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MASAT E DIVERSITETIT  NDAJ TË MITURVE 

ABSTRAKT 

Arsye e trajtimit të “Masave të Diversitetit ndaj të Miturve” është se kategoria e të miturve 

është shumë e ndjeshme për shkak të zhvillimit psiko fizik të tyre. Vendimtare për t’u 

përcaktuar nё trajtimin e kësaj dukurie është fakti shqetësues se një numër i madh i kryesve të 

veprave penale në vendin tonë janë të moshes së re. Andaj, gjetja e masave sa më adekuate 

ndaj kësaj kategorie paraqet interes të studimit në fushën e drejtësisë penale. Ky punim përveç 

pjesës  hyrëse  është ndarë në dy pjesë që përfshinë përfundimin dhe literaturën e përdorur.  

Në pjesën e parë të këtij punimi kryesisht kemi trajtuar historikun e masave të diversitetit që 

nga fillimet e tyre. Ndërkaq, në pjesën e dytë të këtij punimi kemi trajtuar format e zbatimit të 

masave të diversitetit sipas sistemit tonë penal dhe trajtimi i te miturve me rastin e shqiptimit 

te masave te diversitetit (ekzekutimi i masave të diversitetit). Pjesa përfundimtare e këtij 

punimi përmban konstatimet kryesore për Masat e Diversitetit ndaj të Miturve. Në fund të këtij 

punimi është dhënë regjistri i literaturës së përdorur për nevojat e këtij punimi. 

Fjalët kyçe : Masat e Diversitetit, Format e zbatimit të masave të diversitetit, Masat e 

Diversitetit sipas sistemit tonë, Trajtimi i të miturve. 

 

Hyrje 

Në kryerjen e veprave penale, shpesh në çdo shtet, mund të na paraqiten edhe kategoria e 

moshava të reja e që njihen si të mitur. Të rinjët janë e tashmja dhe e ardhmja e çdo shoqërie, 

andaj për shkak të specifikave të kësaj kategorie kërkohet që të gjinden forma të ndryshme të 

masave që mund ti shqiptohen e që teknikisht nuk mund të emërohen si sanksione penale, por 

si masa të diversitetit. 

Gjetja e këtyre masave ka lindur si rezultat i përpjekjeve mbarë shoqërore, që kjo kategori e 

delikuentëve të përjashtohet nga jurisprudenca penale me qëllim që të mbrohen nga ndikimi 

eventual negativ i këtyre masave. Gjithashtu,  për faktin se mosha e të miturve delikuent  

përbënë fazën ku i mituri është në periudhën e zhvillimit të tij të vrullshëm psiko-fizik.
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Pikërisht, për këtë shkak, shoqëria me mekanizmat e vet dëshiron që ti vijë në ndihmë kryesit 

të mitur që ai të heq dorë nga veprimet që janë në kundërshtim me ligjin si dhe të orientohet në 

kahje normale të zhvillimit psiko-fizik të tij. Për kete arsye janë paraparë edhe masat e 

diversitetit të cilat  krejtësisht e kanë të zhveshur elementin penal. 

Masat e diversitetit i përfaqësojnë të gjitha sistemet moderne penalo-procedurale, ndërsa baza 

ligjore nxjerret  në bazë te dispozitave ligjore por edhe konventat ndërkombëtare që i referohen 

të drejtave dhe lirive të njeriut. 

 

1. Zhvillimi historik i masave të diversitetit   

Ideja e gjetjes së masave më të përshtatshme ndaj kategorisë së të miturve si kryes të veprave 

penale ka qenë e kahershme. Idetë e para i hasim tek Dyrkemi e Weberi mbi masat e reja të 

reagimit shoqërorë ndaj të miturve me premisa të zhveshjes së dozës së represionit. Mirëpo, 

idetë e tyre  në atë periudhe të zhvillimit të shoqërisë mbetën vetëm në letër për shkak të 

zhvillimit të ultë të shoqërisë në atë kohë. 

Përpunimin permanent të masave të diversitetit në kohën më të re e beri norvegjesi Nils Cristy. 

Konceptet e tij parqitën nismën e idesë mbi zgjidhjen jashtëgjyqësore të konfliktit mes viktimës 

dhe kryesit të mitur. Sipas tij, kontesti në mes të viktimës dhe kryesit të mitur të veprës penale 

zgjidhet nëpërmjet barazimit në lidhje me kërkesën për kompensimin e dëmit të shkaktuar nga 

ana e kryesit të mitur. Sipas autorit të përmendur “pozita e shtetit është pozitë e personit të 

tretë,  i cili në një procedurë joformale intervenon në zgjidhjen e kontestit mes viktimës dhe 

kryesit të mitur. 

Në vazhdën e kësaj, pikërisht në bazë të ideve të Nils Cristy, u hartuan shumë programe me 

qëllim  të evitimit të delikuencës së të miturve, në orientim të shfrytëzimit të garancive në 

procedurën parapenale, për një sjellje më të mirë të  kryerësit të mitur me rastin e lirimit të tij  

në institucionet sociale apo medicionale, në këshillimin për kryerësin e mitur si dhe për 

viktimen. 

Këtë model e përfaqëson çdo sistem pa dallim, si ai kontinetal ashtu edhe ai anglo-sankson, si 

një qasje e re dhe progresive  e orientuar në dy segmente: zvoglimin e dukurisë së kriminalitetit 

si preventivë dhe në ri integrimin e kryrësit të  mitur në shoqëri. Zbatimi më i gjërë i masave 

të diversitetit është në SHBA dhe në Belgjik e sidomos nga viti 1967 sipas një programi 

operativ për pengimin  e delikuencës së të miturve. 

 

2. Format e zbatimit te masave te diversitetit 

Masat e diversitetit mund të paraqiten në dy forma themelore si: diversitet i thjesht dhe si 

diversitet me intervenim. 

Diversitet i thjesht aplikohet për kryesit për vepra penale më të lehta penale. Këtë formë të 

diversitetit e aplikon edhe vendi ynë. Sipas këtij parimi, prokurorit të shtetit i lihet mundësia 

që në bazë të bindjes së vet të lire, të vendos se a do të inicojë kërkesën për aplikimin e masave 
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të diversitetit apo ndonjë masë tjetër. Diversiteti me intervenim nënkupton ndërmarrjen e 

ndonjërës nga masat edukuese me propozim të prokurorit të shtetit apo nga ana e vet gjykatës 

ndaj kryesit të mitur. 

Zbatimi i masave të diversitetit  ndaj kryesve të mitur zakonisht preferohet  në rast kur ata 

kryejnë për herë të parë ndonjë vepër penale apo kryejnë ndonjë vepër penale me rrezikshmëri 

më të vogël shoqërore. Keto masa shprehin reagimin e shpejt të shoqërisë ndaj kryerësit të 

mitur duke detyruar atë në përmbushjen e kushteve të caktuara por pa intervenimin e gjykatës. 

Pra, këto masa i mundësojnë të miturit që të ri integrohet në rrethin ku jeton si dhe në marrrjen 

e përgjegjësive të caktuara me qëllim te vetëdijësimit dhe shprehjes së ndjenjës së keqardhjes 

për veprimin e bërë antiligjor.141 

 

3. Masat e diversitetit  ndaj të  miturve sipas sistemit tonë penal 

Si në çdo shoqëri edhe vendi ynë ndaj kategorisë së të miturve si kryes të veprave penale  ka 

paraparë masa të caktuara që mund të shqiptohen, e që në shkencën jurdike  quhen masa të 

diversitetit. 

Masat e diversitetit fillimisht janë paraparë në Ligjin penal për të mitur i cili me rregulloren 

nr.2004/8, datës 20 prill 2004 ka hyre ne fuqi. Ky Ligj është ndryshuar dhe tani masat e 

diversititeti janë të parapara me Kodin e Drejtësisë Për të Mitur, i cili ka hyrë në fuqi me datë 

8 korrik 2010. Në dispozitat hyrëse janë paraparë parimet themelore ku ruhet dinjiteti, lira e 

shprehjes, ndihma juridike, evitimi i mundësisë së etiketimit të të miturit. 

Konform zgjidhjeve më të reja në këtë drejtim, edhe Kodi i Drejtësisë për të mitur në kapitullin 

e IV  taksativisht ka paraparë qëllimin, kushtet e shqiptimit dhe llojet e masave të diversitetit. 

Sipas përmbajtjes së këtij Kodi dhe atë në nenin 16, qëllimi i masave të diversitetit është 

parandalimi i mundësisë së inicimit të procedurës penale ndaj të miturit kur ai kryen vepër 

penale të paraparë me Kod, ri integrimi i tij në shoqëri si dhe parandalimi i tij në përsëritjen e 

sjelljes antiligjore. 

Në nenin 17 të këtij Kodi taksativisht janë paraparë kushtet nën të cilat mund të shqiptohen 

masat e diversitetit si: pranimi i përgjegjësisë nga ana e të miturit delikuent, pëlqimi i të miturit 

ose  i prindit, prindit adoptues ose kujdestarit në emër të të miturit për të zbatuar masën e 

shqiptuar të diversitetit. 

Në nenin 18 të këtij Kodi taksativisht janë paraparë se cilat masa mund t’i shqiptohen kryesit 

të mitur. Bazuar në këtë, në këto masa janë:  

- pajtimi në mes të kryesit të mitur dhe palës së dëmtuar, duke përfshirë edhe kërkim 

falje nga i mituri ndaj palës së dëmtuar,  

- pajtimi ndërmjet të miturit dhe familjes së tij,  

                                                           
141 Rregullat standarde  minimale te Kombeve të Bashkuara për administrimin e drejtësisë për të mitur (Rregullat 

e Pekinit). 
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- kompensimi i dëmit palës së dëmtuar në bazë të marrëveshjes së ndërsjellë ndërmjet të 

dëmtuarit, të mitur dhe përfaqësuesit të tij, në përputhje me situatën financiare të të 

miturit,  

- vijimi i rregullt në shkollë,  

- pranimi i punësimit apo aftësimit në një profesion adekuat me aftësitë dhe shkathtësitë 

e tij,  

- kryerja e punës pa pagesë në dobi të përgjithshme në pajtim me aftësinë e kryesit të 

mitur për kryerjen e punës së tillë,  

- edukimi në rregullat e trafikut dhe këshillimi psikologjik.142 

Duke u bazuar u bazuar në natyrën, kushtet e shqiptimit të këtyre masave, lirisht mund të themi 

se edhe shteti ynë ka përfaqësuar sistemin më modern, më human e gjithëpërfshirës si dhe më 

të avancuar të masave të diversitetit që mund të shqiptohen ndaj kryesit të mitur. 

 

4.Trajtimi i të miturve me rastin e shqiptimit të masave të  diversitetit 

Me rastin e shqiptimit të masës së diversitetit, automatikisht krijohet urë lidhëse mes policisë, 

prokurorit, të miturit delikuent,  prindit të tij, të dëmtuarit, gjykatës dhe shërbimit sprovus. Në 

këtë rast, koordinohet aktiviteti me qëllim të zbatimit konsekuent të masës së shqiptuar të 

diversitetit ndaj të miturit delikuent. Në këtë rast,  prokuri kompetent e fton të miturin, prindin 

e tij apo kujdestarin dhe mbrojtësin. 

Me rastin e shqiptimit të masës së diversitetit nga ana e prokurorit publik, gjyqtarit për të mitur 

ose trupit gjykues për të mitur, aktvendimi si dhe të gjitha shkresat i dërgohen Shërbimit 

Sprovus për ekzekutimin e masës së shqiptuar të diversitetit në territorin ku edhe i mituri 

delikuent e ka vendbanimin. 

Mbikëqyrejn në ekzekutimin e masës së diversitetit e bënë pikërisht organi i cili edhe e ka 

shqiptuar atë masë. Nëse eventualisht i mituri nuk e përmbush detyrimin që buron nga masa e 

shqiptuar e diversitetit, Shërbimi Sprovus e bënë verifikimin e fakteve si dhe arsyet e mos 

përmbushjes së masës të diversitetit nga ana e të miturit. Për të plotësuar raportin konform 

dispozitatve ligjore për të mitur, Shërbimi Sprovus e informon prokurorin publik kompetent si 

dhe organin gjyqësor i cili edhe ja ka shqiptuar të miturit masën e diversitetit. 143 Nëse supozoj 

se i mituri  i ka përmbushur detyrimet që burojnë nga masat e diversitetit atëherë mund të 

konkludohet se masa e tillë ka qenë adekuate dhe se është arritur qëllimi i shqiptimit të këtyre 

masave ndaj tij. 

 

5. Përfundim  

Duke qenë se të gjithë jemi dëshmitarë të rritjes së numrit të veprave penale, ku si kryes të 

veprave penale janë të miturit, në këtë aspekt duhet të merren masa të menjëhershme lidhur me 

                                                           
142 Kodi i Drejtësisë Për të Mitur i Kosovës 2010  neni  16, 17, 18 
143 Kodi i Drejtësisë Për të Mitur i Kosovës 2010  neni  8 
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parandalimin e këtij fenomeni që po ngjan në shoqërinë tonë. Edukimi i gjeneratave të reja 

është shumë i mangët e që është shqetësim i madhë për vendin tonë. Aplikimi masave jo penale 

do të ishte shumë i rëndësishëm ndaj delikuentëve të mitur, pasi që do të evitohej mundësia e 

etiketimit të të miturve. 

Andaj, aplikimi i masave të diversitet e të cilat kanë karakter jo penal janë metoda adekuate 

dhe shumë të favorshme për të miturit të cilët ndeshën për herë të parë me ligjin. Këto masa do 

të ndikonin shumë në ngritjen e vetëdijes së të miturve që në të ardhmen mos ti përsëritin 

veprimet e tyre të kundërligjshme. Nëpërmjet këtyre masave, shoqëria reagon në dukurinë 

kriminale ndaj të miturve si dhe mundëson aplikimin e masave të zhveshura krejtësisht nga 

elementi represiv i vet përmbajtjes dhe qëllimit të sanksionit penal. Me aplikimin e masave te 

diversitetit i mundësohet të miturit ri integrimi në rrethin ku jeton duke shprehur keqardhje për 

veprimin e bërë antiligjor. 
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