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Liridon Maloku 
 

EKZEKUTIMI I MASAVE EDUKATIVE 
 

1. Shqyrtime tё përgjithshme 
 

Si çdo vend në botë, edhe Kosova po përballet me sfida të shumta. Një ndër 
sfidat më të rënda është prania e delikuencës së të miturve si pjesë e 
kriminalitetit të përgjithshëm. Në shtetet anëtare te Bashkimit Evropian 
delikuenca e të miturve llogaritet për një mesatare prej 15 % e të gjithë 
krimeve të cila mundet të rritet gjeri në 22%.530 Ndërsa sipas të dhënave 
statistikore shihet se kriminaliteti i të miturve në Kosovë është në një 
shkalle të konsiderueshme i pranishëm nё strukturën e gjithëmbarshme tё 
kriminalitetit dhe sillet rreth 10%.531 
 
Megjithëkëtë, te miturit duhen te trajtohen si viktima e jo si kriminel, sado 
qe sjelljet e tyre te jen te rrezikshme, por nuk do te thotë se ata do te falen 
nga sjelljet e tyre, por duhet të trajtohen me mirë gjatë rrjedhës se 
procedurës dhe te zgjedhën masat me adekuate qe duhen te aplikohen ndaj 
tyre.532 Masat edukative konsiderohen masat themelore në kuadrin e masave 
dhe dënimeve të zbatueshme ndaj të miturve. Me shqiptimin dhe 
ekzekutimin e këtyre masave ushtrohet rehabilitimi, mbrojtja dhe ofrimi i 
ndihmës ndaj kryesve të mitur të veprave penale në mënyrën më efikase se 
sa me sanksionet tjera ndaj të miturve. Kjo në të shumtën e rasteve bëhet 
edhe pa izolimin e tyre nga ambienti i mëparshëm familjar dhe shoqëror. 
  
Sistemi i drejtësisë për të mitur synon mirëqenien e të miturit dhe siguron që 
çdo reagim ndaj kryerësve të mitur të jetë gjithmonë në proporcion me 
rrethanat e kryerësit dhe veprës penale. 533 Kodi i Drejtësisë për të Mitur 
                                                 
530 Konkluzionet e Komisionit Ekonomik dhe shoqëror evropian mbi parandalimin e delikuencës  se tё miturve   
   ( 2006/C 110/13), faqe 3. pika 1.4 
531 Azem Hajdari, E drejta e procedurës penale e te miturve, Prishtinë, 2005 faqe 16. 
532 Vesel Latifi, Fenomenologjia dhe struktura e delikuencës se mitur dhe luftimi e saj ne KSA te Kosovës 
   ”Përparimi” nr.4/1988, Prishtinë, faqe 383. 
533 Rregullat standarde  minimale te Kombeve te Bashkuara për administrimin e drejtësisë për te mitur 
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përmban dispozita të shumta që u referohen ekzekutimit të masave 
edukative ndaj të miturve. Ky kod ka përfshirë edhe disa risi, ndryshime dhe 
avancime në fushën e ekzekutimit të këtyre masave, të cilat kanë për qëllim 
rritjen e efikasitetit të tyre, mbrojtjen dhe ofrimin ndihmës ndaj tyre si dhe 
luftimin dhe parandalimin e suksesshëm të delikuencës së të miturve.  
Sipas këtij kodi, si risi është edhe parashikimi i shërbimit sprovues, si organ 
i cili ka kompetenca mjaft të gjera në ushtrimin përgjegjësive lidhur me 
ekzekutimin e masave edukative.  

 
Kodi i Drejtësisë për të Mitur ka paraparë tri lloje masa edukative: 
 

1. masat disiplinore, 
2. masat e mbikëqyrjes se shtuar dhe 
3. masat institucionale. 
4.  

Gjatë ekzekutimit të këtyre masave zbatohen disa parime dhe rregulla të 
caktuara, të cilave duhet t’u përmbahen organet që janë të përfshira në 
zbatimin e tyre.  

  
2. Parimet e përgjithshme mbi ekzekutimin e masave edukative 
 
 Në Kodin e Drejtësisë për të Mitur janë paraparë disa parime dhe rregulla të 
caktuara gjatë ekzekutimit të masave edukative ndaj të miturve (nenet 84-
88). Si organe qendrore që janë të lidhura me ekzekutimin e masave 
edukative janë gjykata që ka shqiptuar masën edukative dhe shërbimi 
sprovues. Kësisoj, sipas nenit 84 paragrafi 1 “gjykata që ka shqiptuar masën 
edukative (“gjykata kompetente”) është kompetente për mbikëqyrjen e 
ekzekutimit të masës edukative dhe për lëshimin e urdhrave lidhur me 
ekzekutimin e masës edukative”. Ndërkaq, më tutje në këtë nen përcaktohet 
roli dhe funksioni i shërbimit sprovues në ekzekutimin e masës edukative. 
 
Sipas paragrafit 2 të këtij neni, “shërbimi sprovues që ndodhet në territorin 
ku i mituri ka banim të përhershëm apo të përkohshëm (“shërbimi sprovues 
kompetent”) ka kompetenca për ushtrimin e përgjegjësive lidhur me 
ekzekutimin e masës edukative. Shërbimi sprovues kompetent e ruan 
kompetencën edhe nëse vendbanimi i përhershëm apo i përkohshëm i të 
miturit ndryshon më vonë”. Si parim tjetër mjaft i rëndësishëm që 
përcaktohet me këtë kod është edhe respektimi i personalitetit dhe dinjitetit 

                                                                                                                            
   (Rregullat e Pekinit), miratuara nga rezoluta e Asamblesë se Përgjithshme 40/33 e datës 29 nëntor 1985. 
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të të miturve gjatë ekzekutimit të masave edukative. Ky parim ka ardhur në 
shprehje në nenin 85 të këtij kodi. Kësisoj, sipas paragrafit 1 të këtij neni 
“Masat edukative ekzekutohen duke respektuar personalitetin edhe dinjitetin 
e të miturve, duke inkurajuar zhvillimin e tyre fizik, moral dhe intelektual, 
si dhe duke mbikëqyrë shëndetin e tyre fizik dhe mendor”. 
 
Ekzekutimi i këtyre masave duhet bazuar në programin individual që duhet 
t’i përshtatet personalitetit të të miturit dhe duhet të jetë në pajtim me të 
arriturat bashkëkohore. Ky program duhet të jetë i mbështetur në analizat 
gjithëpërfshirëse që kanë të bëjnë me të miturin, shkaqet dhe llojin e veprës 
penale si dhe të shkallës së arsimimit, zhvillimit të të miturit dhe rrethanave 
tjera familjare (neni 85 paragrafi 3). Po ashtu, ky program duhet të përfshijë 
edhe mjetet motivuese që ndikojnë në zhvillimin dhe aftësimin e të miturit. 
 
Sipas rregullit, shpenzimet për ekzekutimin e masave edukative paguhet nga 
buxheti i shtetit. Por, me këtë kod parashihet që edhe prindërit dhe personat 
e tjerë që janë të obliguar me ligj të kujdesen për të miturin obligohen që të 
kontribuojnë në pagimin e shpenzimeve për ekzekutimin  masave edukative 
(neni 86 paragrafi 2).  
 
Në praktikën gjyqësore dhe në ekzekutimin të këtyre masave parashtrohet 
dilema rreth nivelit apo shumës së kontributit të prindërve apo i personave 
tjerë që të kontribuojnë në pagimin e shpenzimeve të ekzekutimit të masës 
edukative. Është obligim i gjykatës që ka marrë aktvendimin mbi shqiptimin 
e masës edukuese që të caktojë lartësinë e këtij kontributi të shpenzimeve, 
varësisht prej gjendjes financiare të prindërve apo personave të cilët me ligj 
detyrohen të kujdesen për të miturin. Me këtë rast, si rregull, së pari merret 
aktvendimi mbi shqiptimin e masës edukative dhe pastaj vazhdon procedura 
lidhur me caktimin e nivelit të këtij kontributi.  
 
Nëse në praktikën e përditshme paraqiten rrethana që kanë të bëjnë me 
gjendjen financiare të këtyre obliguesve, pra nëse ajo keqësohet apo 
përmirësohet, atëherë në çdo rast gjykata kompetente ka të drejtë që ta 
ndryshojë vendimin lidhur me nivelin e kontributit (neni 86 paragrafi 4). 
 
Masat edukative ndaj të miturve fillojnë të ekzekutohen pas vendimit të 
formës së prerë të gjykatës dhe kur konstatohet se nuk ka pengesa juridike 
për ekzekutimin e tyre. 
 
Vendimin e formës së prerë gjykata ia dërgon institucionit të autorizuar apo 
individit për ekzekutim brenda tri ditëve nga dita kur vendimi merr formë të 
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prerë. Vendimit për ekzekutim ajo ia bashkangjetë edhe dokumentet tjera 
siç janë: certifikata e lindjes, dëftesën e shkollës ose dokumentin për 
transferim, raportin e kontrollit mjekësor, të dhënat nga dosja penale për 
vepra të mëhershme penale, procedurën e zbatuar dhe raportin e lëshuar nga 
shërbimi sprovues (neni 87 paragrafi 2). Po ashtu, edhe institucioni apo 
individi që e pranon vendimin e fillon ekzekutimin e masës brenda tri ditësh 
nga pranimi i vendimit.  
 
Siç mund të vërejmë, afatet për fillimin e procedurës dhe ndërmarrjen  
veprimeve të tjera që kanë të bëjnë me ekzekutimin e masave edukative janë 
të shkurtra dhe ato duhet të respektohen. Kjo bëhet me qëllim që ekzekutimi 
i këtyre masave të rrjedh pa probleme. 

 
3. Ekzekutimi i masave disiplinore 
  
Masat disiplinore ndaj të miturve konsiderohen masat më të lehta edukative 
që mund të shqiptohen ndaj kryesve të mitur. Këto masa kryesisht 
shqiptohen për vepra të lehta penale. Zakonisht kemi të bëjmë me persona të 
mitur që kanë kryer vepra penale si rezultat i pakujdesisë së tyre dhe të 
mungesës së përgjegjësisë personale. Këtu nuk kemi te bëjmë me një 
personalitet  i cili ka devijuar ne aspektin social dhe psikik, por veprimi dhe 
sjellja kriminale është me tepër rezultat i disa rrethanave dhe situatave te 
rastit prandaj konsiderojmë se me masa me te lehta mund te ndikoj qe 
personi i tillë te përmirësohet dhe te heq dorë nga sjellja e tillë devijante apo 
delikuente.  
 
Kur gjykata ndaj te miturit  shqipton ndonjë mase apo dënim ne radhë të 
parë duhet te këtë parasysh interesin e te miturit, veçmas duhet te këtë 
kujdes: 
 

- llojin e veprës penale qe e ka kryer i mituri; 
- moshën e te miturit; 
- nivelin e zhvillimit psikologjik  te miturit;  
- karakterin dhe prirjet e tij; 
- motivet qe e kanë shtyre ne kryerjen e veprës penale; 
- shkallen e edukimit  te tij; 
- mjedisin dhe rrethanat jetësore te tij; 
- masat e shqiptuar me pare ndaj tij.534 
 

                                                 
534 Bajram Ukaj,  E drejta  nr.1-2/2008, faqe 112-113 
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Kodi i Drejtësisë për të Mitur parasheh dy lloje të masave disiplinore:  
 
1. Qortimi gjyqësor dhe  
2. Dërgimi i të miturit në qendrën disiplinore. 

 
 

3.1 Qortimi gjyqësor 
 

Qortimi gjyqësor është masa më e lehtë edukative që mund të shqiptohet 
ndaj kryesve të mitur të veprave të lehta penale. Sipas nenit 21, paragrafi 1 
të Kodit te Drejtësisë për të Mitur, gjykata e shqipton këtë masë kur ajo 
konsiderohet e mjaftueshme dhe në interes të miturit për të ndikuar 
pozitivisht në sjelljen e tij. Me anën e kësaj mase gjykata e bënë me dije të 
miturin për dëmin e shkaktuar dhe veprën penale si dhe në të njëjtën kohë 
i’a tërheqë vërejtjen të miturit se nëse në të ardhmen sërish kryen vepra 
penale, ndaj tij do të shqiptohet një masë apo dënim më i rëndë (neni 21 
paragrafi 2 i Kodit te Drejtësisë për të Mitur). 
 
Sipas raportit te Shërbimit Sprovues të Kosovës (në vijim SHSK-ja) ne 
Mitrovicës, ku përfshihen te dhëna mbi shqiptimin e kësaj mase rezulton, se 
Gjykata ne përudhën e viteve 2004-2007 janë shqiptuar gjithsejtë 26 
qortime gjyqësore, ndërsa SHSK-ja ne Mitrovicë ne këtë periudhë i ka 
punuar gjithsejtë 49 anketa sociale, ne disa raste duke rekomanduar edhe 
masat edukative për rastin e paraqitur ne trajtim.535 
 
3.2. Dërgimi në qendrën disiplinore 
            
Masat edukative-përmirësuese e dërgimit në qendrën disiplinore për të 
miturit që kanë kryer sjellje delikuente, ekzekutohet në qendra të veçanta 
disiplinore qe themelohen vetëm për ketë qëllim. Këto qendra mund te 
funksionojnë edhe ne kuadër te institucioneve  të tjera  edukuese- arsimore 
ose ne kuadër te enteve dhe shërbimeve te ndryshme  për mbrojtje sociale.   
Ndryshe nga legjislacioni i mëparshëm i cili ka përmbajtur dispozita më 
detaje lidhur me ekzekutimin e kësaj mase, me këtë kod parashihen 
dispozita më të pakta, të cilat rregullojnë këtë fushë. Masa disiplinore e 
dërgimit në qendër disiplinore ekzekutohet në qendra disiplinore për të 
mitur, të cilat themelohen për këtë qëllim. 
  

                                                 
535 Raporti i Shërbimit Sprovues te Kosovës dega ne Mitrovicë, Nëntor 2008  
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Gjykata është e obliguar që të caktojë numrin e orëve të qëndrimit të të 
miturit në qendrën disiplinore. Kjo masë zakonisht ekzekutohet prej orës 
08-20. Nëse personit të mitur i është shqiptuar masa e qëndrimit dhe 
vendosjes ne qendrën disiplinore për kohe më të gjatë, atëherë ai duhet te 
vendoset aty, pa shkëputje nga procesi i vijimit te shkollimit536.  
 
Gjatë qëndrimit në qendrën disiplinore krahas trajtimit edukativ dhe 
pedagogjik, i mituri duhet të angazhohet edhe në aktivitetet e dobishme në 
pajtim me moshën e tij, shkathtësitë dhe interesat me qëllim të zhvillimit të 
ndjenjës së përgjegjësisë së tij. (neni 22 paragrafi 4). Po ashtu, gjatë 
ekzekutimit të kësaj mase duhet pasur kujdes që i mitur të vijojë me rregull 
shkollimin apo punën e tij.  
 
Sipas dispozitave të legjislacionit në fuqi, është obligim i prindit, prindit 
adoptues apo kujdestarit që të sigurojnë vizita të rregullta të të miturit në 
qendrën disiplinore (neni 90 paragrafi 1). Ndërsa është obligim i qendrës 
disiplinore që të njoftoj gjykatën kompetente kur i mituri nuk paraqitet në 
kohën e caktuar në qendrën disiplinore apo kur ndërpret vizitat e tij të 
rregullta. Lidhur me ekzekutimin e kësaj mase, qendra disiplinore mban 
shënime dhe përpilon raporte me shkrim mbi efektet dhe rezultatet e 
ekzekutimit të kësaj mase që kanë të bëjnë me përmirësimin e të miturit, të 
cilat raporte i dërgohen gjykatës kompetente për inspektim dhe shërbimit 
sprovues kompetent.  
 
Sipas zyrtarëve të SHSK-së një nder problemet me të cilën ballafaqohen 
është mungesa e qendrave edukuese në regjion të Mitrovicës, dhe ata 
pohojnë se bashkëpunim kanë vetëm me një organizatë e cila quhet “Shtëpia 
e Shpresës”, ku ne këtë institucion organizohet aktivitete edukative për 
delikuentet e mitur, por numri është shumë i kufizuar ne raport me rastet qe 
paraqiten. Sipas raportit te Shërbimit Sprovues në Regjionin e Mitrovicës, 
ku përfshihen të dhëna mbi shqiptimin e kësaj mase rezulton se Gjykata ne 
përudhën e viteve 2004-2007 nuk e ka shqiptuar as një mase edukative te 
dërgimit ne qendrën disiplinore, po ashtu as SHSK-ja ne Mitrovicë nuk ka 
punuar as një anketë sociale lidhur me ketë masë edukative.537 

 
 
 
 

                                                 
536 Ragip Halili, Penologjia (shkenca mbi ekzekutimin e sanksioneve penale), Prishtinë, 2005, faqe 262. 
537 Raporti i SHSK-se,op,cit.  
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4. Ekzekutimi i masave të mbikëqyrjes së shtuar 
 
Masat e mbikëqyrjes së shtuar, si masa të karakterit jashtë institucional, 
kanë rëndësi të madhe në pengimit dhe luftimin e sjelljeve devijante të të 
miturve. Ato po gjejnë një aplikim të gjerë në praktikën gjyqësore të shumë 
shteteve. Kjo nga fakti pasi që ato për nga natyra dhe përmbajtja e tyre janë 
më të përshtatshme për realizimin e konceptit të luftimit të kriminalitetit të 
të miturve, pa e privuar të miturin nga liria.538  
 
Qëllimi i mbikëqyrjes është te zvogëloj keqbërjen e serishme dhe t’i 
ndihmoj integrimit te keqbërësit ne shoqëri ne një mënyrë qe e minimizon 
dëshirën për t’iu kthyer krimit.539 Sipas Kodi i Drejtësisë për të Mitur (neni 
20 paragrafi 3) si masa të mbikëqyrjes së shtuar janë:  
 

1. Mbikëqyrja e shtuar nga ana e prindit, prindit adoptues ose 
kujdestarit të të miturit;  

2. Mbikëqyrja e shtuar nga familja tjetër dhe 
3. Mbikëqyrja e shtuar nga organi i kujdestarisë.  

 
4.1. Mbikëqyrja e shtuar nga ana e prindit, prindit adoptues ose 

kujdestarit 
  
Një mbrojtje dhe një asistencë sa mё tё gjer duhet ti jepen familjes, qe është 
element i natyrshëm dhe themelor i shoqërisë, sidomos për formimin e saj, 
dhe për aq kohe sa ajo ka përgjegjësin për mbajtjen dhe edukimin e 
fëmijëve të varur.540 Gjykata do te shqipon këtë mase nëse plotësohen dy 
kushte: 
 
Kushti i parë është qe vepra penale te jetë kryer  për shkak te mos ushtrimit 
tё mbikëqyrjes dhe edukimit nga ana e prindërve, adoptuesit, apo 
kujdestarit.  
Kushti i dytë është se kjo mase edukues mund te shqiptohet nëse 
konstatohet  se prindërit adoptues apo kujdestari i te miturit kanë mundësi 
dhe aftësi ta ushtrojnë mbikëqyrjen dhe edukimin e tij.541 

                                                 
538   Ismet Salihu , E drejta penale për te mitur, Prishtinë, 2005  faqe 42-44 
539 Rregullat standarde minimale për masat jo ndëshkimore (Rregullat e Tokios), rezoluta 45/110 e datës 14  
    dhjetor  1990, 10.1 te miratuar me rezolutën 45/110 te Asamblesë se Përgjithshëm  te 14 Dhjetorit 1990 
    faqe 5, neni 10.  
540 Pakti ndërkombëtar për te drejtat ekonomike, shoqërore dhe kulturore te miratuar dhe hapur për nënshkrim,  
    për ratifikim dhe për aderim nga Asambleja e Përgjithshme me Rezolutën e saj 2200 A (XXI) të datës 16                                        
    dhjetor 1966, neni 10. 
541 Salihu, op.cit., faqe 42-44 
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Ekzekutimi i masës së mbikëqyrjes së shtuar nga ana e prindit, prindit 
adoptues ose kujdestarit, sipas nenit 91 të këtij kodi, fillon kur prindërit, 
prindërit adoptues apo kujdestari pranon aktvendimin e formës së prerë mbi 
shqiptimin e kësaj mase edukative. Qëllimi i shqiptimit dhe ekzekutimit të 
kësaj mase është që të shtohet mbikëqyrja në sjelljet dhe jetën e të miturit 
nga ana e atyre që edhe sipas ligjit janë të obliguar që të kujdesen për 
edukimin dhe zhvillimin e drejtë të tyre. Masa e mbikëqyrjes së shtuar nga 
ana prindit, prindit adoptues ose kujdestarit nuk mund të zgjasë më pak se 
tre muaj e as më gjatë se dy vjet (neni 20, paragrafi 3). Gjatë ekzekutimit të 
kësaj mase i mitur qëndron në familjen  e vet, por prindërit e tij, prindërit 
adoptues apo kujdestari janë të obliguar që të kujdesen dhe të ushtrojnë 
mbikëqyrje të shtuar ndaj tij. Ata janë të obliguar që t’i respektojnë urdhrat 
dhe udhëzimet e gjykatës e cila ka shqiptuar masën edukative. Po ashtu, ata 
duhet të lejojnë edhe organin e shërbimit sprovues që të verifikojë 
ekzekutimin e kësaj mase kur një gjë e tillë urdhërohet nga gjykata (neni 92 
paragrafi 1).Po ashtu, sipas nenit 93 paragrafi 1 prindërit, prindërit adoptues 
ose kujdestari i të miturit dhe shërbimi sprovues janë të obliguara që ta 
informojnë gjykatën kompetente mbi përparimin e ekzekutimit të kësaj 
mase. 
 
Ndërkaq, shërbimi sprovues është i obliguar që ta informojë gjykatën edhe 
për mos përmbushjen e detyrimit të veçantë nga i mituri në pajtim me nenin 
26 të këtij kodi dhe pengesat e tjera që kanë të bëjnë me ekzekutimin e kësaj 
mase. Nëse gjatë ekzekutimit të kësaj mase lindin probleme, 
mosmarrëveshje dhe konteste ndërmjet prindërve, prindërve adoptues ose 
kujdestarit të të miturit dhe shërbimit sprovues, atëherë ky konflikt zgjidhet 
përmes gjykatës kompetente. Ndërkaq, varësisht nga rezultatet që arrihen 
gjatë ekzekutimit të kësaj mase, me propozimin e shërbimit sprovues ose me 
vetiniciativë, gjykata mundet që këtë masë ta suprimojë ose ta zëvendësoj 
me ndonjë masë tjetër edukative. 542 
 
Sipas raportit të SHSK-së në Mitrovicë, ku përfshihen të dhëna mbi 
shqiptimin e kësaj mase rezulton se Gjykata në përiudhën e viteve 2004-
2007 janë shqiptuar gjithsejtë 84 masa të tilla, ndërsa mbikëqyrje e shtuar 
nga prindërit në verifikim te SHSK-se janë shqiptuar nё 10 raste, ndërsa 
SHSK-se ne Mitrovicë ne këtë periudhë kohore i ka punuar  gjithsejtë 46 

                                                 
542 Regjep Gashi, Ekzekutimi i masave dhe dënimeve ndaj te miturve (Me Ligjin Penal për të Mitur),      
    Dispensë Prishtinë, 2007, faqe 22.  
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anketa sociale, në disa raste duke rekomanduar edhe masat edukative për 
rastin e paraqitur në trajtim.543 
 
Andaj qeveritë duhen te krijojnë një politik qe është e favorshme për rritjen 
e fëmijëve ne ambiente familjare stabile dhe harmonike. Familjet qe kanë 
nevojë për ndihem për ti zgjedhur rrethanat e pasigurisë ose te konfliktit, 
shteti duhet t’iu ofroj  shërbimet e nevojshme.544 

 
4.2. Mbikëqyrja e shtuar në familjen tjetër 
 
Masa e mbikëqyrjes së shtuar në familjen tjetër zakonisht në rastet kur për 
shkaqe objektive prindërit, adoptuesi apo kujdestari nuk janë në gjendje ta 
ushtrojnë zbatimin e kësaj mase  për arsye  te pa aftësisë fizike dhe psikike 
si p.sh., për shkak te sëmundjeve te ndryshme, gjenden jashtë shtetit, janë 
duke mbajtur dënimin me burg etj., ose edhe për shkak të rrethanave 
personale të tyre (janë alkoolist, narkoman etj.).545 Këto rrethana dhe të 
ngjashme bëjnë që gjykata të vendos që mbikëqyrja e shtuar të zbatohet në 
një familje tjetër. Natyrisht se familja tjetër duhet ti plotësojë disa kushte të 
caktuara si dhe të pajtohet me zbatimin e masës së shqiptuar.  
 
Në rend të parë kërkohet që në te të mbretërojë një ambient i shëndoshë 
familjar dhe të ketë kushte për ofrimin e mbikëqyrjes së shtuar. Sipas nenit 
94 të Kodit te Drejtësisë për të Mitur, gjykata kompetente me propozimin e 
shërbimit sprovues kompetent e cakton familjen në të cilën vendoset i mituri 
ndaj të cilit është shqiptuar kjo masë. Është detyrë e shërbimit sprovues që 
para se t’ia dorëzojë propozimin gjykatës, duhet të analizojë dhe studiojë 
personalitetin e të miturit dhe strukturën sociale dhe psikologjike të familjes 
në të cilën ai do të vendoset. Dispozitat e këtij kodi sugjerojnë dhe obligojnë 
se në kushtet e njëjta, përparësi duhet dhënë familjes me të cilën i mituri 
është në lidhje farefisnore apo është i lidhur emocionalisht me te (neni 94 
paragrafi 3). Edhe ne rast shqiptimi te kësaj mase gjykata përcakton 
obligimet dhe detyrat te caktuara për zbatimin e masave konkrete ndaj 
personit te mitur. 
 
Familjes tjetër, gjykata i shtron obligime që ti përmbush disa aktivitete dhe 
veprime që kanë të bëjnë me edukimin, shkollimin, dhe mbikëqyrjen e 

                                                 
543 Raporti i SHSK-se,op,cit. 
544 Udhëzimet e Kombeve te Bashkuara për parandalimin e delikuencës se mitur (Udhëzimet e Riadit) te  
    miratuara dhe te shpallura me rezolutën 45/112 te Asamblesë se Përgjithshëm  me 14 Dhjetor 1990 sesioni 
    i 68-të plenar, faqe 3, neni 13. 
545 Halili, op.cit., faqe 261. 
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personit te mitur. Sipas nenit 95 të këtij kodi, shërbimi sprovues dhe familja 
në të cilën vendoset i mituri nënshkruajnë marrëveshje me shkrim që i 
rregullon të drejtat dhe detyrimet e përbashkëta. Në këtë kontratë 
përcaktohen obligimet që i merr përsipër familja ndaj të miturit si dhe 
kushtet dhe afati i qëndrimit të personit të mitur. Nga ana tjetër, po ashtu në 
këtë kontratë rregullohet obligimi i bartjes së shpenzimeve të vendosjes, 
ushqimit dhe shpenzimeve tjera që lindin gjatë kohës së qëndrimit të 
personit të mitur në familjen tjetër. Familja tjetër dhe organi i kujdestarisë, 
gjithashtu obligohen qe ne mënyrë te rregullt ta informojnë gjykatën lidhur 
me ecurit e realizimit dhe zbatimit te kësaj mase.  
 
Me urdhër të gjykatës, familja në të cilën vendoset i mituri duhet të lejojë 
shërbimin sprovues ta verifikojë ekzekutimin e kësaj mase. Me qëllim që 
ekzekutimi i kësaj mase të zbatohet me sukses, shërbimi sprovues i ofron 
ndihmë të nevojshme familjes në të cilën është i vendosur i mituri. Po ashtu, 
gjatë ekzekutimit të kësaj mase, i mituri mban lidhje të përhershme me 
familjen  e tij, përpos kur gjykata kompetente urdhëron ndryshe në bazë të 
propozimit të shërbimit sprovues (neni 96).  
 
Në rastet kur rrethanat në familjen ku është vendosur i mituri ndryshojnë 
dhe e vështirësojnë ekzekutimin e kësaj mase, atëherë gjykata sipas detyrës 
zyrtare ose në bazë të propozimit të shërbimit sprovues mund të urdhërojë 
ndryshimin e vendit për të miturin, duke e dërguar atë në një familje tjetër 
(neni 97). Kjo masë edukuese mund të zgjasë më së paku tre muaj dhe më 
së tepërmi dy vjet. Varësisht nga suksesi i arritur gjatë ekzekutimit të kësaj 
mase, sipas propozimit të shërbimit sprovues apo me vetiniciativë gjykata 
mundet që masën e shqiptuar ta pushojë apo ta zëvendësojë me një masë 
tjetër edukative.546 Në regjionin e Mitrovicës kjo masë edukative nuk është 
shqiptuar nga ana e Gjykatës brenda kësaj periudhe kohore, çka do te thotë 
se as shërbimi sprovues nuk e ka ber as një anketë sociale.547 
 
4.3. Mbikëqyrja e shtuar nga organi i kujdestarisë 
 
Ne praktik ndodhin situata dhe raste të cilat vërtetojnë se personi i mitur nuk 
mund të qëndroj në familjen e vet por as të vendoset në ndonjë familje tjetër 
me qëllim te ushtrimit te mbikëqyrjes se shtuar. Gjatë ekzekutimit të kësaj 
mase, gjykata sipas nenit 26 të Kodit të Drejtësisë për të Mitur mund të 
cakton detyrime të posaçme ndaj të miturit si: personalisht t’i kërkojë falje 
                                                 
546 Gashi, op.cit.,  faqe 30-35.   
547 Raporti i SHSK-se,op,cit.   
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palës së dëmtuar; palës së dëmtuar t’ia kompensojë dëmin në pajtim me 
gjendjen financiare të të miturit; të vijojë rregullisht shkollimin; të pranojë 
punësimin ose të aftësohet për një profesion i cili i përshtatet shkathtësive 
dhe aftësive të tij; të përmbahet nga çfarëdo kontakti me individë të caktuar 
që mund të kenë ndikim negativ tek i mituri; të pranojë këshilla 
psikologjike; të mos vizitojë vende ose mjedise të caktuara që mund të kenë 
ndikim negativ tek i mituri dhe të përmbahet nga përdorimi i drogës dhe i 
alkoolit. Organi i kujdestarisë posa ta marrë aktvendimin mbi shqiptimin e 
kësaj mase e cakton zyrtarin përgjegjës nga organi i kujdestarisë për 
ekzekutimin e masës dhe lidhur me këtë e informon gjykatën kompetente 
(neni 99 parag.2). Personi zyrtar duhet te kujdeset për shkollimin e të 
miturit, për kyçjen e tij eventuale në aktivitete e dobishme dhe për largimin 
e tij nga ambienti qe ndikon dëmshëm ne formimin e tij. Gjithashtu ky 
person zyrtar ndërmerr masa te nevojshme për mjekim, sigurimin, mbrojtjen 
shëndetësore, dhe sigurimin e kushteve tjera  te nevojshme për jetë normale 
te personit te mitur. 
 
Organi i kujdestarisë harton planin e punesë qe duhet te zbatoj lidhur me 
ekzekutimin e kësaj  te mbikëqyrjes se shtuar. Ky plan përmban detyrime 
dhe obligime si te personit te miturit ashtu edhe te organeve te kujdestarisë. 
Personi zyrtar është i obliguar qe personalisht dhe me rregull të mbaj 
kontakt me personin e mitur  te organizoj biseda, vizita  dhe mënyra  te tjera  
te përshtatshme te ndikimit dhe mbikëqyrjes. Gjatë ekzekutimit të kësaj 
mase është obligim i gjykatave, zyrave të prokurorive, shkollave dhe 
institucioneve të tjera që të ndihmojnë dhe bashkëpunojnë me organin e 
kujdestarisë në ekzekutimin e kësaj mase edukative. Po ashtu, edhe prindi, 
prindi adoptues apo kujdestari i të miturit janë të obliguar që ta informojnë 
organin e kujdestarisë lidhur me pengesat eventuale në ekzekutimin e masës 
së tillë. Personi zyrtar i organit të kujdestarisë kujdeset dhe merr masa të 
nevojshme që kanë të bëjnë me shkollimin e të miturit, kyçjen e tij në 
aktivitetet e dobishme shoqërore, mjekimin, sigurimin si dhe sigurimin e 
kushteve të tjera të nevojshme për zhvillimin e drejtë të të miturit.  
 
Organi i kujdestarisë, po ashtu është i obliguar që ta informojë gjykatën 
kompetente edhe lidhur me mos përmbushjen e detyrimeve të posaçme të 
shqiptuara sipas nenit 26 të Kodit të Drejtësisë për të Mitur nga ana e të 
miturit, si dhe për çfarëdo pengese në ekzekutimin e masës edukative. 
Kohëzgjatja e kësaj mase edukative është jo më e shkurtër se tre muaj  dhe 
jomë e gjatë se dy vjet. Sipas raportit të SHSK-së në Mitrovicë, ku 
përfshihen të dhëna mbi shqiptimin e kësaj mase edukative, rezulton se 
Gjykata në përudhën e viteve 2004-2007 janë shqiptuar gjithsejtë 23 masa te 
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mbikëqyrjes se shtuar nga ana e organit të kujdestarisë, dhe 3 raste i ka 
shqiptuar me detyrime te veçanta vijim te rregullt shkollor, ndërsa SHSK-ja 
ne Mitrovicë ne këtë periudhe i ka punuar gjithsejtë 56 anketa sociale, ne 
disa raste duke rekomanduar edhe masat edukative për rastin e paraqitur ne 
trajtim.548 

 
5. Ekzekutimi i masave edukative institucionale 

 
Vendosja e personave te mitur ne ente dhe institucione te veçanta arsyetohet 
edhe me faktin se ambienti i deritanishëm ka pasur ndikim negativ dhe 
vlerësohet se është  e domosdoshme qe ata te largohen edhe ne mënyre 
fizike për një kohë te caktuar nga ai ambient, me qëllim te eliminimit te 
ndikimeve te tilla dhe krijimit te shprehive  e vetive te reja konstruktive. Në 
nenet 102-126 të këtij kodi, janë paraparë disa dispozita të përgjithshme që 
kanë të bëjnë me ekzekutimin e masave edukative institucionale. Kështu, 
sipas nenit 102 të këtij kodi, i mituri ndaj të cilit ekzekutohet masa 
edukative institucionale, krahas të drejtave të parapara me këtë kod, gëzon 
edhe të drejtat sikurse edhe personat madhorë të dënuar me burgim. Edhe 
me këto dispozita parashihet shtyrja e ekzekutimit të këtyre masave për 
shkaqe të arsyeshme, në bazë të kërkesës së të miturit ose prindit të tij, 
prindit adoptues ose kujdestarit ose me propozimin e shërbimit sprovues. 549 
 
Lidhur me shtyrjen e masës vendos gjykata kompetente. Po ashtu, sipas 
nenit 106 të këtij kodi, me kërkesën e të miturit apo prindit të tij, prindit 
adoptues ose kujdestarit, ose me propozimin e drejtorit të institucionit ku 
ekzekutohet masa edukative institucionale, kjo masë mund të pezullohet për 
arsye të justifikueshme deri në tre muaj, e përjashtimisht, për qëllime të 
trajtimit, pezullimi mund të vazhdojë deri në përfundim të trajtimit. 
Ndërkaq, dispozitat e Ligjit mbi ekzekutimin e sanksioneve penale mbi 
shtyrjen dhe pezullimin e ekzekutimit të dënimit me burgim zbatohen 
përshtatshmërish edhe për shtyrjen dhe pezullimin e ekzekutimit të masave 
edukative institucionale (neni 109 Kodit te Drejtësisë për të Mitur). 

 
5.1. Dërgimi në institucionin edukativ 
     
Ekzekutimi i kësaj mase bëhet në institucionin për edukimin e të miturve. 
Këto janë institucione të veçanta edukative që ndërtohen për këto qëllime 
ose ekzekutimi i kësaj mase mund të bëhet edhe në institucione ekzistuese 

                                                 
548 Raporti i SHSK-se,op,cit. 
549 Gashi, op.cit., faqe 17.  
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edukative si: konvikte, shtëpi të nxënësve dhe institucione të ngjashme në të 
cilat gjenden të miturit dhe të rinjtë në procesin e arsimimit dhe shkollimit 
të tyre. Lidhur me zgjatjen e kësaj mase, gjykata nuk vendos gjatë marrjes 
se vendimit, por varet nga procesi i riedukimit dhe permisimit te personave 
te mitur. Ne këtë drejtim hartohet një plane i veçanta i punesë dhe aktivitetit 
me persona te mitur. Në këto institucione zhvillohet një aktivitet i dendur 
me personat e mitur dhe ofrohen kushte themelore për shkollim, arsimim 
dhe aftësim profesional dhe kushte të tjera për formimin e drejtë të 
personalitetit të tyre, në mënyrë që të ndikohet në ndryshimin e sjelljeve dhe 
qëndrimeve negative dhe evitimin e të metave të tyre. Personat e mitur te 
cilët janë vendosur ne këto ente edukative, këtë masë e mbajnë ne kushte te 
njëjta me te miturit tjerë te moshës se tyre te cilët gjenden ne këtë ente. 
Natyrisht se personat e mitur e mbajnë këtë masë në kushte të njëjta me të 
miturit e tjerë. Respektivisht, vetëm drejtori i institucionit edukativ dhe 
edukatori përgjegjës i të miturit njoftohen për shqiptimin e masës edukative 
ndaj të miturit.  
 
Në ekzekutimin e masës së dërgimit në institucionin edukativ roli i 
shërbimit sprovues është i madh. Kjo masë ekzekutohet nën mbikëqyrjen e 
shërbimit sprovues kompetent. Sipas nenit 111 shërbimi sprovues 
kompetent ka autorizim për të urdhëruar të miturin të paraqitet në 
institucionin edukativ. Po ashtu, ky shërbim është i detyruar që të caktojë 
një person, i cili bënë transportin e të miturit në institucionin edukativ. 
Institucioni edukativ në të cilin ekzekutohet kjo masë është i obliguar që ta 
njoftojë gjykatën kompetente lidhur me ecurinë e ekzekutimit të kësaj mase 
dhe ndryshimet që vërehen në procesin e riedukimit, ne mënyrë qe gjykata 
te këtë mundësi  qe te ndërmarr masa  ne drejtim  te ndërprerjes se kësaj 
mase  apo zëvendësimin te saj me ndonjë mase tjetër. Posaçërisht është 
problematik çështja e vendosjes se personave te mitur delikuente ne 
institucione te rregullta siç janë konviktet, internatet, dhe qendrat shkollore 
etj. meqenëse këto institucione nuk dëshirojnë qe ne gjirin e vet te kenë te 
mitur problematik dhe delikuent. Prandaj, kjo masë sidomos ne praktiken 
gjyqësore është zbatuar rrallë.  
 
5.2. Dërgimi në institucionin edukativo-korrektues 
  
Dërgimi në institucionin edukativo-korrektues është masë më e rëndë 
institucionale, e cila ekzekutohet në institucionin edukativo-korrektues të 
themeluar për këtë qëllim. Sipas nenit 113 paragrafi 1 të Kodit te Drejtësisë 
për të Mitur, ky institucion është i tipit gjysmë të hapur dhe te hapur. Sipas 
dispozitave të këtij ligji, femrat që i nënshtrohen kësaj mase vendosen në 
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sektorin e femrave të institucionit edukativo-korrektues, ndërkaq madhorët 
dhe të miturit që kanë mbushur moshën 18 vjeçare, vendosen në sektorin e 
veçantë të këtij institucioni (neni 113 parag. 2 dhe 3).                 
 
Institucioni edukativo-korrektues u ofron të miturve mbrojtje, ndihmë dhe 
mbikëqyrje me qëllim të riedukimit dhe arsimimit të suksesshëm të tyre. 
Gjatë ekzekutimit të kësaj mase, veçmas theksohet se personave të mitur 
duhet t’u sigurohen kushte për arsimim dhe aftësim profesional të tyre. 
Atyre gjithashtu duhet t’u mundësohet edhe mbajtja e lidhjeve me familjen 
si dhe përfshirje e tyre në aktivitetet te ndryshme brenda entit, posaçërisht u 
mundësohet  marrja me aktivitete te lira  kulturore zbavitëse dhe sportive. 
Personeli i shtëpisë edukuese-përmirësuese, veçmas angazhohet për 
zhvillimin dhe formimin e vetive dhe shprehive pozitive te personave te 
mitur gjate qëndrimit ne këto institucione edukative.  
 
Ne kuadër te shtëpisë edukuese-përmirësuese, nuk ka kushte për vijimin  e 
arsimimit dhe shkollimit me te larte, atëherë personave te mitur u bëhet e 
mundur që të vijojnë mësimet dhe jashtë shtëpisë edukuese-përmirësuese, 
kuptohet, nën kontrollin dhe mbikëqyrje te edukatorit. Gjykata kompetente 
që ka shqiptuar masën edukative të dërgimit në institucionin edukativo-
korrektues e urdhëron të miturin që të paraqitet ditën e caktuar për të filluar 
ekzekutimin e kësaj mase. Periudha kohore ndërmjet marrjes së urdhrit dhe 
ditës së paraqitjes në institucion nuk duhet të jetë më e shkurtër se tetë ditë 
dhe as më e gjatë se pesëmbëdhjetë ditë (neni 114 paragrafi 2). Po ashtu, 
gjykata kompetente duhet ta informojë edhe institucionin edukativo-
korrektues për datën kur i mituri duhet të paraqitet dhe ia dorëzon vendimin 
e formës së prerë dhe të gjitha të dhënat e nevojshme që janë mbledhur gjatë 
zhvillimit të procedurës së zhvilluar. 
 
Në rastet kur i mituri i ftuar me rregull nuk paraqitet në institucionin 
edukativo-korrektues, gjykata urdhëron transportimin e tij deri në 
institucion. Ndërkaq, nëse ai fshihet apo ndodhet në arrati, gjykata urdhëron 
letërreshtimin. Kodi i Drejtësisë për të Mitur përmban edhe dispozita që 
kanë të bëjnë me pranimin e të miturit në institucionin edukativo-
korrektues, vendosjen e tij, klasifikimin dhe dispozita të tjera që kanë të 
bëjnë me pozitën e të miturve gjatë qëndrimit në institucion. Sipas nenit 116 
të këtij kodi, personi i mitur posa të pranohet në institucionin edukativo-
korrektues, së pari konstatohet identiteti i tij, arsyet e shqiptimit të masës 
dhe organi që ka shqiptuar masën edukative. Më pas ai i nënshtrohet 
kontrollit mjekësor, i cili duhet të bëhet brenda 24 orëve nga arritja e tij në 
institucion. Me këtë rast, emri i të miturit, arsyet dhe organi që ka shqiptuar 
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masën edukative, data dhe koha për pranimin e tij në institucion korrektues 
shënohen në regjistër.  
 
Pas kryerjes së këtyre veprimeve, i mituri dërgohet në sektorin e kontrollit 
personal, në të cilin ai qëndron deri në gjashtëdhjetë ditë, në mënyrë që të 
përpilohet programi individual. Ky program individual i trajtimit të miturit 
duhet të jetë rezultat i një pune të përbashkët të ekipës multidisiplinare, në të 
cilën janë të përshirë ekspertë të ndryshëm të institucionit korrektues. Në 
hartimin e këtij programi marrin pjesë ekspertë të lëmenjve të ndryshëm si: 
psikologë, pedagogë, punëtorë social, mjekë, juristë, kriminologë, penologë 
etj. Të miturit gjatë qëndrimit në institucionin edukativo-korrektues ndahen 
në grupe edukative në pajtim me moshën e tyre, zhvillimin mendor dhe 
karakteristikat e tjera dhe veçoritë e programit të individualizimit. Zakonisht 
grupet e të miturve duhet të jenë deri në njëzet veta dhe të udhëhiqen me një 
edukator të veçantë. 
 
Personave të mitur duhet t’u mundësohet marrja me ushtrime fizike për të 
ruajtur shëndetin e tyre si dhe të kalojnë së paku tri orë jashtë lokaleve të 
mbyllura gjatë kohës së lirë. Po ashtu, ata duhet të kenë mundësi që të 
merren edhe me sport dhe aktivitete të tjera fizike. Personave të mitur, gjatë 
qëndrimit në institucionin edukativo-korrektues i’u takon brenda ditës tri 
racione ushqimi i llojllojshëm me vlerë klorike e cila nuk mund te jete nen 
masën prej 3500 kalorish. Atyre po ashtu iu sigurohen edhe ndërresat, 
veshmbathja dhe rrobat të cilat duhet t’u përshtaten kushteve klimatike dhe 
stinëve të vitit. 550 Ndërresat, rrobat dhe veshmbathja e të miturve duhet të 
mbahen në gjendje të pastër, të lahen me rregull dhe të kontrollohen në 
mënyrë permanente. Higjiena e të miturve dhe e lokaleve të institucionit 
edukativo-korrektues duhet të kontrollohet nga shërbimi i veçantë i 
institucionit.551  
 
Personat e mitur gjatë qëndrimit në institucionin edukativo-korrektues 
gëzojnë një numër të konsiderueshëm  të drejtave. Kështu, sipas nenit 120 
paragrfai 1 të Kodit te Drejtësisë për të Mitur, te miturin kanë të drejtë të 
vizitohet së paku një herë në javë deri në një orë në ditë nga prindi i tij, 
prindi adoptues, kujdestari, bashkëshorti, fëmija, fëmija i adoptuar dhe nga 
të afërmit e tjerë të gjakut në vijë të drejtpërdrejtë ose në vijë të tërthortë 
deri në shkallën e katërt. Po ashtu, sipas paragrafit 2 të këtij neni, i mitur ka 

                                                 
550 Halili op.cit., faqe 265. 
551 Ibid, faqe 263. 
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të drejtë të vizitohet së paku njëherë në muaj edhe nga personat e tjerë të 
cilët nuk kanë ndikim negativ në ekzekutimin e masës edukuese.  
 
Të miturit kanë të drejtë në letërkëmbim të zgjeruar, pra përveç me anëtarët 
e familjes së tyre, edhe me persona të tjerë. Gjithashtu edhe marrja e pakove 
është një e drejtë e pakufizuar e tyre. Edhe e drejta në punë e të miturve 
është e drejtë themelore e tyre. E drejta në punë është njëkohësisht edhe 
obligim i tyre, ngase përmes punës krijohen shprehi dhe të miturit aftësohen 
për jetë të pavarur pas daljes nga insitutucioni edukativo-korrektues. 
Personat e mitur kanë të drejtë në pushim vjetor prej tridhjetë ditësh, të cilin 
pushim mund ta shfrytëzojnë jashtë lokaleve të institucionit edukativo-
korrektues. Po ashtu, edhe drejtori i institucionit korrektues mund t’i lejojë 
të miturit pushim shtesë nga institucioni për arsyet e natyrës edukative, 
profesionale, familjare ose edhe të arsyeve të tjera të natyrës sociale deri në 
pesëmbëdhjetë ditë çdo vit (neni 120 paragrafi 3). Personat e mitur të cilët 
kanë treguar sjellje të mira dhe kanë arritur rezultate në procesin e 
shkollimit, të punës dhe aktiviteteve tjera në institucionin institucional 
mund të fitojnë edhe benificione të caktuara. Këto benificione apo privilegje 
kanë të bëjnë me shfrytëzimin e pushimit në familje, të drejtën e zgjeruar në 
pranimin e pakove, pranimin e vizitave jashtë institucionit korrektues, 
pushimin deri në shtatë ditë, daljen e lirë në qytet, vizita në grupe në 
manifestime kulturore, zbavitëse e sportive etj.  
 
Ndaj të miturve mund të shqiptohen edhe masa apo dënime disiplinore. Në 
nenin 122 të Kodit te Drejtësisë për të Mitur, shprehimisht thuhet se 
dispozitat mbi procedurat disiplinore dhe dënimet e zbatueshme për 
personat e dënuar me burgim të parapara me Ligjin mbi ekzekutimin e 
sanksioneve penale zbatohen përshtatshmërish për të miturin i cili i 
nënshtrohet masës së dërgimit në institucionin edukativo-korrektues. Por, 
kuptohet se ka edhe përjashtime në këtë drejtim. Kësisoj, sipas nenit 122 
paragrafi 2, të miturit nuk mund t’i shqiptohet izolimi ne qeli te veçantë si 
dënim disiplinor. Ndërkaq, me rastin e vendosjes së të miturit në njësinë e 
veçantë të institucionit edukativo-korrektues si dënim disiplinor duhet të 
merret parasysh respektimi i disa kushteve të caktuara si: kjo periudhë 
kohore nuk mund të jetë më e gjatë se pesëmbëdhjetë ditë; i mitur nuk 
vendoset vetëm në njësinë e veçantë; i mituri ka të drejtë të kalojë së paku 
tri orë jashtë lokaleve të mbyllura gjatë kohës së lirë etj. 
 
Kjo masë institucionale mund të zgjatë prej një viti deri në pesë vjet (neni 
28 paragrafi 3). Sipas te dhënave statistikore rezulton se Gjykata e ka 
shqiptuar vetëm një rast te tillë, ku sipas shërbimit sprovues kanë hasur 
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shumë vështirësi ne mbikëqyrjen e ekzekutimit te kësaj mase edukative, me 
faktin se nuk ka institucione  për një gjë te tillë. 

 
5.3. Dërgimi në institucionin për kujdes të posaçëm 

 
Masa edukative e dërgimit në institucionin për kujdes të posaçëm i 
shqiptohet personit të mitur i cili ka kryer vepra penale për shkak të 
çrregullimeve dhe ngecjeve të tij bisopsikike dhe kur kjo është në interesin 
më të mirë të të miturit. Çdo i mituri i cili vuan nga sëmundjet mendore, 
duhet te shërohet ne një institucion te specializuar, nen drejtimin e pavarur 
mjekësor. Duhen të ndërmerren hapa, në marrëveshje me agjencitë e 
duhura, për të siguruar çdo vazhdim të nevojshëm të përkujdesjes 
shëndetësore, mendore pas lirimit.552  Në këto raste fjala është për persona 
shurdhmemec, persona të verbër, persona me zhvillim të vonuar psikik dhe 
persona të mitur me çrregullime tjera shpirtërore dhe psikike.  
 
Ekzekutimi i masës së dërgimit në institucionin për kujdes të posaçëm bëhet 
në institucione të posaçme të mbrojtjes sociale, ku i mituri i gëzon të drejtat 
dhe detyrimet e njëjta sikurse të miturit e tjerë. Sipas dispozitave të kodit në 
fuqi, shërbimi sprovues  kompetent është i autorizuar për dërgimin e të 
miturit në institucionin e kujdesit të posaçëm (neni 123). Nëse i mituri, ndaj 
të cilit është shqiptuar kjo masë refuzon ta zbatojë atë apo arratiset, atëherë 
shërbimi sprovues duhet ta njoftojë menjëherë gjykatën kompetente dhe 
stacionin policor kompetent, në mënyrë që i mituri të transportohet deri në 
institucion. Gjatë transportimit të miturit, ai shoqërohet edhe nga zyrtari 
mjekësor. Kjo masë ka rëndësi të madhe në procesin e aftësimit dhe 
rehabilitimit të personave të mitur me aftësi të kufizuara apo me ngecje në 
zhvillimin psiko-fizik dhe për pengimin e veprimeve kriminale të tyre.  
 
Nisur nga natyra e kësaj mase, me kod nuk është caktuar kohëzgjatja e saj. 
Mirëpo, në pajtim me nenin 29 të Kodit te Drejtësisë për të Mitur, gjykata 
që e ka shqiptuar këtë masë, është e obliguar që çdo gjashtë muaj ta rishikoj 
nevojën për qëndrimin e mëtejshëm të të miturit në institucionin e kujdesit 
të posaçëm, e veçmas kur i mituri arrin moshën tetëmbëdhjetë vjeçare. 
Është obligim i institucionit për kujdes të posaçëm dhe i shërbimit sprovues 
që ta informojnë gjykatën kompetente lidhur me përparimin gjatë 
ekzekutimit të kësaj mase. Sipas rregullit, i mituri qëndron në institucionin e 
kujdesit të posaçëm deri në moshën tetëmbëdhjetëvjeçare, e nëse është e 

                                                 
552 Rregullat e Kombeve te Bashkuara  per Mbrojtjen e te miturve qe jan privuar  nga liria , rezuluta 45/113 te 

dates 14 dhjetor 1990, H, 49 
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nevojshme, ky qëndrim mund të zgjatet edhe më tej me lejen  e drejtorit të 
institucionit. Këto janë rastet kur është e nevojshme përfundimi i procesit të 
shkollimit dhe aftësimit të tij apo edhe për shkaqe të tjera të arsyeshme. 

 
6. Shqyrtimi, zëvendësimi dhe pushimi i ekzekutimit të masave 
edukative 
  
Me Kodin e Drejtësisë për të Mitur është paraparë mundësia që gjatë 
ekzekutimit të masave edukative, gjykata të ketë mundësi çdo gjashtë muaj 
ta rishqyrtojë vendimin e vet dhe varësisht nga suksesi i arritur të vendos 
për ndryshimin apo pushimin e ekzekutimit të masës edukative. Kjo e drejtë 
i është dhënë gjykatës me qëllim që ajo të jetë aktive edhe pas shqiptimit të 
masës dhe në bashkëpunim me drejtorin e institucionit apo qendrës ku 
ekzekutohet masa edukative, dhe me shërbimin sprovues ta përcjellin 
ekzekutimin e masës edukative në mënyrë që të realizohet qëllimi i masës 
edukative përkatëse. Autorizimet e tilla që u janë dhënë gjykatës burojnë 
nga dispozitat e këtij kodi. Kësisoj, në nenin 127 paragrafi 1 shprehimisht 
thuhet: “Çdo gjashtë muaj, drejtori i institucionit apo qendrës, ku 
ekzekutohet masa edukative gjykatës dhe shërbimit sprovues kompetent i 
dorëzon raport për sjelljen e të miturit dhe suksesin e ekzekutimit të masës. 
Varësisht nga suksesi i ekzekutimit të masës, drejtori paraqet propozim për 
ndryshimin apo pushimin e ekzekutimit të masës edukative”.  
 
Po ashtu, krahas përcjelljes së ekzekutimit të masës edukative përmes 
raportit të drejtorit të institucionit apo qendrës, dispozitat e këtij kod 
obligojnë gjyqtarin për të mitur që çdo gjashtë muaj t’i vizitojë të miturit e 
vendosur në institucion apo qendër, dhe përmes kontaktit të drejtpërdrejtë 
me të miturit dhe zyrtarët e drejtpërdrejtë të përfshirë në ekzekutimin e 
masës edukative institucionale dhe pas shqyrtimit të shënimeve të 
institucionit apo qendrës, konstaton nëse të miturit trajtohen në mënyrë 
korrekte dhe në pajtim me kodin, dhe nëse masat edukative institucionale 
kanë qenë të suksesshme (neni 127 paragrafi 2).  
 
Gjyqtari për të mitur, menjëherë pas vizitës e informon shërbimin sprovues 
kompetent dhe institucionin apo qendrën në të cilën ekzekutohet masa 
edukative për të metat apo vërejtjet eventuale që mund të ketë. Pas 
informatave të tilla, shërbimi sprovues menjëherë bën kontrollime adekuate 
dhe ndërmerr masa për korrigjimin e parregullsive, duke e informuar 
gjykatë kompetente për veprimet e ndërmarra (neni 127 paragrafi 3). Në 
bazë të raportit të drejtorit të institucionit apo qendrës në të cilën 
ekzekutohet masa edukative dhe raportit të shërbimit sprovues si dhe të 
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njohurive të fituara gjatë vizitave dhe kontaktit me të miturin, gjykata 
kompetente e rishqyrton ekzekutimin e masës edukative çdo gjashtë muaj. 
Po ashtu rishqyrtimi i ekzekutimit të masës edukative mund të bëhet edhe 
me kërkesën e të miturit, prindërit të tij, prindërit adoptues apo kujdestarit, 
qendrës, institucionit apo vendit ku ekzekutohet masa edukative ose 
shërbimit sprovues (neni 128 paragrafi 2). Lidhur me kërkesën për 
rishqyrtim nga kategoria e personave dhe subjekteve të përmendura vendos 
trupi gjykues për të mitur i gjykatës kompetente brenda tetë ditësh nga 
pranimi i kërkesës. 
 
Ankesa kundër këtij vendimi mund të dorëzohet në gjykatën e shkallës së 
dytë brenda tri ditësh nga pranimi i vendimit (neni 128 paragrafi 3). Gjatë 
rishqyrtimit të ekzekutimit të masës edukative, gjykata merr parasysh 
raportet e shërbimit sprovues dhe të drejtorit të institucionit apo qendrës ku 
ekzekutohet masa si dhe dëgjon të miturin, prindin e tij, prindin adoptues 
apo kujdestarin, avokatin mbrojtës, prokurorin publik dhe shërbimi 
sprovues (neni 128 paragrafi 4). Pas përfundimit të rishqyrtimit të 
ekzekutimit të masës edukative, gjykata kompetente në pajtim me nenin 128 
paragrafi 5 ka mundësi që të vazhdojë ekzekutimin e masës edukative, të 
pushojë ekzekutimin e mëtejmë të masës edukative apo ta zëvendësojë me 
një masë më të lehtë edukative. Vetëm përjashtimisht, gjykata, masën 
edukative mund ta zëvendësojë me një masë më të rëndë edukative në rastin 
kur i mituri nuk i ka përmbushur detyrimet e posaçme në pajtim me nenin 
26 të Kodit te drejtësisë për të Mitur (paragrafi 6 i nenit 128). Në nenin 129 
të këtij kodi janë paraparë rastet dhe arsyet se kur mund të pushojë 
ekzekutimi i masës edukative apo ajo të zëvendësohet me masë tjetër 
edukative. 
 
Sipas të dhënave të gjykatës në regjionin e Mitrovicës procedura gjyqësore 
është pezulluar për dy raste. Zakonisht rastet e tilla kanë të bëjnë me 
zbulimin e rrethanave të tjera, fakteve dhe provave të reja që nuk kanë 
ekzistuar ose nuk kanë qenë të njohura kur është marrë vendimi, apo edhe të 
kalimit të një kohe të caktuar nga koha kur vendimi mbi shqiptimin e masës 
edukative është bërë i formës së prerë.553 
 
Andaj nga e gjithë kjo qe u trajtua me larte mund te vijmë ne përfundim se 
Gjykatat dhe Prokurorit si dhe institucionet tjera kompetente duhen 
doemos ti shfrytëzojnë disa rregulla psikologjike taktike gjatë gjithë 
rrjedhjes se procedurës penale ndaj te miturve, siç janë: 
                                                 
553 Gashi, op.cit., faqe 32 
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a) Biseda me fëmijë dhe me të mitur duhet të përgatitet mirë, të fiksohet në 
mënyrë të saktë vendi dhe koha, dhe në parim, të zhvillohet vetëm një herë. 
Biseda duhet të zhvillohet hollësisht dhe në mënyrë të plotë. 
b) Në përgatitjen e bisedës, është e nevojshme të kontaktohet me prindërit, 
sepse ndihma e tyre është e domosdoshme që të vendoset një raport dhe 
bashkëpunim i mirë me fëmijë. Ndonjëherë është e dobishme të kontaktohet 
edhe me autoritetet shkollore, drejtorin, psikologun dhe kujdestarin e klasës. 
Prania e prindërve dhe e personave të tjerë, ndërkaq, nuk është assesi e 
dëshirueshme gjatë zhvillimit të drejtpërdrejtë të bisedës informative. 
Ndikimi sugjestiv i prindërve dhe qëndrimi i tyre i anshëm mund të ndikojë 
në sigurinë më të madhe të fëmijëve, kështu që ai mund të imagjinojë dhe të 
shtrembërojë faktet. 
c) Biseda duhet të zhvillohet sa më parë, sidomos nëse është fjala për 
fëmijën më të ri dhe për të miturin. Parimi kriminalistik i operativitetit dhe 
të shpejtësisë në rast të fëmijëve dhe të të miturve është mjaft i rëndësishëm, 
sepse kujtesa e tyre dobësohet shpejt ose bllokohen nëse janë të ngjyrosura 
me afekte, dhe për shkak të veprimit sugjestiv të të rriturve, të farefisit dhe 
të moshatarëve. 
d) Para vetë bisedës, duhet të zhvillohet biseda hyrëse me qëndrim të 
sinqertë me qëllim të krijimit të besimit që e lehtëson kontaktin. 
e) Të mos lejohet që fëmija ose i mituri të ndjejë se ai është personaliteti 
kryesor në ngjarje dhe në veprim, sepse pastaj është vështirë të frenohen dhe 
të kontrollohen thëniet dhe sjelljet e tij. 
f) Deklaratat kategorike dhe pohimet që nuk i përgjigjen gjendjes faktike 
nuk duhet të kundërshtohen menjëherë me sulmin ndaj personalitetit të tij, 
sepse kjo mund të shtojë kryeneçësinë dhe kokëfortësinë e tij. Thëniet e tilla 
duhet të kundërshtohen gradualisht me anë të rezonimit të argumentuar dhe 
logjik. 
g) Të përdoren fjalët dhe gjuha me të cilën flet fëmija dhe e cila për te është 
e qartë dhe e kuptueshme. 
 
h) Gjatë bisedës, fëmija dhe i mituri duhet të nxiten, të lavdërohet 
gatishmëria dhe përpjekja e tij që të ndihmojë, të lavdërohen dhe të 
theksohen veçoritë, inteligjencia, sinqeriteti dhe trimëria e tij, etj. 554 
 
 
 
 
                                                 
554 Mujo Haskoviq, Psikologjia, Sarajevë-Prishtinë FSK/5-2006, faqe 32-33  


