pub 520

M Sek.parand.te krim.e polic.ne komun/R.S.Pub82 B Krime te renda kunder prones 687

4 Vjedhje banese 78 6 Vjedhje te tjera 132

6 Vjedhje te tjera 40 5 Vjedhje lokale tregtie 115

5 Vjedhje lokale tregtie 32 4 Vjedhje banese 109

11 Shkaterrim i prones 14 N Plagosja e lehte me dashje 100

2 Krime kunder shendetit 12 L Krime te kufirit dhe migracionit 56

F Krime ne fushen e trafiqeve te paligjshme 9 11 Shkaterrim i prones 55

N Plagosja e lehte me dashje 9 3 Kanosja 43

1 Vjedhje kompanie dhe firme 8 2 Krime kunder shendetit 39

T.1 Armembajtje pa leje 6 T.1 Armembajtje pa leje 38

10 Vjedhja e automjeteve 5 1 Vjedhje kompanie dhe firme 36

P.1 Dhunimi i varreve 5 7 Vjedhje me dhune 36

L Krime te kufirit dhe migracionit 4 1 Krime kunder jetes 35

O Shkaktimi i vetvrasjes 4 10 Vjedhja e automjeteve 33

7 Vjedhje me dhune 3 G Krime ne fushen e droges 33

2 Fallsif.i leternjoft.pasaportave.vizave 3 b Tentative vrasjeje 29

1 Krime kunder jetes 2 1 Shitja e shperndarja e narkotikeve  29

b Tentative vrasjeje 1 O Shkaktimi i vetvrasjes 20

3 Krime seksuale 1 3 Kalim i paligjshem kufiri 19

a Vrasje 0 2 Fallsif.i leternjoft.pasaportave.vizave 14

E Vepra për qëllime terroriste 0 S Kundershtim i  pun. te policise ose det.shtet 14

G Krime ne fushen e droges 0 T.2 Shkelja e rregullave te qarkullimit rrugor 13

1 Shitja e shperndarja e narkotikeve  0 3 Krime seksuale 10

2 Trafikimi i narkotikeve 0 4 Krime k. lirise se personit 10

3 Kalim i paligjshem kufiri 0 a Vrasje 5

4 Ndihma per kalim te paligjsh.te kufijve 0 3 Trafikim i mjeteve motorike 5

3 Kanosja 0 2 Trafikimi i narkotikeve 3

S Kundershtim i  pun. te policise ose det.shtet 0 8 Vjedhje me arme 2

T.2 Shkelja e rregullave te qarkullimit rrugor 0 4 Ndihma per kalim te paligjsh.te kufijve 2

4 Krime k. lirise se personit P.1 Dhunimi i varreve 2

8 Vjedhje me arme 2 Prostitucioni 1

9 Vjedhje me pasoje vdekjen E Vepra për qëllime terroriste 0

1 Vrasja ne rrethana te tjera cilesuese 9 Vjedhje me pasoje vdekjen

2 Krime kunder rendit kushtetues 1 Vrasja ne rrethana te tjera cilesuese

3 Aktet terroriste 2 Krime kunder rendit kushtetues

4 Vep.pen.kunder Rendit dhe Sigurise 3 Aktet terroriste

1 Trafikimi i personave 4 Vep.pen.kunder Rendit dhe Sigurise

2 Prostitucioni F Krime ne fushen e trafiqeve te paligjshme

3 Trafikim i mjeteve motorike 1 Trafikimi i personave

4 Trafikim i armeve dhe municioneve 4 Trafikim i armeve dhe municioneve

3 Kultivim bimesh narkotike 3 Kultivim bimesh narkotike 

H Krime ekonomiko-financiare H Krime ekonomiko-financiare

1 Mashtrime 1 Mashtrime

2 Krime ne fushen e doganave 2 Krime ne fushen e doganave

3 Vep.penale ne fushen Tatim-Taksa 3 Vep.penale ne fushen Tatim-Taksa

4 Fallsifikime 4 Fallsifikime

I Krime kunder korrupsionit I Krime kunder korrupsionit

1 Korrupsioni 1 Korrupsioni

2 V.P.kryer nga pun.Shteteror Publike 2 V.P.kryer nga pun.Shteteror Publike

K Krime kunder pastrimit te parase K Krime kunder pastrimit te parase

1 Financimi i Terrorizmit 1 Financimi i Terrorizmit

1 Kontrabanda me mallra te ndaluar 1 Kontrabanda me mallra te ndaluar

1 Kanosja serioze per hakmarrje ose gjakmarrje 1 Kanosja serioze per hakmarrje ose gjakmarrje

2 Nxitja per gjakmarrje 2 Nxitja per gjakmarrje

P.2 Fyerja P.2 Fyerja

Q V.P. kunder femrave,marteses dhe familjes Q V.P. kunder femrave,marteses dhe familjes

R V.P kunder lirise besimit R V.P kunder lirise besimit

S H U M A 385 950

Grupmoshat 
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Autore te mitur Viti 2009

VEPRAT  PENALE Deri 14

Nr. 14 -

SIPAS TENDENCAVE vjeç 18

vjeç

A Krime të rënda kundër përsonit 8 A Krime të rënda kundër përsonit 8

B Krime të rënda kundër pronës 108 B Krime të rënda kundër pronës 108

L Sek.parand.te Krim.e Polic.ne Komunitet 89 L Sek.parand.te Krim.e Polic.ne Komunitet 89

3 Vjedhje banese 37 3 Vjedhje banese 37

5 Vjedhje të tjera 37 5 Vjedhje të tjera 37

4 Vjedhje lokale tregtie 22 4 Vjedhje lokale tregtie 22

1 Armëmbajtje pa leje 15 1 Armëmbajtje pa leje 15

M Plagosja e lehtë me dashje 7 M Plagosja e lehtë me dashje 7

2 Krime kundër shëndetit 4 2 Krime kundër shëndetit 4

1 Vjedhje kompanie dhe f irme 4 1 Vjedhje kompanie dhe f irme 4

10 Shkatërrim i pronës 4 10 Shkatërrim i pronës 4

3 Krime seksuale 3 3 Krime seksuale 3

N Dhunimi i varreve 3 N Dhunimi i varreve 3

6 Vjedhje me dhunë 2 6 Vjedhje me dhunë 2

9 Vjedhja e automjeteve 2 9 Vjedhja e automjeteve 2

3 Kanosja 2 3 Kanosja 2

2 Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor 2 2 Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor 2

1 Krime kunder jetës 1 1 Krime kunder jetës 1

b Tentative vrasjeje 1 b Tentative vrasjeje 1

E Krime në fushën e drogës 1 E Krime në fushën e drogës 1

1 Shitja e shpërndarja e narkotikeve  1 1 Shitja e shpërndarja e narkotikeve  1

a Vrasje 0 a Vrasje 0

4 Krime k. lirisë së personit 0 4 Krime k. lirisë së personit 0

7 Vjedhje me armë 0 7 Vjedhje me armë 0

I Krime te kufirit dhe migracionit 0 I Krime te kufirit dhe migracionit 0

O Fyerja 0 O Fyerja 0

P V.P. kundër femrave,marteses dhe familjes 0 P V.P. kundër femrave,marteses dhe familjes 0

S Kundërshtim i  pun. te policisë ose det.shtet 0 S Kundërshtim i  pun. te policisë ose det.shtet 0

2 Vjedhja e bankave dhe arkave të kursimit 2 Vjedhja e bankave dhe arkave të kursimit

8 Vjedhje me pasojë vdekjen 8 Vjedhje me pasojë vdekjen

C Vepra për qëllime terroriste C Vepra për qëllime terroriste

1 Vrasja ne rrethana të tjera cilësuese 1 Vrasja ne rrethana të tjera cilësuese

2 Vrasja(ne tentative ) ne rrethana të tjera cilësuese 2 Vrasja(ne tentative ) ne rrethana të tjera cilësuese

3 Krime kundër rendit kushtetues 3 Krime kundër rendit kushtetues

4 Aktet terroriste 4 Aktet terroriste

5 Vep.pen.kundër Rendit dhe Sigurisë 5 Vep.pen.kundër Rendit dhe Sigurisë

D Krime në fushën e trafiqeve të paligjshme D Krime në fushën e trafiqeve të paligjshme

1 Trafikimi i personave 1 Trafikimi i personave

2 Prostitucioni 2 Prostitucioni

3 Trafikim i mjeteve motorike 3 Trafikim i mjeteve motorike

4 Trafikim i armëve dhe municioneve 4 Trafikim i armëve dhe municioneve

2 Trafikimi i narkotikëve 2 Trafikimi i narkotikëve 

3 Kultivim bimësh narkotike 3 Kultivim bimësh narkotike 

F Krime ekonomiko-financiare F Krime ekonomiko-financiare

1 Mashtrime 1 Mashtrime

2 Krime ne fushën e doganave 2 Krime ne fushën e doganave

3 Vep.penale në fushën Tatim-Taksa 3 Vep.penale në fushën Tatim-Taksa

4 Fallsif ikime 4 Fallsif ikime

G Krime kundër korrupsionit G Krime kundër korrupsionit

1 Korrupsioni 1 Korrupsioni

2 V.P.kryer nga pun.Shtetëror Publike 2 V.P.kryer nga pun.Shtetëror Publike

H Krime kundër pastrimit te parase H Krime kundër pastrimit te parase

1 Financimi i Terrorizmit 1 Financimi i Terrorizmit

1 Kontrabanda me mallra të ndaluar 1 Kontrabanda me mallra të ndaluar

2 Fallsif.i leternjoft.pasaportave.vizave 2 Fallsif.i leternjoft.pasaportave.vizave

3 Kalim i paligjshëm kufiri 3 Kalim i paligjshëm kufiri

4 Ndihma për kalim të paligjsh.te kufijve 4 Ndihma për kalim të paligjsh.te kufijve

1 Kanosja serioze për hakmarrje ose gjakmarrje 1 Kanosja serioze për hakmarrje ose gjakmarrje

2 Nxitja për gjakmarrje 2 Nxitja për gjakmarrje

Q V.P kundër lirisë besimit Q V.P kundër lirisë besimit

S H U M A 206 1227
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                                                                               STATISTIKA E PERGJITHSHME E KRIMEVE PER VITIN 2010Autore te mitur Viti 2010

VEPRAT  PENALE Deri 14

Nr. 14 -

SIPAS TENDENCAVE vjeç 18

vjeç

A Kundër personit 226 A Kundër personit 226

L Hetimi dhe parandalimi i krimeve 205 L Hetimi dhe parandalimi i krimeve 205

2 Vjedhje banese 85 2 Vjedhje banese 85

5 Vjedhje të tjera 43 5 Vjedhje të tjera 43

3 Vjedhje lokale tregëtie 29 3 Vjedhje lokale tregëtie 29

13 Të tjera kundër personit 13 13 Të tjera kundër personit 13

10 Plagosje e lehtë me dashje 8 10 Plagosje e lehtë me dashje 8

1 Vjedhje kompanie e f irme 5 1 Vjedhje kompanie e f irme 5

9 Kanosja 5 9 Kanosja 5

4 Vjedhja e automjeteve 4 4 Vjedhja e automjeteve 4

14 Armëmbajtje pa leje 4 14 Armëmbajtje pa leje 4

N Shkelja e regullave te qarkullimit rrugor 4 N Shkelja e regullave te qarkullimit rrugor 4

1 Krime kundër jetës 3 1 Krime kundër jetës 3

b Vrasje nga pakujdesia 1 b Vrasje nga pakujdesia 1

c Vrasje e mbetur në tentativë 1 c Vrasje e mbetur në tentativë 1

2 Krime kundër shëndetit 1 2 Krime kundër shëndetit 1

6 Kultivimi i bimëve narkotike 1 6 Kultivimi i bimëve narkotike 1

a Vrasje 0 a Vrasje 0

E Krime në fushën e drogës 0 E Krime në fushën e drogës 0

7 Krime seksuale 0 7 Krime seksuale 0

11 Kundërshtimi i punonjësit të policisë 0 11 Kundërshtimi i punonjësit të policisë 0

4 Krime kundër lirisë së personit 4 Krime kundër lirisë së personit

B Kundër pronës B Kundër pronës

1 Vjedhje e bankave  1 Vjedhje e bankave  

2 Shtrengim me ane te kanosjes per dhenje pasurie 2 Shtrengim me ane te kanosjes per dhenje pasurie 

3 Vjedhje me dhunë 3 Vjedhje me dhunë

4 Vjedhje me dhunë mbetur në tentativë 4 Vjedhje me dhunë mbetur në tentativë

5 Vjedhje me arme 5 Vjedhje me arme

6 Vjedhje me arme mbetur ne tentative 6 Vjedhje me arme mbetur ne tentative

7 Vjedhje me pasojë vdekjen 7 Vjedhje me pasojë vdekjen

8 Shkatërrim i pronës 8 Shkatërrim i pronës

8 Te tjera 8 Te tjera 

C Vepra për qëllime terroriste C Vepra për qëllime terroriste

1 Vrasja në rrethana të tjera cilësuese 1 Vrasja në rrethana të tjera cilësuese

2 Vrasja në  rrethana të tjera cilësuese tentativë 2 Vrasja në  rrethana të tjera cilësuese tentativë

3 Krime kundër rendit kushtetues 3 Krime kundër rendit kushtetues

4 Aktet terroriste 4 Aktet terroriste

5 Kunder rendit dhe sigurisë 5 Kunder rendit dhe sigurisë

D Krime në fushën e trafiqeve të paligjshme D Krime në fushën e trafiqeve të paligjshme

1 Trafikimi i personave 1 Trafikimi i personave

2 Trafikimi i femrave 2 Trafikimi i femrave

3 Trafikimi i të miturve 3 Trafikimi i të miturve

4 Trafikim i mjeteve motorike 4 Trafikim i mjeteve motorike

5 Trafikim i armëve dhe municioneve 5 Trafikim i armëve dhe municioneve

6 Ndihma për kalim të paligjshëm të kufirit 6 Ndihma për kalim të paligjshëm të kufirit

7 Prostitucioni 7 Prostitucioni

1 Prodhimi dhe shitja e narkotikëve  1 Prodhimi dhe shitja e narkotikëve  

2 Trafikimi i narkotikëve 2 Trafikimi i narkotikëve 

3 Te tjera 3 Te tjera 

F Ekonomiko-Financiare F Ekonomiko-Financiare

1 Në fushën e doganave 1 Në fushën e doganave

2 Vep.penale në fushën tatim-taksa 2 Vep.penale në fushën tatim-taksa

3 Fallsif ikime 3 Fallsif ikime

4 Mashtrime 4 Mashtrime

5 Të tjera ekonomiko-financiare 5 Të tjera ekonomiko-financiare

G Në fushën e  korrupsionit G Në fushën e  korrupsionit

1 Korrupsioni 1 Korrupsioni

2 V. penale kryer nga pun.shteteror publik 2 V. penale kryer nga pun.shteteror publik

3 Te tjera 3 Te tjera 

I Në fushen e pastrimit të parasë I Në fushen e pastrimit të parasë

1 Financimi i terrorizmit 1 Financimi i terrorizmit

2 Pastrimi i produkteve 2 Pastrimi i produkteve

3 Ushtrimi i paliçensuar i veprimtarisë 3 Ushtrimi i paliçensuar i veprimtarisë

J Kundër krimeve kompjuterike J Kundër krimeve kompjuterike

1 Ndërhyrja në të dhënat kompjuterike 1 Ndërhyrja në të dhënat kompjuterike

2 Fyerje me motive raciste dhe ksenofibike 2 Fyerje me motive raciste dhe ksenofibike

K Krime ne Dep. e  Kufirit dhe Migracionit K Krime ne Dep. e  Kufirit dhe Migracionit 

1 Ne fushen e Doganave 1 Ne fushen e Doganave 

2 Fallsif.i leternjoft.pasaportave.vizave 2 Fallsif.i leternjoft.pasaportave.vizave

3 Kalim i paligjshem kufiri 3 Kalim i paligjshem kufiri

4 Ndihma per kalim te paligjsh.te kufijve 4 Ndihma per kalim te paligjsh.te kufijve

5 Trafikim i mjeteve motorike 5 Trafikim i mjeteve motorike

6 Te tjera 6 Te tjera

8 Kanosja serioze për hakmarrje ose gjakmarrje 8 Kanosja serioze për hakmarrje ose gjakmarrje

S H U M A 231 231
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             STATISTIKA E PERGJITHSHME E KRIMEVE PER PERIUDHEN JANAR-QERSHOR 2011Autore te mitur Viti 2011

VEPRA  PENALE Deri 14

Nr. 14 -

SIPAS TENDENCAVE vjeç 18

vjeç

A Kundër personit 4 A Kundër personit 49

L Hetimi dhe parandalimi i krimeve 197 L Hetimi dhe parandalimi i krimeve 1373

5 Vjedhje të tjera 59 5 Vjedhje të tjera 431

2 Vjedhje banese 47 2 Vjedhje banese 226

3 Vjedhje lokale tregëtie 36 M Shkelja regullave të qarkullimit rugor 214

B Kundër pronës 19 3 Vjedhje lokale tregëtie 194

1 Vjedhje kompanie e firme 16 10 Plagosje e lehtë me dashje 186

10 Plagosje e lehtë me dashje 14 12 Te tjera 152

12 Te tjera 13 E Krime në fushën e drogës 106

8 Shkatërrim i pronës 12 1 Prodhimi dhe shitja e narkotikëve  103

13 Armëmbajtje pa leje 6 B Kundër pronës 76

2 Vjedhje me dhunë 4 13 Armëmbajtje pa leje 61

5 Vjedhje me arme 3 9 Kanosja 43

7 Krime seksuale 3 8 Shkatërrim i pronës 42

11 Kund.pun.pol.ose det.shtet  3 1 Vjedhje kompanie e firme 28

M Shkelja regullave të qarkullimit rugor 3 1 Krime kundër jetës 25

1 Krime kundër jetës 2 2 Vjedhje me dhunë 25

b Vrasje nga pakujdesia 2 2 Krime kundër shëndetit 23

2 Krime kundër shëndetit 2 4 Vjedhja e automjeteve 23

K Në fushën e kufirit dhe migracionit 2 11 Kund.pun.pol.ose det.shtet  22

3 Kalim i paligjshëm i kufirit 2 c Vrasje e mbetur në tentativë 19

C Vepra për qëllime terroriste 0 K Në fushën e kufirit dhe migracionit 13

D Krime në fushën e trafiqeve të paligjshme 0 3 Kalim i paligjshëm i kufirit 11

E Krime në fushën e drogës 0 5 Vjedhje me arme 7

F Ekonomiko-Financiare 0 a Vrasje 6

4 Vjedhja e automjeteve 0 7 Krime seksuale 6

a Vrasje D Krime në fushën e trafiqeve të paligjshme 4

c Vrasje e mbetur në tentativë 2 Trafikimi i narkotikëve 3

4 Krime kundër lirisë së personit C Vepra për qëllime terroriste 2

1 Vjedhje e bankave  1 Vrasja në rrethana të tjera cilësuese 2

3 Shtrengim me ane te kansojes 4 Trafikim i mjeteve motorike 2

4 Vjedhje me dhunë mbetur në tentativë 4 Krime kundër lirisë së personit 1

6 Vjedhje me arme mbetur ne tentative 1 Vjedhje e bankave  1

7 Vjedhje me pasojë vdekjen 3 Shtrengim me ane te kansojes 1

9 Te tjera kunder prones 3 Trafikimi i të miturve 1

1 Vrasja në rrethana të tjera cilësuese 7 Prostitucioni 1

2 Vrasja në  rrethana të tjera cilësuese tentativë 2 Krime nepermjet fallsifikimit te dokumentave 1

3 Krime kundër rendit kushtetues 5 Te tjera 1

4 Aktet terroriste 6 Kultivimi i bimëve narkotike 1

5 Kunder rendit dhe sigurisë b Vrasje nga pakujdesia

6 Te tjera per qellime terroriste 4 Vjedhje me dhunë mbetur në tentativë

1 Trafikimi i personave 6 Vjedhje me arme mbetur ne tentative

2 Trafikimi i femrave 7 Vjedhje me pasojë vdekjen

3 Trafikimi i të miturve 9 Te tjera kunder prones

4 Trafikim i mjeteve motorike 2 Vrasja në  rrethana të tjera cilësuese tentativë

5 Trafikim i armëve dhe municioneve 3 Krime kundër rendit kushtetues

6 Ndihma për kalim të paligjshëm të kufirit 4 Aktet terroriste

7 Prostitucioni 5 Kunder rendit dhe sigurisë

8 Te tjera  ne fushen e trafiqeve te paligjshme 6 Te tjera per qellime terroriste

1 Prodhimi dhe shitja e narkotikëve  1 Trafikimi i personave

2 Trafikimi i narkotikëve 2 Trafikimi i femrave

3 Te tjera ne fushen e droges 5 Trafikim i armëve dhe municioneve

1 Në fushën e doganave 6 Ndihma për kalim të paligjshëm të kufirit

2 Vep.penale në fushën tatim-taksa 8 Te tjera  ne fushen e trafiqeve te paligjshme 

3 Fallsifikime 3 Te tjera ne fushen e droges 

4 Mashtrime F Ekonomiko-Financiare

5 Të tjera ekonomiko-financiare 1 Në fushën e doganave

G Në fushën e  korrupsionit 2 Vep.penale në fushën tatim-taksa

1 Korrupsioni 3 Fallsifikime

2 V. penale kryer nga pun.shteteror publik 4 Mashtrime

3 Te tjera kunder Korrupsionit 5 Të tjera ekonomiko-financiare

I Në fushen e pastrimit të parasë G Në fushën e  korrupsionit

1 Financimi i terrorizmit 1 Korrupsioni

2 Pastrimi i produkteve 2 V. penale kryer nga pun.shteteror publik

3 Ushtrimi i paliçensuar i veprimtarisë 3 Te tjera kunder Korrupsionit 

J Kundër krimeve kompjuterike I Në fushen e pastrimit të parasë

1 Ndërhyrja në të dhënat kompjuterike 1 Financimi i terrorizmit

2 Fyerje me motive raciste dhe ksenofibike 2 Pastrimi i produkteve

1 Krime në fushen e doganave 3 Ushtrimi i paliçensuar i veprimtarisë

2 Krime nepermjet fallsifikimit te dokumentave J Kundër krimeve kompjuterike

4 Ndihma për kalim të paligjshëm  i kufijve 1 Ndërhyrja në të dhënat kompjuterike

5 Te tjera 2 Fyerje me motive raciste dhe ksenofibike

6 Kultivimi i bimëve narkotike 1 Krime në fushen e doganave

8 Kanosja serioze për hakmarrje ose gjakmarrje 4 Ndihma për kalim të paligjshëm  i kufijve

9 Kanosja 8 Kanosja serioze për hakmarrje ose gjakmarrje

a Parandalimi a Parandalimi

b jeta dhe shendeti b jeta dhe shendeti

S H U M A 20 232
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Autore te mitur Viti 2012

 Grupmoshat 

Deri 14

VEPRA  PENALE 14 -

Nr. vjeç 18

SIPAS TENDENCAVE vjeç

A Kundër personit 5 A Kundër personit 54

L Hetimi dhe parandalimi i krimeve 226 L Hetimi dhe parandalimi i krimeve 1363

5 Vjedhje të tjera 92 5 Vjedhje të tjera 450

2 Vjedhje banese 58 E Krime në fushën e drogës 215

3 Vjedhje lokale tregëtie 41 1 Prodhimi dhe shitja e narkotikëve  210

N Në fushën e sigurisë rrugore 18 2 Vjedhje banese 203

B Kundër pronës 11 11 Plagosje e lehtë me dashje 181

6 Shkatërrim i pronës 8 N Në fushën e sigurisë rrugore 144

1 Vjedhje kompanie e firme 7 12 Dëmtime të tjera me dashje 127

4 Vjedhja e automjeteve 6 3 Vjedhje lokale tregëtie 123

11 Plagosje e lehtë me dashje 6 15 Te tjera 94

15 Te tjera -104 B Kundër pronës 87

12 Dëmtime të tjera me dashje 4 14 Armembajtje pa leje 84

1 Krime kundër jetës 3 3 Vjedhje me dhunë 52

3 Vjedhje me dhunë 3 1 Krime kundër jetës 30

14 Armembajtje pa leje 3 10 Kanosja 30

b) Vrasje nga pakujdesia 2 1 Vjedhje kompanie e firme 26

2 Krime kundër shëndetit 2 2 Krime kundër shëndetit 24

E Krime në fushën e drogës 2 c) Vrasje e mbetur në tentativë 22

1 Prodhimi dhe shitja e narkotikëve  2 4 Vjedhje me armë 19

7 Krime seksuale 2 4 Vjedhja e automjeteve 18

a) Vrasje 1 7 Krime seksuale 18

10 Kanosja 1 K Ne fushen e   Kufirit dhe Migracionit 16

c) Vrasje e mbetur në tentativë 0 6 Shkatërrim i pronës 9

3 Krime kundër lirisë së personit 0 2 Fallsif.i letërnjoft.pasaportave.vizave 9

1 Vjedhje e bankave  0 a) Vrasje 8

2 Shtrëngim me anë të kanosjes për dhënjen e pasurisë0 D Krime në fushën e trafiqeve të paligjshme 7

4 Vjedhje me armë 0 6 Të tjera 7

C Vepra për qëllime terroriste 0 7 Prostitucioni 6

1 Vrasja në rrethana të tjera cilësuese 0 13 Kundërshtim I punonjësit  te policisë/me detyrë shtetërore 6

2 Vrasja në  rrethana të tjera cilësuese tentativë 0 2 Shtrëngim me anë të kanosjes për dhënjen e pasurisë 5

3 Krime kundër rendit kushtetues 0 2 Trafikimi i narkotikëve 5

4 Aktet terroriste 0 6 Kultivimi i bimëve narkotike 3

5 Kundër rendit dhe sigurisë 0 1 Vjedhje e bankave  2

6 Te tjera 0 C Vepra për qëllime terroriste 1

1 Trafikimi i personave 0 2 Vrasja në  rrethana të tjera cilësuese tentativë 1

2 Trafikimi i femrave 0 2 Trafikimi i femrave 1

3 Trafikimi i të miturve 0 b) Vrasje nga pakujdesia 0

4 Trafikim i mjeteve motorike 0 3 Krime kundër lirisë së personit 0

5 Trafikim i armëve dhe municioneve 0 1 Vrasja në rrethana të tjera cilësuese 0

6 Ndihma për kalim të paligjshëm tëkufijve 0 3 Krime kundër rendit kushtetues 0

7 Prostitucioni 0 4 Aktet terroriste 0

8 Te tjera  0 5 Kundër rendit dhe sigurisë 0

2 Trafikimi i narkotikëve 0 6 Te tjera 0

F Ekonomiko-Financiare 0 1 Trafikimi i personave 0

1 Vjedhje e bankave   nga brenda 0 3 Trafikimi i të miturve 0

2 Në fushën e doganave 0 4 Trafikim i mjeteve motorike 0

3 Në fushën e tatim-taksa 0 5 Trafikim i armëve dhe municioneve 0

4 Fallsifikime 0 6 Ndihma për kalim të paligjshëm tëkufijve 0

5 Mashtrime 0 8 Te tjera  0

6 Të tjera 0 F Ekonomiko-Financiare 0

G Në fushën e korrupsionit 0 1 Vjedhje e bankave   nga brenda 0

1 Korrupsioni 0 2 Në fushën e doganave 0

2 V. penale kryer nga pun.shtetëror publik 0 3 Në fushën e tatim-taksa 0

I Në fushën e pastrimit të parasë 0 4 Fallsifikime 0

1 Financimi i terrorizmit 0 5 Mashtrime 0

2 Pastrimi i produkteve 0 G Në fushën e korrupsionit 0

J Kundër krimeve kompjuterike 0 1 Korrupsioni 0

K Ne fushen e   Kufirit dhe Migracionit 0 2 V. penale kryer nga pun.shtetëror publik 0

1 Në fushën e doganave 0 3 Te tjera 0

2 Fallsif.i letërnjoft.pasaportave.vizave 0 I Në fushën e pastrimit të parasë 0

3 Ndihma për kalim të paligjsh.të kufijve 0 1 Financimi i terrorizmit 0

4 Kalim I paligjshëm I kufirit shtetëror 0 2 Pastrimi i produkteve 0

5 Trafikimi I mejteve motorike 0 J Kundër krimeve kompjuterike 0

6 Kultivimi i bimëve narkotike 0 1 Në fushën e doganave 0

8 Ushtrimi I prostitucionit 0 3 Ndihma për kalim të paligjsh.të kufijve 0

13 Kundërshtim I punonjësit  te policisë/me detyrë shtetërore 0 4 Kalim I paligjshëm I kufirit shtetëror 0

5 Vjedhje me pasojë vdekjen 5 Trafikimi I mejteve motorike 0

7 Te tjera 8 Ushtrimi I prostitucionit 0

D Krime në fushën e trafiqeve të paligjshme 5 Vjedhje me pasojë vdekjen

3 Te tjera 7 Te tjera

3 Te tjera 3 Te tjera 

1 Ne fushen e teknologjise dhe informacionit 6 Të tjera 

2 Te kryera nepermjet sistemit kompiuterik 1 Ne fushen e teknologjise dhe informacionit

6 Të tjera 2 Te kryera nepermjet sistemit kompiuterik

9 Kanosja serioze për hakmarrje ose gjakmarrje 9 Kanosja serioze për hakmarrje ose gjakmarrje

S H U M A 17 250
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Autore te mitur Viti 2013

 Grupmoshat

Deri 14

VEPRA  PENALE 14 -

Nr. vjeç 18

SIPAS TENDENCAVE vjeç

A Kundër personit 2 A Kundër personit 51

L Hetimi dhe parandalimi i krimeve 112 #RIF!

5 Vjedhje të tjera 42 L Hetimi dhe parandalimi i krimeve 1113

2 Vjedhje banese 26 5 Vjedhje të tjera 341

3 Vjedhje lokale tregëtie 17 N Në fushën e sigurisë rrugore 194

15 Te tjera 10 11 Plagosje e lehtë me dashje 163

12 Demtime te tjera me dashje 9 2 Vjedhje banese 162

N Në fushën e sigurisë rrugore 5 E Krime në fushën e drogës 132

11 Plagosje e lehtë me dashje 4 1 Prodhimi dhe shitja e narkotikëve  130

B Kundër pronës 2 14 Armembajtje pa leje 94

6 Shkatërrim i pronës 2 3 Vjedhje lokale tregëtie 88

10 Kanosja 2 15 Te tjera 88

1 Krime kundër jetës 1 12 Demtime te tjera me dashje 68

c) Vrasje e mbetur në tentativë 1 10 Kanosja 48

2 Krime kundër shëndetit 1 B Kundër pronës 28

E Krime në fushën e drogës 1 2 Krime kundër shëndetit 27

1 Prodhimi dhe shitja e narkotikëve  1 1 Vjedhje kompanie e firme 23

K Ne fushen e   Kufirit dhe Migracionit 1 1 Krime kundër jetës 21

2 Fallsif.i letërnjoft.pasaportave.vizave 1 4 Vjedhja e automjeteve 17

1 Vjedhje kompanie e firme 1 c) Vrasje e mbetur në tentativë 14

14 Armembajtje pa leje 1 3 Vjedhje me dhunë 14

a) Vrasje 0 K Ne fushen e   Kufirit dhe Migracionit 10

b) Vrasje nga pakujdesia 0 4 Vjedhje me armë 9

3 Krime kundër lirisë së personit 0 13 Kundershtim I punonjesit &me detyre shteterore 8

1 Vjedhje e bankave  0 D Krime në fushën e trafiqeve të paligjshme 7

2 Shtrëngim me anë të kanosjes për dhënjen e pasurisë0 7 Prostitucioni 6

3 Vjedhje me dhunë 0 2 Fallsif.i letërnjoft.pasaportave.vizave 6

4 Vjedhje me armë 0 7 Krime seksuale 6

5 Vjedhje me pasojë vdekjen 0 a) Vrasje 5

7 Te tjera 0 6 Kultivimi i bimëve narkotike 5

1 Vrasja në rrethana të tjera cilësuese 0 2 Shtrëngim me anë të kanosjes për dhënjen e pasurisë 4

2 Vrasja në  rrethana të tjera cilësuese tentativë 0 C Vepra për qëllime terroriste 4

3 Krime kundër rendit kushtetues 0 6 Të tjera 4

4 Aktet terroriste 0 3 Krime kundër lirisë së personit 3

5 Kundër rendit dhe sigurisë 0 1 Vrasja në rrethana të tjera cilësuese 3

6 Te tjera 0 b) Vrasje nga pakujdesia 2

D Krime në fushën e trafiqeve të paligjshme 0 3 Te tjera 2

1 Trafikimi i personave 0 8 Ushtrimi I prostitucionit 2

2 Trafikimi i femrave 0 6 Shkatërrim i pronës 1

3 Trafikimi i të miturve 0 2 Vrasja në  rrethana të tjera cilësuese tentativë 1

4 Trafikim i mjeteve motorike 0 8 Te tjera  1

5 Trafikim i armëve dhe municioneve 0 1 Vjedhje e bankave  0

6 Ndihma për kalim të paligjshëm tëkufijve 0 5 Vjedhje me pasojë vdekjen 0

7 Prostitucioni 0 7 Te tjera 0

8 Te tjera  0 3 Krime kundër rendit kushtetues 0

2 Trafikimi i narkotikëve 0 4 Aktet terroriste 0

3 Te tjera 0 5 Kundër rendit dhe sigurisë 0

F Ekonomiko-Financiare 0 6 Te tjera 0

1 Vjedhje e bankave   nga brenda 0 1 Trafikimi i personave 0

2 Në fushën e doganave 0 2 Trafikimi i femrave 0

3 Në fushën e tatim-taksa 0 3 Trafikimi i të miturve 0

4 Fallsifikime 0 4 Trafikim i mjeteve motorike 0

5 Mashtrime 0 5 Trafikim i armëve dhe municioneve 0

6 Të tjera 0 6 Ndihma për kalim të paligjshëm tëkufijve 0

G Në fushën e korrupsionit 0 2 Trafikimi i narkotikëve 0

1 Korrupsioni 0 F Ekonomiko-Financiare 0

2 V. penale kryer nga pun.shtetëror publik 0 1 Vjedhje e bankave   nga brenda 0

3 Te tjera 0 2 Në fushën e doganave 0

I Në fushën e pastrimit të parasë 0 3 Në fushën e tatim-taksa 0

1 Financimi i terrorizmit 0 4 Fallsifikime 0

2 Pastrimi i produkteve 0 5 Mashtrime 0

3 Te tjera 0 6 Të tjera 0

J Kundër krimeve kompjuterike 0 G Në fushën e korrupsionit 0

1 Ne fushen e teknologjise dhe informacionit 0 1 Korrupsioni 0

2 Te kryera nepermjet sistemit kompiuterik 0 2 V. penale kryer nga pun.shtetëror publik 0

1 Në fushën e doganave 0 3 Te tjera 0

3 Ndihma për kalim të paligjsh.të kufijve 0 I Në fushën e pastrimit të parasë 0

4 Kalim I paligjshëm I kufirit shtetëror 0 1 Financimi i terrorizmit 0

5 Trafikimi I mejteve motorike 0 2 Pastrimi i produkteve 0

6 Të tjera 0 3 Te tjera 0

4 Vjedhja e automjeteve 0 J Kundër krimeve kompjuterike 0

6 Kultivimi i bimëve narkotike 0 1 Ne fushen e teknologjise dhe informacionit 0

7 Krime seksuale 0 2 Te kryera nepermjet sistemit kompiuterik 0

8 Ushtrimi I prostitucionit 0 1 Në fushën e doganave 0

9 Kanosja serioze për hakmarrje ose gjakmarrje 0 3 Ndihma për kalim të paligjsh.të kufijve 0

13 Kundershtim I punonjesit &me detyre shteterore 0 4 Kalim I paligjshëm I kufirit shtetëror 0

C Vepra për qëllime terroriste 5 Trafikimi I mejteve motorike 0

S H U M A 8 9 Kanosja serioze për hakmarrje ose gjakmarrje 0
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Autore te mitur Viti 2014

Deri 14

VEPRA  PENALE 14 -

Nr. vjeç 18

SIPAS TENDENCAVE vjeç

A Kundër personit 2 A Kundër personit 29

L Hetimi dhe parandalimi i krimeve 111 L Hetimi dhe parandalimi i krimeve 1045

5 Vjedhje të tjera 64 N Në fushën e sigurisë rrugore 281

2 Vjedhje banese 20 5 Vjedhje të tjera 268

N Në fushën e sigurisë rrugore 9 11 Plagosje e lehtë me dashje 163

15 Te tjera 7 15 Te tjera 147

3 Vjedhje lokale tregëtie 6 2 Vjedhje banese 116

1 Vjedhje kompanie e firme 4 12 Demtime te tjera me dashje 99

11 Plagosje e lehtë me dashje 3 E Krime në fushën e drogës 82

12 Demtime te tjera me dashje 2 1 Prodhimi dhe shitja e narkotikëve  82

14 Armembajtje pa leje 2 14 Armembajtje pa leje 74

1 Krime kundër jetës 1 10 Kanosja 60

b) Vrasje nga pakujdesia 1 3 Vjedhje lokale tregëtie 43

2 Krime kundër shëndetit 1 2 Krime kundër shëndetit 19

B Kundër pronës 1 1 Vjedhje me dhune 18

6 Shkatërrim i pronës 1 D Krime në fushën e trafiqeve të paligjshme 16

1 Vjedhje me dhune 1 1 Vjedhje kompanie e firme 13

4 Vjedhja e automjeteve 1 13 Kundershtim I punonjesit &me detyre shteterore 13

10 Kanosja 1 4 Vjedhja e automjeteve 11

a) Vrasje 0 1 Krime kundër jetës 10

c) Vrasje e mbetur në tentativë 0 6 Kultivimi i bimëve narkotike 10

1 Vjedhje e bankave  0 7 Krime seksuale 9

2 Shtrëngim me anë të kanosjes për dhënjen e pasurisë0 c) Vrasje e mbetur në tentativë 7

3 Vjedhje me dhunë 0 4 Trafikim i mjeteve motorike 6

4 Vjedhje me armë 0 B Kundër pronës 5

5 Vjedhje me pasojë vdekjen 0 5 Trafikim i armëve dhe municioneve 5

7 Te tjera 0 a) Vrasje 3

C Vepra për qëllime terroriste 0 4 Vjedhje me armë 3

1 Vrasja në rrethana të tjera cilësuese 0 7 Prostitucioni 3

2 Vrasja në  rrethana të tjera cilësuese tentativë 0 C Vepra për qëllime terroriste 2

3 Krime kundër rendit kushtetues 0 2 Vrasja në  rrethana të tjera cilësuese tentativë 2

4 Aktet terroriste 0 6 Ndihma për kalim të paligjshëm tëkufijve 2

5 Kundër rendit dhe sigurisë 0 2 Shtrëngim me anë të kanosjes për dhënjen e pasurisë 1

6 Te tjera 0 6 Shkatërrim i pronës 1

D Krime në fushën e trafiqeve të paligjshme 0 8 Ushtrimi I prostitucionit 1

1 Trafikimi i personave 0 b) Vrasje nga pakujdesia 0

2 Trafikimi i femrave 0 1 Vjedhje e bankave  0

3 Trafikimi i të miturve 0 3 Vjedhje me dhunë 0

4 Trafikim i mjeteve motorike 0 5 Vjedhje me pasojë vdekjen 0

5 Trafikim i armëve dhe municioneve 0 7 Te tjera 0

6 Ndihma për kalim të paligjshëm tëkufijve 0 1 Vrasja në rrethana të tjera cilësuese 0

7 Prostitucioni 0 3 Krime kundër rendit kushtetues 0

8 Te tjera  0 4 Aktet terroriste 0

E Krime në fushën e drogës 0 5 Kundër rendit dhe sigurisë 0

1 Prodhimi dhe shitja e narkotikëve  0 6 Te tjera 0

2 Trafikimi i narkotikëve 0 1 Trafikimi i personave 0

3 Te tjera 0 2 Trafikimi i femrave 0

F Ekonomiko-Financiare 0 3 Trafikimi i të miturve 0

1 Vjedhje e kryer duke shperdoruar detyren 0 8 Te tjera  0

2 Në fushën e doganave 0 2 Trafikimi i narkotikëve 0

3 Në fushën e tatim-taksa 0 3 Te tjera 0

4 Fallsifikime 0 F Ekonomiko-Financiare 0

5 Mashtrime 0 1 Vjedhje e kryer duke shperdoruar detyren 0

6 Të tjera 0 2 Në fushën e doganave 0

G Në fushën e korrupsionit 0 3 Në fushën e tatim-taksa 0

1 Korrupsioni 0 4 Fallsifikime 0

2 V. penale kryer nga pun.shtetëror publik 0 5 Mashtrime 0

3 Te tjera 0 6 Të tjera 0

I Në fushën e pastrimit të parasë 0 G Në fushën e korrupsionit 0

1 Financimi i terrorizmit 0 1 Korrupsioni 0

2 Pastrimi i produkteve 0 2 V. penale kryer nga pun.shtetëror publik 0

3 Te tjera 0 3 Te tjera 0

J Kundër krimeve kompjuterike 0 I Në fushën e pastrimit të parasë 0

1 Ne fushen e teknologjise dhe informacionit 0 1 Financimi i terrorizmit 0

2 Te kryera nepermjet sistemit kompiuterik 0 2 Pastrimi i produkteve 0

K Ne fushen e   Kufirit dhe Migracionit 0 3 Te tjera 0

1 Në fushën e doganave 0 J Kundër krimeve kompjuterike 0

2 Fallsif.i letërnjoft.pasaportave.vizave 0 1 Ne fushen e teknologjise dhe informacionit 0

3 Ndihma për kalim të paligjsh.të kufijve 0 2 Te kryera nepermjet sistemit kompiuterik 0

4 Kalim I paligjshëm I kufirit shtetëror 0 K Ne fushen e   Kufirit dhe Migracionit 0

5 Trafikimi I mejteve motorike 0 1 Në fushën e doganave 0

6 Të tjera 0 2 Fallsif.i letërnjoft.pasaportave.vizave 0

6 Kultivimi i bimëve narkotike 0 3 Ndihma për kalim të paligjsh.të kufijve 0

7 Krime seksuale 0 4 Kalim I paligjshëm I kufirit shtetëror 0

8 Ushtrimi I prostitucionit 0 5 Trafikimi I mejteve motorike 0

13 Kundershtim I punonjesit &me detyre shteterore 0 6 Të tjera 0

d) Sigurimi i kushteve dhe mjeteve…    d) Sigurimi i kushteve dhe mjeteve…    

3 Krime kundër lirisë së personit 3 Krime kundër lirisë së personit

9 Kanosja serioze për hakmarrje/gjakmarrje 9 Kanosja serioze për hakmarrje/gjakmarrje

a Parandalimi a Parandalimi

b jeta dhe shendeti b jeta dhe shendeti

S H U M A 6 131
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- Komenti Nr. 12 i Komitetit të OKB për të drejtën e fëmijës dhe adoleshentit që të 

dëgjohet. 

- Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 10 “Children’s rights in 

juvenile justice”, 2007 (Komenti Nr. 10 i Komitetit të OKB).  

- Traktati i Bashkimit Evropian. 

- Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut (1950), ratifikuar me ligjin Nr. 8137, datë 

31/07/1996, me Protokollet shtesë. 

- Konventa Evropiane për ushtrimin e të drejtave të fëmijës e Strasburgut (25.01.1996), 

ratifikuar me ligjin Nr. 10425, datë 02.06.2011. 

- Karta Evropiane për të Drejtat e Fëmijës (1992). 

- Karta e të Drejtave Themelore e BE (Karta e Nisës). 

- Direktiva 89/552/CEE mbi koordinimin e dispozitave ligjore, rregulluese dhe 

administrative të Shteteve anëtare, lidhur me ushtrimin e veprimtarive të radiopërhapjes 

televizive. 

- Direktiva e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e vitit 2011 (COM (2011)326 

definitive 2011/0154(COD), Bruksel, 08.06.2011, lidhur me të drejtën e aksesit në 

procedimin penal dhe të drejtën për të komunikuar me mbrojtësin në momentin e 

arrestimit. 

- Direktiva e Parlamentit Evropian Nr. 2012/13 për të drejtën e informimit në procesin 

penal. 

- Direktiva Nr. 64 (2010) e BE për të drejtën për përkthim gjatë procedimit penal. 

- Direktivat e KE për drejtësinë miqësore me fëmijët, i miratuar në datë 17.11.2010 nga 

Komiteti i Ministrave. 
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- Rekomandimi (2003)20 i Këshillit të Ministrave të KE mbi format e reja të trajtimit të 

kriminalitetit të të miturve dhe rolin e drejtësisë për të miturit. 

- Rekomandimi (2008) 11 i Këshillit të Ministrave të KE mbi Rregullat Evropiane për të 

miturit shkelës të ligjit, subjekte të sanksioneve ose masave. 

- Rekomandimi N°R (87) 20 i Komitetit të Ministrave të KE, për reagimet e shoqërisë 

ndaj kriminalitetit të të miturve. 

- Rezoluta e Këshillit të Ministrave të KE 78 (62), 29.11.1978 mbi ndryshimet sociale 

dhe kriminalitetin e të miturve. 

- Rezoluta e Këshillit të Evropës (1978) për kriminalitetin e të miturve dhe ndryshimin 

shoqëror, me vëmendje ndaj transformimeve dhe ndryshimeve të shoqërisë 

bashkëkohore. 

- Kushtetuta e SHBA. 

- Kodi Penal i Italisë. 

- Kodi i Procedimit Penal të të Miturit i Italisë. 

- Kodi Penal i Gjermanisë. 

- KPP i Francës. 

- Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante-Urdhëresa e 2 

shkurtit 1945 lidhur me kriminalitetin e të miturve (Francë). 

- Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance-Ligj Nr. 

2007-297, datë 05 mars 2007 “Lidhur me parandalimin e kriminalitetit” (Francë). 

- Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale-Ligj Nr. 93-2, 

datë 04 janar 1993 për ndryshimet në procedurën penale (Francë). 

- Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la 

justice.-Ligj Nr. 2002-1138 për drejtimet dhe programimin për drejtësinë (Francë). 

- D. P. R. n. 448, 22/9/88 “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico 

di imputati minorenni”, hyrë në fuqi në 1989-Dekret i Presidentit të Republikës së 

Italisë “Për miratimin e dispozitave mbi procesin penal në ngarkim të të pandehurve të 

mitur”. 
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- Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 

menores-Ligji organik për përgjegjësinë penale të të miturit, datë 12 Janar 2000 

(Spanjë). 

- Criminal Justice Act 2003 (Britania e Madhe). 

- Children Act-1989(Britania e Madhe). 

- Crime and Disorder Act-1998 (Britania e Madhe). 

- Youth Justice and Criminal Evidence Act-1999 (Britania e Madhe).  

- The Powers of Criminal Courts Act-2000 (Britania e Madhe). 

- Kodi i drejtësisë për të mitur i Kosovës, datë 08 korrik 2010. 

- Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, miratuar me ligjin Nr. 8417, datë 21.10.1998, e 

përditësuar. 

- Ligja Penale Otomane. 

- Kodi Penal i Mbretërisë i vitit 1928. 

- Ligja mbi Dispozitat e Përgjithshme Penale Nr. 253, datë 24. 12. 1946. 

- Kodi Penal i vitit 1948, miratuar me ligjin Nr. 599, datë 13.05.1948. 

- Kodi Penal i vitit 1952. 

- Kodi Penal i vitit 1977. 

- Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë, miratuar me ligjin Nr. 7895, datë 27.01.1995, i 

përditësuar. 

- Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, miratuar me ligjin Nr. 7905, datë 

21.03.1995, i përditësuar. 

- Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë, miratuar me ligjin Nr. 7850, datë 29.07.1994, i 

përditësuar. 

- Kodi i Familjes i Republikës së Shqipërisë, miratuar me ligjin Nr. 9062, datë 

08.05.2003. 

- Ligj Nr. 144/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Kodin Penal të RSH, të 

ndryshuar”. 

- Ligj Nr. 10023, datë 27.11.2008 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7895, datë 

27.1.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”. 

- Ligj Nr. 8331, datë 21.04.1998 “Për ekzekutimin e vendimeve penale”, i ndryshuar. 
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- Ligj Nr. 10024, datë 27.11.2008 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin Nr. 8331, datë 

21.4.1998 “Për ekzekutimin e vendimeve penale”. 

- Ligj Nr. 8328, datë 16.04.1998 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim 

dhe të paraburgosurve”, i përditësuar. 

- Ligj Nr.9877, datë 18.2.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e 

Shqipërisë” (ndryshuar me ligjin Nr. 114/2013, datë 11.04.2013). 

- Ligj Nr. 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në RSH”, datë 21.06.2012. 

- Ligj Nr. 97/2013, datë 04.03.2013, “Për mediat audiovizive në Republikën e 

Shqipërisë”. 

- Ligj Nr. 10385, datë 24.02.2011 “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e 

mosmarrëveshjeve”.  

- Ligj Nr. 10347, datë 04.11.2010 “Për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës”. 

- Ligj Nr. 108/2014, datë 31.07.2014 “Për policinë e shtetit”. 

- Ligj Nr. 10 039, datë 22.12.2008 “Për ndihmën juridike”. 

- Dekret Nr. 7003, datë 28.10.1985 i Presidiumit të Kuvendit Popullor “Për hapjen e 

Shkollës së Riedukimit të të Miturve”. 

- Dekret i Presidentit të Republikës, Nr. 5351, datë 11.06.2007 “Për krijimin e seksioneve 

të veçanta penale për gjykimin e të miturve pranë Gjykatave të rretheve gjyqësore”. 

- Dekret i Presidentit të Republikës Nr. 6218, datë 7.7.2009 “Për krijimin e seksioneve 

penale për gjykimin e të miturve pranë gjykatave të rretheve gjyqësore”. 

- VKM Nr. 438, datë 20.12.1986 “Për Shkollën e Riedukimit të të Miturve”. 

- VKM Nr. 368, datë 31.05.2005 “Për miratimin e strategjisë kombëtare për fëmijët dhe 

plani i veprimit 2005-2010”. 

- VKM Nr. 782, datë 16.11.2006, ”Strategjia Kombëtare e Rinisë dhe Plani i Veprimit 

2007-2013”. 

- VKM Nr. 182, datë 13.03.2012, ”Për miratimin e Planit të Veprimit për Fëmijë, 2012-

2015”. 

- VKM Nr. 437, datë 20.5.2015 “Për miratimin e Rregullores së Përgjithshme të 

Burgjeve”. 
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- Urdhër Nr. 163, datë 01.10.2007 “Për krijimin dhe caktimin e strukturës organike, 

funksionimin dhe kompetencat e seksioneve për të mitur në Prokuroritë e Rretheve 

Gjyqësore” i Prokurorit të Përgjithshëm. 

- Udhëzim i plenumit të Gjykatës së Lartë të RSh, Nr. 1, datë 03.06.1980 “Mbi gjykimin 

e të miturve”. 

Burime Dytësore 

A. Praktikë gjyqësore 

- Vendim unifikues Nr. 4, datë 15.04.2011 i Kolegjeve të Bashkuara të GJL. 

- Vendim unifikues i Kolegjeve të Bashkuara të GJL Nr. 30, datë 28.1.1999. 

- Vendim i GJK Nr. 7, datë 28.2.2000. 

- Vendim Nr. 00-2011-1006, datë 01.12.2011 i Kolegjit Penal të GJL. 

- Vendim Nr. 31, datë 11.02.2011 i Kolegjit Penal të GJL. 

- Vendim Nr. 00-2013-1270 (250), datë 25.09.2013 i Kolegjit Penal të GJL. 

- Vendim penal Nr. 00-2013-1542, datë 05.06.2013 i Kolegjit Penal të GJL. 

- Vendim Nr. 00-2012-567 (81), datë 15.03.2012 i Kolegjit Penal të GJL. 

- Vendim Nr. 00-2014-1130 (151), datë 18.06.2014 i Kolegjit Penal të GJL. 

- Vendim Nr. 00-2014-1260 (158), datë 02.07.2014 i Kolegjit Penal të GJL. 

- Vendim penal Nr. 210, datë 01.03.2013 i Gjykatës së Apelit Tiranë. 

- Vendim penal Nr. 198, datë 26.04.2010 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan. 

- Vendim penal Nr. 60, datë 04.02.2011 i Gjykatws së Rrethit Gjyqwsor Elbasan. 

- Vendim penal Nr. 367, datë 22.06.2012 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan. 

- Vendim penal Nr. 416, datë 16.07.2012 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan. 

- Vendim penal Nr. 136, datë 03.02.2015 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan. 

- Vendim penal Nr. 59, datë 04.02.2011 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan. 

- Vendim penal Nr. 351, datë 15.06.2011 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan. 

- Vendimi penal Nr. 568, datë 03.06.2014 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan. 

- Vendimi penal Nr. 52, datë 07.02.2012 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan. 

- Vendimi penal Nr. 207, datë 20.03.2014 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan. 

- Vendimi penal Nr. 148, datë 19.03.2012 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan. 

- Vendim penal Nr. 384, datë 29.06.2012 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan. 
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- Vendim penal Nr. 67, datë 08.02.2011 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan. 

- Procedimi penal Nr. 786, viti 2010 i Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Elbasan. 

- Procedimi penal Nr. 204, viti 2011 i Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Elbasan. 

- Procedimi penal Nr. 1195, viti 2011 i Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Elbasan. 

- Procedimi penal Nr. 729, viti 2012 i Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Elbasan. 

- Procedimi penal Nr. 1532, viti 2011 i Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Elbasan. 

- Çështja Kent v. United States, 383 U.S. 541 (1966) 

- Çështja In re Gault, 387 U.S. 1 (1967) 

- Çështja In re Winship, 397 U.S. 358 (1970) 

- Çështja McKeiver v. Pennsylvania, 403 U.S. 528 (1971) 

- Çështja Breed v. Jones, 421 U.S. 519 (1975) 

- Vendimi i GJEDNJ në çështjen Pretto dhe të tjerë kundër Italisë, Aplikimi Nr. 7984/77, 

datë 08.12.1983. 

- Vendimi i GJEDNJ në çështjen Bouamar kundër Belgjikës, Aplikimi Nr. 9106/80, datë 

29.02.1988. 

- Vendimi i GJEDNJ në çështjen Hakansson dhe Sturesson kundër Suedisë, Aplikimi Nr. 

11855/85, datë 21.02.1990.
 

- Vendimi i GJEDNJ në çështjen Stoica kundër Rumanisë, Aplikimi Nr. 42722/02, datë 

04.03.2008. 

- Vendimi i GJEDNJ në çështjen Darraj kundër Francës, Aplikimi Nr. 34588/07, datë 

04.11.2010. 

- Vendimi i GJEDNJ në çështjen T kundër Mbretërisë së Bashkuar, Aplikimi Nr. 

24724/94 (1994). 

- Vendimi i GJEDNJ në çështjen V kundër Mbretërisë së Bashkuar, Aplikimi Nr. 

24888/94 (1994). 

- Vendimi i GJEDNJ në çështjen S. C kundër Mbretërisë së Bashkuar, Aplikimi Nr. 

60958/00 (2000). 

- Vendim Nr. 206, datë 22.05.1987 i Gjykatës Kushtetuese italiane. 

- Vendim Nr 128, datë 18.04.1987 i Gjykatës Kushtetuese italiane. 

- Vendim Nr. 182, datë 18.03.1991 i Gjykatës Kushtetuese italiane. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["60958/00"]}
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- Vendim Nr. 168, datë 27.04.1991 i Gjykatës Kushtetuese italiane. 

- Vendim Nr. 109, datë 09.04.1997 i Gjykatës Kushtetuese italiane.  

 

B. Burime dytësore nga website zyrtare: 

- DPB (2014) Të dhënat e të miturve në sistemin e burgjeve, të ndara sipas llojit të veprës 

penale të kryer dhe kohës së qëndrimit në institucionet e paraburgimit, MD, Drejtoria e 

Përgjithshme e Burgjeve. Marrë nga: http://www.dpbsh.gov.al/skedaret/1423061537-

Te%20dhenat%20e%20te%20miturve%20ne%20sistemin%20e%20burgjeve.docx. 

- DPB (2014) Gjendja dhe ndarja e të paraburgosurve 2014. Marrë nga: 

http://www.dpbsh.gov.al/skedaret/1421309885-

Gjendja%20dhe%20ndarja%20e%20te%20paraburgosurve-%20dhjetor%202014.xls. 

- ILO (2000) World Labour Report 2000, Geneva: International Labour Office, f. 39-49. 

Marrë nga: http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb279/pdf/esp-7.pdf. 

- ILO (2014) World of Work Report 2014. Developing with jobs, Geneva: International 

Labour Office, f. 33 e vijuese. Marrë nga: http://www.ilo.org/global/research/global-

reports/world-of-work/2014/WCMS_243961/lang--en/index.htm. 

- Instat (2015) Vjetari Statistikor Rajonal 2015, Tiranë: Instituti i Statistikave. 

- Instat (2015) Femra dhe meshkuj në Shqipëri 2015, Tiranë: Instituti i Statistikave. 

- ISHP (2011) Drogat dhe pasojat e përdorimit të saj tek të rinjtë, Tiranë: Instituti i 

Shëndetit Publik. Marrë nga: http://ishp.gov.al/shendeti-dhe-stili-i-jeteses. 

- ISHP (2014) Sjelljet e shëndetshme tek fëmijët e moshës shkollore 11, 13 dhe 15 vjeç. 

Raport, viti 2013/2014, Tiranë: ADEL CO. 

- ISHP (2014) Fëmijët dhe dhuna televizive, Instituti i Shëndetit Publik. Marrë nga: 

http://www.ishp.gov.al/ishp03/wp-

content/uploads/2015/materiale/F%C3%ABmij%C3%ABt-dhe-%E2%80%9CDhuna-

Televizive%E2%80%9D.pdf. 

- MD (2014) “Vjetari statistikor 2014. Ministria e Drejtësisë”, Tiranë. Marrë nga: 

http://www.drejtesia.gov.al/al/dokumente/statistika. 

- MD (2013) “Vjetari statistikor. Ministria e Drejtësisë”, Tiranë. Marrë nga: 

http://www.drejtesia.gov.al/al/dokumente/statistika. 

http://www.dpbsh.gov.al/skedaret/1423061537-Te%20dhenat%20e%20te%20miturve%20ne%20sistemin%20e%20burgjeve.docx
http://www.dpbsh.gov.al/skedaret/1423061537-Te%20dhenat%20e%20te%20miturve%20ne%20sistemin%20e%20burgjeve.docx
http://www.dpbsh.gov.al/skedaret/1421309885-Gjendja%20dhe%20ndarja%20e%20te%20paraburgosurve-%20dhjetor%202014.xls
http://www.dpbsh.gov.al/skedaret/1421309885-Gjendja%20dhe%20ndarja%20e%20te%20paraburgosurve-%20dhjetor%202014.xls
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb279/pdf/esp-7.pdf
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-of-work/2014/WCMS_243961/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-of-work/2014/WCMS_243961/lang--en/index.htm
http://ishp.gov.al/shendeti-dhe-stili-i-jeteses
http://www.ishp.gov.al/ishp03/wp-content/uploads/2015/materiale/F%C3%ABmij%C3%ABt-dhe-%E2%80%9CDhuna-Televizive%E2%80%9D.pdf
http://www.ishp.gov.al/ishp03/wp-content/uploads/2015/materiale/F%C3%ABmij%C3%ABt-dhe-%E2%80%9CDhuna-Televizive%E2%80%9D.pdf
http://www.ishp.gov.al/ishp03/wp-content/uploads/2015/materiale/F%C3%ABmij%C3%ABt-dhe-%E2%80%9CDhuna-Televizive%E2%80%9D.pdf
http://www.drejtesia.gov.al/al/dokumente/statistika
http://www.drejtesia.gov.al/al/dokumente/statistika
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- MD (2012) “Vjetari statistikor. Ministria e Drejtësisë”, Tiranë. Marrë nga: 

http://www.drejtesia.gov.al/al/dokumente/statistika. 

- MD (2011) “Vjetari statistikor. Ministria e Drejtësisë”, Tiranë. Marrë nga: 

http://www.drejtesia.gov.al/al/dokumente/statistika. 

- MD (2010) “Vjetari statistikor. Ministria e Drejtësisë”, Tiranë. Marrë nga: 

http://www.drejtesia.gov.al/al/dokumente/statistika. 

- MD (2009) “Vjetari statistikor. Ministria e Drejtësisë”, Tiranë. Marrë nga:  

http://www.drejtesia.gov.al/al/dokumente/statistika. 

- MD, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës (2015) Raport, 

http://www.sherbimiproves.gov.al/images/pdf/Raport_Qershor_2015.pdf. 

- OJJDP Annual Report 2000, qershor, 2001. Marrë nga: 

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/188419.pdf.  

- PP (2010) Raport i Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit 2009, Tiranë: 

Prokuroria e Përgjithshme. Marrë nga: 

http://www.pp.gov.al/web/raport_i_prokurorit_t_p_rgjithsh_m_mbi_gj_ndjen_e_kriminalit

etit_p_r_vitin_2009.  

- PP (2011) Raport i Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit 2010, Tiranë: 

Prokuroria e Përgjithshme. Marrë nga: 

http://www.pp.gov.al/web/raport_i_prokurorit_2010_842.pdf_843.pdf. 

- PP (2012) Raport i Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit 2011, Tiranë: 

Prokuroria e Përgjithshme. Marrë nga: http://www.pp.gov.al/web/raporti_2011_840.pdf. 

- PP (2013) Raport i Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit 2012, Tiranë: 

Prokuroria e Përgjithshme. Marrë nga: 

http://www.pp.gov.al/web/raporti_per_vitin_2012_854.pdf. 

- PP (2014) Raport i Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit 2013, Tiranë: 

Prokuroria e Përgjithshme. Marrë nga: http://www.pp.gov.al/web/raporti_2013_855.pdf. 

 

Faqet zyrtare të Internetit të konsultuara gjatë punimit: 

albania.savethechildren.net 

www.associazionefamiliaristi.it 

http://www.drejtesia.gov.al/al/dokumente/statistika
http://www.drejtesia.gov.al/al/dokumente/statistika
http://www.drejtesia.gov.al/al/dokumente/statistika
http://www.drejtesia.gov.al/al/dokumente/statistika
http://www.sherbimiproves.gov.al/images/pdf/Raport_Qershor_2015.pdf
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/188419.pdf
http://www.pp.gov.al/web/raport_i_prokurorit_t_p_rgjithsh_m_mbi_gj_ndjen_e_kriminalitetit_p_r_vitin_2009
http://www.pp.gov.al/web/raport_i_prokurorit_t_p_rgjithsh_m_mbi_gj_ndjen_e_kriminalitetit_p_r_vitin_2009
http://www.pp.gov.al/web/raport_i_prokurorit_2010_842.pdf_843.pdf
http://www.pp.gov.al/web/raporti_2011_840.pdf
http://www.pp.gov.al/web/raporti_per_vitin_2012_854.pdf
http://www.pp.gov.al/web/raporti_2013_855.pdf
https://albania.savethechildren.net/
http://www.associazionefamiliaristi.it/
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www.bfs.admin.ch 

biblio.juridicas.unam.mx 
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