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Mr.sc. Isuf Sadiku
9
  

 

SISTEMI I DREJTËSISË PËR TË MITUR NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 

 

Abstrakt  

 

Sistemi i drejtësisë për të mitur është pjesë integrale e sistemit të drejtësisë në një shtet. 

Trendët ndërkombëtare të drejtësisë, gjithnjë e më shumë po i japin përparësi drejtësisë 

për të mitur në raport me degët e tjera dhe gjithashtu rekomandojnë shtetet në 

formësimin e këtij sistemi, duke nxjerr legjislacion të veçantë për fëmijë, duke krijuar 

procedura dhe mekanizma të pavarur nga sistemi i drejtësisë së një shteti.  

 

Në Republikën e Kosovës është nxjerr ligj i veçantë për të miturit, siç është Kodi i 

Drejtësisë për të Mitur
10

, pastaj janë krijuar edhe procedura të veçanta që zhvillohen 

ndaras nga procedurat ku subjekte janë të rriturit, ndërsa, prej 1 Janarit 2013, ka filluar 

që të aplikohet edhe legjislacioni i ri siç janë: Kodi i Procedurës Penale
11

, Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës
12

, Ligji për Gjykatat
13

 dhe Ligji për Prokurorin e Shtetit
14

. 

Gjithashtu, në kuadër të gjykatave dhe prokurorive, janë themeluar edhe departamentet 

për të mitur, si dhe janë paraparë gjyqtarët dhe prokurorët për të mitur. 

 
Fjalët kyçe: Sistemi i drejtësisë për të mitur, Kodi i Drejtësisë për të Mitur, 

departamenti për të mitur, gjyqtari për të mitur, prokurori për të mitur, masat e 

diversitetit, anketa sociale. 

 

1. Shqyrtime të përgjithshme lidhur me sistemin e drejtësisë për të mitur 

 

Sistemi i drejtësisë për të mitur në Republikën e Kosovës përbëhet nga legjislacioni i 

cili është i harmonizuar me standardet dhe instrumentet ndërkombëtare në fushën e 

drejtave të njeriut dhe me praktikat më të mira ndërkombëtare në fushën e sundimit të 

ligjit. 

 

Për shkak të specifikave që ka, sistemi i drejtësisë për të mitur, ka një numër të madh 

pjesëmarrësve (institucioneve) që marrin pjesë në drejtësinë për të mitur, ngase, duke u 

mbështetur në përvojat më të mira ndërkombëtare në trajtimin e të miturve, gjatë 

administrimit të sistemit të drejtësisë për të mitur, pjesëmarrja e gjerë e institucioneve 

dhe personave të tjerë, le për të kuptuar se kur bëhet fjalë për fëmijët, atëherë, çdokush 

ka obligim për t’iu përgjigjur kërkesave dhe nevojave që kanë fëmijët, e posaçërisht 

kur ndaj tyre zhvillohet ndonjë procedurë.  

                                                           
9 Autori Isuf Sadiku është prokuror në Prokurorinë Themelore në Gjilan, Departamenti për të Mitur. 
10 Kodi i Drejtësisë për të Mitur, nr.03/L-193, i datës 8 Korrik 2010 (Në tekstin e mëtejmë KDM). 
11 Kodi i Procedurës Penale, nr.04/L-123, i datës 13 Dhjetor 2012, (Në tekstin e mëtejmë KPP). 
12 Kodi Penal i Republikës së Kosovës, nr.04/L-82, i datës 20 Prill 2012, (Në tekstin e mëtejmë 

KPRK). 
13 Ligji Nr.03/L-199 për Gjykatat, i datës 22 Korrik 2010. 
14 Ligji Nr.03/L-225 për Prokurorin e Shtetit, i datës 30 Shtator 2010. 
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Në vitet e fundit ka pësuar një ndryshim i madh në këtë drejtim, sepse sistemi i 

drejtësisë për të mitur gjithnjë e më tepër po shihet si pjesë përbërëse e sistemit të 

drejtësisë në vendin tonë dhe se legjislacioni, respektivisht KDM, gjithnjë e me tepër 

po kuptohet si një mekanizëm mbrojtës që duhet të jetë ndaj një fëmije që ka ra ndesh 

me ligjin e jo instrument ndëshkues. 

 

Lidhur me të miturit, apo fëmijët në konflikt me ligjin (që kanë rënë ndesh me ligjin, 

delikuenca e të miturve, kriminaliteti i të miturve), në literaturë hasim shprehje të 

ndryshme dhe të shumta, por ajo që duhet theksuar është se duhet t’i shmangemi 

shprehjeve që prekin dinjitetin e një fëmije, pra, t’i shmangemi shprehjeve: i pandehur, 

i akuzuar, kriminel, etj. Që nga kohërat e hershme historike, si p.sh. Romën antike etj., 

fëmija ka pasur një trajtim të ndryshëm nga shoqëria, institucionet përkatëse shtetërore 

apo nga mekanizma të ndryshëm të drejtësisë. Trajtimi i ndryshëm i fëmijëve ka filluar 

që nga përcaktimi i përgjegjësisë penale (moshës), pastaj procedura dhe mundësia e 

shqiptimit të sanksionit-dënimeve apo masave ndaj fëmijës etj. 

 

Instrumentet juridike ndërkombëtare
15

, rekomandojnë shtetet që të përcaktojnë një 

moshë minimale, nën të cilët fëmijët prezumohen të papërgjegjshëm për veprimet e 

veta për të filluar procedura penale ndaj tyre
16

. Duke u bazuar në Rregullat e Pekinit, 

rregulla këto që përbëjnë mozaikun e legjislacionit moral apo te ashtuquajturin 

“legjislacionin e butë” sa i përket administrimit të drejtësisë për të mitur, në një formë 

rekomandojnë që mosha minimale e përgjegjësisë penale nën moshën 12 vjeç nuk do të 

duhet të jetë e pranueshme
17

. Ndërsa, përkitazi me kufirin më të ultë të moshës, ka 

dallime në legjislacionet e shteteve
18

, në disa shtete, kufiri i moshës merret 8 vjeç, 

ndërsa, në disa shtete 10 vjeç, 12 vjeç, etj. E kundërta e kësaj, sa i përket uljes së 

moshës minimale të përgjegjësisë penale mund të argumentohet me të arriturat 

shkencore sa i përket fushave të ndryshme shumëdimensionale si: shëndetësore, 

sociale, psikologjike, etj. Koha në të cilën jetojmë është shumë dinamike, ku 

modernizimi dhe elektronika ka bërë të vetën, ndikimi i tyre pa ose me vetëdije në jetën 

tonë është evident dhe i pashmangshëm. Përkundër kësaj, tendencat dhe gjitha debatet 

profesionale, janë që mosha minimale të përgjegjësisë penale të ngritët, ose të bëhet 

ndarje si p.sh.12-14 vjeç, 14-16 vjeç sa i përket fillimit të procedurës ndaj fëmijës apo 

edhe llojeve të masave dhe sanksioneve që mund të shqiptohen në këtë moshë. 

 

Sistemi i drejtësisë në vendin tonë, njeh si kategori të veçantë kryesit e veprave penale 

që nuk i kanë mbushur moshën 18 vjet dhe nga kjo rrjedh se të gjithë kryesit e 

mundshëm (të dyshuarit) e veprave penale nën moshën 18 vjeç, duhet të kenë trajtim të 

ndryshëm nga personat madhor - personat që kanë arritur moshën 18 vjeç.  

 

                                                           
15 Konventa e të Drejtave të Fëmijëve, neni 3 (a), Të drejtat e fëmijëve në drejtësinë për të mitur, 

2010, Komenti i përgjithshëm, nr.10. 
16 Neni 41 i KDM dhe neni 17 paragrafi 3 i KPRK.  
17 Komenti i përgjithshëm, nr.10 (2007) CRC/C/GC, 10 Shkurt 2007. 
18 Mosha minimale e përgjegjësisë penale: 8 vjeç në Greqi; 10 vjeç në Angli, Francë; 12 vjeç në 

Holandë, Portugali, etj. 
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Mosha e përgjegjësisë penale është faktor përcaktues që një person i ri të trajtohet 

ndryshe nga një person madhor që i ka mbushur 18 vjeç. Nëse i referohemi 

legjislacionit aktual pozitiv, përkatësisht KDM, i mitur konsiderohet personi prej 

moshës 14 vjeç deri në moshën 18 vjeç, ndërsa, fëmije konsiderohet personi i cili nuk e 

ka mbushur moshën 18 vjet. Nga ky përkufizim edhe nëse i mituri quhet fëmijë nuk 

është lëshim-gabim, por për shkak të specifikimit të pozitës në procedurë quhet i mitur.  

 

Në KDM për më tepër kategorizon edhe personat prej moshës 14 deri me 18 vjeç dhe 

prej 18 deri në 21 vjeç, duke përcaktuar këto kuptime: se “i mitur i ri” është personi 

ndërmjet moshës 14 dhe 16 vjeç, “i mitur i rritur” është personi ndërmjet moshës 16 

dhe 18 vjet, ndërsa, “madhor i ri” është personi ndërmjet moshës 18 dhe 21 vjet.
19

 

 

Mund të shtrohet pyetje se pse kanë trajtim të ndryshëm personat nën moshën 18 vjet 

kur kryejnë vepra penale
20

, e që personi madhor mund që për të njëjtën vepër penale të 

dënohet me sanksion penal shumë më të rëndë si p.sh. me burgim (deri 25 vjet apo të 

përjetshëm), ndërsa, të miturit mund t’i jepet ndonjë mase e diversitetit, mase edukative 

ose dënimi maksimal 5 vjet burgim për të mitur, e në raste të jashtëzakonshme burgimi 

për të mitur deri në 10 vjet.  

 

Të arriturat në sistemin e drejtësisë dhe shkencës për të mitur bazohen në qasjen shumë 

disiplinore, ngase, në të miturin kanë ndikim faktorë të shumtë si (faktorë të 

përgjithshëm): mjedisi siç janë: familja, shkolla, rrethi (shoqëria) në kohën e lirë; dhe 

(faktorë individuale) që kanë të bëjnë me personalitetin e të miturit (përjetimi apo 

perceptimi për ngjarjet); alkoolizmi, narkomania, prostitucioni, papunësia, urbanizmi, 

gjendja e keqe sociale, bredhjet, etj.  

 

Duke pranuar konceptin e moshës së përgjegjësisë penale, fillimi i saj duhet pasur 

parasysh faktet e pjekurisë-zhvillimit shpirtëror emocional, mendor dhe intelektual. 

Metodat moderne marrin parasysh nëse një fëmijë plotëson përbërësit moralë dhe 

psikologjikë të përgjegjësisë penale që do të thotë, nëse një fëmijë për shkak të 

perceptimit dhe konceptimit të vet individual, mund të quhet përgjegjës për sjelljet e 

veta delikuente. Procedurat që zhvillohen nga autoritetet publike shtetërore ndaj 

fëmijës që ka rënë ndesh me ligjin, gjithnjë e me tepër po formësohen dhe shumica e 

shteteve kanë nxjerr ligje të veçanta dhe akte tjera ligjore duke përfshirë edhe 

dokumente jo obliguese ligjore (udhëzime, rekomandime, protokolle etj.), sa i përket 

fëmijëve, apo kanë kapituj të veçantë në kuadër të ligjeve të tjera. Megjithatë edhe 

administrimi i sistemit të drejtësisë për të mitur nuk është statik, por evoluon dhe në 

mënyrë të vazhdueshme reformohet duke inkorporuar të arriturat shkencore dhe 

praktikat më të mira ndërkombëtare sepse me këtë mëtohet që fëmija/i mituri të 

trajtohet në mënyrën më të mirë të mundshme. 

                                                           
19 Neni 2 i KDM. 
20 Vendim i Gjykatës Themelore në Gjilan PM.nr. 104/2014 i dt.05.11.2015, me të cilën revokohet 

vendimi i mëparshëm, ekzekutimi i masës edukative dërgimi në Institucionin Edukativo-Korrektues 

në kohëzgjatje prej një viti, pasi që i mituri ka filluar të mbaj dënimin me burg për një vepër penale 

tjetër të kryer si i rritur, sepse ekzekutimi i masës edukative të lartpërmendur nuk do të kishte efektin 

e synuar. 
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2. Legjislacioni  

 

I mituri në sistemin e drejtësisë të Republikës së Kosovës, gëzon mbrojtje me 

Kushtetutën e Republikës së Kosovës, garanci ligjore me legjislacionin vendor të 

drejtësisë penale, si dhe me standardet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, standarde 

këto të përfshira në akte juridike ndërkombëtare dhe të zbatueshme drejtpërdrejtë në 

sistemin e drejtësisë në shtetin tonë. 

 

Legjislacioni bazë i sistemit të drejtësisë për të mitur (Ligj organik) është Kodi i 

Drejtësisë për të Mitur, i cili është nxjerr nga Kuvendi i Kosovës më 8 korrik 2010 si: 

Kodi Nr.03/L-193 I Drejtësisë për të Mitur dhe i njëjti është shpallur në Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Kosovës, viti V / nr. 78 / 20 Gusht 2010. 

 

Legjislacion tjetër që mund të zbatohet në sistemin e drejtësisë për të mitur nëse i 

referohemi Kodit të Drejtësisë për Mitur, është edhe Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës (KPRK), Kodi i Procedurës Penale (KPP), Ligji mbi Ekzekutimin e 

Sanksioneve Penale
21

, Ligji për ndërmjetësimin
22

, dhe çdo ligj tjetër relevant
23

.  

 

Vetëm shkarazi po i përmendim situatat se kur mund të vijnë në shprehje ligjet e 

lartpërmendura, përcaktimi i veprës penale kur kryes i mundshëm është i mituri, 

respektivisht te kualifikimi i veprës penale vjen në shprehje KPRK-ja; në situata kur 

procedura nuk është përcaktuar me KDM-në vjen në shprehje/zbatohet KPP-ja, si p.sh. 

te arrestimi, paraburgimi etj.; në rastet kur është duke u zbatuar masa edukative 

institucionale-dërgimi në institucionin edukativo-korrektues apo burgimi për të mitur, 

përshtatshmërisht zbatohet LESP-ja, kur ndonjë rast dërgohet për ndërmjetësim, 

atëherë zbatohet Ligji për ndërmjetësimin. Përveç këtyre, duke u bazuar në nenin 22 të 

Kushtetutës së Republikës së Kosovës, zbatohen drejtpërdrejt edhe disa dokumente 

ndërkombëtare, përkatësisht instrumente ndërkombëtare. Instrumentet ndërkombëtare 

të zbatueshme drejtpërdrejt në sistemin e drejtësisë në shtetin tonë janë: Deklarata 

Universale për të Drejtat e Njeriut; Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave 

dhe Lirive Themelore të Njeriut dhe Protokollet e saj; Konventa Ndërkombëtare për të 

Drejtat Civile e Politike dhe Protokollet e saj; Konventa Kornizë e Këshillit të Evropës 

për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare; Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të 

Diskriminimit Racor; Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit 

ndaj Gruas; Konventa për të Drejtat e Fëmijës dhe Konventa kundër Torturës dhe 

Trajtimeve e Ndëshkimeve të tjera Mizore, Jonjerëzore dhe Poshtëruese. Lidhur me 

këtë, Konventa për të Drejtat e Fëmijës në nenet 3, 37 dhe 40 të saj, parasheh të drejtat 

dhe obligimet e institucioneve të shtetit që kanë në raport me të drejtat e fëmijëve që 

janë në procedura gjyqësore - drejtësinë për të mitur dhe në çdo rast që si subjekt 

gjendet fëmija, konsideratë mbizotëruese përcakton interesin më të lartë të fëmijës. 

 

                                                           
21 Ligji për ekzekutimin e sanksioneve penale, nr.04/L-149, i datës 29 Korrik 2013 (Në tekstin e 

mëtejmë LESP). 
22 Ligji për ndërmjetësimin, nr.03/L-057, i datës 18 Shtator 2008. 
23 Neni 5 i KDM-së. 
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3. Aktorët e drejtësisë për të mitur 

 

Institucionet relevante që marrin pjesë në sistemin e drejtësisë për të mitur, por që nuk 

kufizohen vetëm në këto janë: gjykata, prokuroria, shërbimi sprovues, policia, shërbimi 

korrektues, institucioni i ndërmjetësimit, organi i kujdestarisë etj. Ndërsa, si zyrtarë dhe 

persona paraqiten: gjyqtari për të mitur, trupi gjykues për të mitur, prokurori për të 

mitur, mbrojtësi-avokati, zyrtari sprovues, punëtori social, psikologu, pedagogu, 

mjeku, ndërmjetësuesi, zyrtari policor, kujdestari-zyrtari i qendrës për punë sociale, 

interpreti etj.  

 

Veprimtaria e tyre është e detyruar konform legjislacionit dhe se përndryshe 

mosveprimi i tyre mund dhe duhet sanksionuar. Si pasojë e mosveprimit të tyre në një 

çështje ku subjekt është i mituri gjithë procedura mund të rezultojë e papranueshme 

apo shprehur me gjuhën juridike “nul”.  

 

Autoritetet ose institucionet që marrin pjesë në procedura gjyqësore që kanë të bëjnë 

me të miturit, si edhe personat dhe institucionet e tjera nga të cilët kërkohen njoftime, 

raport dhe mendime janë të detyruar që të veprojnë shpejt dhe pa vonesa të 

panevojshme. 

 

Askush nuk mund të përjashtohet nga detyra për të dëshmuar lidhur me rrethanat e 

nevojshme për vlerësimin e zhvillimit psikologjik të të miturit ose për njohjen e 

personalitetit të tij dhe kushteve në të cilat jeton ai.
24

 

 

I mituri i nënshtrohet kontrollit të përgjithshëm mjekësor para fillimit te paraqitjes së 

propozimit për caktimin e masës së paraburgimit, për të siguruar se shëndeti i tij lejon 

caktimin e paraburgimit
25

. 

 

Në procedurën ndaj të miturve, prokurori e njofton organin kompetent të kujdestarisë 

për fillimin e procedurës dhe për rrjedhën e procedurës, me qëllim që i njëjti të bëjë 

propozime dhe të paraqes fakte të rëndësishme për marrjen e vendimit të drejtë
26

. 

 

Gjyqtarët porotë në trupin gjykues për të mitur emërohen nga mesi i profesorëve, 

arsimtarëve, edukatorëve, punëtorëve social, psikologëve dhe personave të tjerë që 

kanë përvojë në edukimin e të miturve dhe se gjyqtarët porotë që marrin pjesë në trupin 

gjykues për të mitur janë të gjinive të ndryshme
27

. Nëse trupi gjykues nuk përbëhet nga 

persona të gjinive të kundërta, atëherë e gjithë procedura shpallet e pavlefshme dhe 

rasti kthehet dhe procedohet nga fillimi.  

                                                           
24 Neni 46 i KDM. 
25 Neni 45 i KDM. 
26 Neni 48 i KDM. 
27 Neni 51 paragrafët 3 dhe 4 të KDM. 
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Trupi gjykues për të mitur
28

, i gjykon edhe rastet penale kur gjykohet personi madhor 

për disa vepra penale të caktuara të kryera ndaj fëmijës, siç parashihet në nenin 145 të 

KDM-së.  

 

4. Praktika  

 
Kur në një rast penal paraqitet fëmija si i pandehur, atëherë, duke u bazuar nenin 21 

paragrafi 2 të KPP-së, ai rast detyrimisht duhet të ndahet dhe të procedohet si i vetëm 

ngase për këtë qëllim është krijuar Departamenti për të mitur, si në kuadër të sistemit 

gjyqësor, ashtu është atij prokurorial, ku brenda këtij departamenti ekziston gjyqtari për 

të mitur dhe prokurori për të mitur. 

 

Pra, prej fillimit, rasti trajtohet nga gjyqtari apo prokurori për të mitur. Përndryshe ka 

arsye të diskutohet nga profesionistët dhe ekspertët ligjor kompetenca lëndore dhe të 

shtrohet si çështje për debate të mëtejshme juridike në kuadër të diskurseve akademike, 

profesionale dhe të Institutit Gjyqësor të Kosovës/Akademisë. 

 

Kur ndalet/arrestohet i mituri nga ana e prokurorit për të mitur, aktvendimi që duhet 

lëshuar përcakton detyrimisht që ndaj të miturit brenda 24 orëve duhet të ndërmerret 

veprimi procedural nga ana e prokurorit për të mitur apo gjyqtarit për të mitur, pra nëse 

vetëm vendoset të paraqitet kërkesa për caktimin e paraburgimit apo për ndonjërën nga 

masat alternative për të siguruar prezencën e të miturit në procedurën që do të 

zhvillohet ndaj tij, brenda këtyre 24 orëve duhet të vendos gjyqtari për të mitur. 

Ndërsa, procedura penale ndaj madhorëve ndryshon sepse këtu vendoset brenda 48 

orëve nëse duhet caktuar ndonjë mase alternative, paraburgimi apo të lëshohet në 

procedurë të rregullt personi madhor i dyshuar për vepër penale. 

 

Para se të merret aktvendimi për fillimin e procedurës përgatitore edhe pse nga provat 

që i posedojmë konform arsyeshmërisë (oportunitetit) që është i përcaktuar në nenin 56 

të KDM-së, rasti mund të mbyllet me aktvendim për mosfillimin e procedurës 

përgatitore, pra të mos fillohet dhe të mos procedohet tutje duke i marr parasysh 

kriteret e përcaktuara në KDM-n
29

.  

 

Pastaj, si në procedurën penale ndaj madhoreve, kallëzimi penal ndaj të miturve mund 

të hedhet edhe në mungesë të provave apo duke i marr parasysh kriteret e përcaktuara 

në ligj. 

 

Ka mendime nga profesionistët, ekspertët ligjorë se edhe masat e diversitetit mund të 

shqiptohen para se të fillojë procedura përgatitore edhe atë duke u bazuar në qëllimin e 

vet masave të diversitetit, por konsiderohet se ka vështirësi në zbatimin në këtë fazë, si 

                                                           
28 Vendim i Gjykatës Supreme të Kosovës Ap.nr. 329/2011 të dt.1.3.2012, sipas nenit 145 të KDM, 

për veprat penale të përcaktuar në këtë nen kur kryesi është madhor ndërsa viktima është e mitur, 

gjykon trupi gjykues për të mitur. 
29 Vendim i Prokurorisë Themelore në Gjilan-Departamenti për të mitur PPM nr. 29/15 të dt. 

18.2.2015, me të cilin nuk është filluar procedura ndaj të miturit për shkak të veprës penale: 

Asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 333, paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 
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do të ftohen palët, pastaj si do të sigurohet anketa sociale e cila është e domosdoshme 

për çdo rast, etj. 

 

Procedura përgatitore konform KDM-së është detyruar sapo të paraqitet kallëzimi 

penal, por konsiderojmë se kjo duhet të jetë mundësi që duhet ta vlerësoj prokurori për 

të mitur e jo detyrim sepse edhe sipas KPP-së, fillimi i hetimit/procedurës penale është 

përcaktuar si mundësi e jo detyrim për këtë i referohemi nenit 101 paragrafi 1 të KPP. 

 

Me aktvendimit për fillimin e procedurës përgatitore njoftohet Qendra për Punë Sociale 

(QPS) dhe kërkohet anketa sociale nga Shërbimi Sprovues i Kosovës (SHSK). 

Gjithashtu, ndërmerren edhe të gjitha veprimet tjera hetimore të nevojshme për 

ndriçimin e rastit, si marrja në pyetje e palëve, kërkohen ekspertiza të ndryshme si 

mjekësore, aftësisë, komunikacioni, balistike, etj. 

 

Është me rëndësi të veçantë marrja në pyetje e të miturit në cilëndo status të tij: si i 

dyshuar, i dëmtuar, dëshmitar, ngase përveç që duhet të kihet parasysh niveli i aftësisë 

për të kuptuar, duhet plotësuar edhe kriteret e përcaktuara në ligj si angazhimi i 

mbrojtësit, prindit, punëtorit social, etj. Një kriter ligjor që vlen për t’u përmendur 

është se fëmija ndaj të cilit është kryer vepra penale, nuk mund të merret në pyetje më 

shumë se dy herë si dëshmitar. Kur si kryes i veprës penale paraqitet i rrituri, për këtë i 

referohemi nenit 147 paragrafi 2 të KDM-së. 

 

Te shqiptimi i masave të diversitetit konform nenit 17 të KDM-së, nuk përcaktohet 

marrja e pëlqimit nga ana e të dëmtuarit. Pra, KDM-ja nuk detyron që të merret pëlqimi 

i të dëmtuarit me rastin e shqiptimit të masës së diversitetit. Tjetër çështje me rëndësi 

është edhe nëse nuk zbatohet masa e diversitetit, KDM-ja i lejon mundësi diskrecioni 

prokurorit të zgjedhë nëse e rifillon procedurën apo e merr si të përfunduar, pra, nuk 

është detyruese në rast të moszbatimit të masës së diversitetit, për këtë i referohemi 

nenit 17, paragrafi 3 të KDM-së. 

 

Pa u thelluar në rolin e mbrojtësit, duhet theksuar se roli i tij është shumë i dobishëm 

dhe i domosdoshëm, si dhe njëkohësisht i njëjti duhet të jetë shumë profesional në 

punën e tij, mirëpo duke pasur parasysh ekspertizën e pamjaftueshëm që është si pasojë 

e mos profilizimit të mbrojtjes, kemi vështirësi të caktuar dhe jo rrallëherë, mund të 

vihet në dyshim mbrojtja efektive e të miturit nga ana e mbrojtësit.  

 

Në pjesën hyrëse të KDM-së, te parimet udhëzuese edhe pse të njëjtat përmenden gati 

shkarazi pa ndonjë zbërthim që do ta plotësojnë më tutje parimin, përcaktohet se 

“sistemi i drejtësisë për të mitur synon mirëqenien e të miturit dhe siguron që çdo 

reagim ndaj kryesit të mitur të jetë gjithmonë në proporcion me rrethanat e kryesit dhe 

veprës penale”.  

 

Çka duhet nënkuptuar me mirëqenien e të miturit? 

 

Duhet vlerësuar mirëqenien e të miturit, nëse vjen në shprehje ndarja nga familja apo 

mbikëqyrja e shtuar nga familja, apo ndarja nga shkolla apo mbikëqyrja e shtuar nga 
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ana e organit të kujdestarisë me masa të mbikëqyrjes së shtuar - të vijojë rregullisht 

shkollimin dhe se në çdo rast kur propozohet masa edukative, dërgimi në institucionin 

edukativo-korrektues - që në Republikën e Kosovës e kemi vetëm një qendër në Lipjan 

- duhet arsyetuar nëse më parë të miturit i është shqiptuar ndonjë masë tjetër ose 

burgimi për të mitur. 

 

Është me rëndësi për propozimin apo shqiptimin e masës apo dënimit me burg për të 

mitur, rrethanat personale të kryesit të mitur, e për të cilat prokurori apo gjyqtari për të 

mitur njoftohet nëpërmjet anketës sociale, që duhet të jetë prezent në çdo rast dhe 

merret si provë pa të cilën me vështirësi do të merret vendimi meritor, ngase, nuk duhet 

ta konsiderojmë të miturin si burim kryesor dhe se pranimi i fajësisë nga i mituri, në 

asnjë rrethanë, nuk e liron gjykatën nga detyrimi që të angazhohet në trajtimin e 

gjithanshëm të provave dhe fakteve të cilat i referohet rasti konkret
30

. 

 

Është shumë interesant fakti se masat për sigurimin e pranisë së të miturit në 

procedurë, si paraburgimi apo arresti shtëpiak nuk llogariten nëse të miturit i shqiptohet 

masa edukative dërgimi në institucionin edukativo-korrektues.  

 

Trupi gjykues për të mitur nuk është i lidhur me propozimin e prokurorit për të mitur 

dhe i njëjti nëse i shqipton masë të miturit si kryes i veprës penale duhet të marrë 

aktvendim dhe se i mituri nuk shpallet fajtor, ndërsa, nëse të miturit si kryes i veprës 

penale i shqipton dënim me burgim për të mitur të njëjtin e shqipton me aktgjykim. 

 

Gjykata mund të vendosë të ekzekutojë masën pavarësisht nga ankesa nëse konstaton 

se kjo është në interesin më të mirë të të miturit pasi ta dëgjojë të miturin, prindin e tij, 

prindin adoptues apo kujdestarin
31

. 

 

Në çdo gjashtë (6) muaj nga ekzekutimi i masës edukativo-korrektuese, drejtori i 

institucionit i dorëzon gjykatës një raport për sjelljen e të miturit me propozimin për 

ndryshimin apo zëvendësimin e masës dhe se gjykata shqyrton ekzekutimin e masës 

edukative çdo gjashtë (6) muaj, si dhe në çdo gjashtë (6) muaj gjyqtari për të mitur 

viziton të miturin e vendosur në institucionin edukativo-korrektues
32

. 

 

5. Përfundimi 

 

1. Administrimi efektiv i sistemit të drejtësisë për të mitur, është kompleks për 

faktin se në të gjitha veprimet që ndërmerren nga institucionet duhet të 

                                                           
30 PAM nr.53/14 i dt. 14.10.2014 Vendimi i Gjykatës se Apelit të Kosovës, edhe pse i mituri ka 

pranuar kryerjen e veprës penale, megjithatë gjykata themelore departamenti për të mitur është dashur 

si provë ta shqyrtoj edhe dokumentin që si provë do ta vërtetonte saktë moshën; PAKR.nr.275/15 të 

dt.1.10.2015 Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës, që ndër të tjera çështjen e anulon dhe e kthen 

në rigjykim për shkak se në përshkrimin faktik të dispozitivit nuk është dhënë data e lindjes së të 

dëmtuarës edhe pas ajo ka qenë e rëndësishme sepse e njëjta sipas shkresave të lëndës dhe arsyetimit 

ishte person nën moshën 16 vjeç. 
31 Neni 77 paragrafi 4 i KDM. 
32 Neni 127 paragrafët 1 dhe 2 të KDM. 
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mbizotërojë interesi më i lartë i fëmijës
33

, edhe pse paraqitet i mituri mund te 

paraqitet në pozita të ndryshme: si kryes i mundshëm i veprës penale, 

viktimë, i dëmtuar apo dëshmitar.  

 

2. Legjislacioni, përkatësisht Kodi i Drejtësisë për të Mitur, duhet kuptuar si një 

instrument mbrojtës ndaj një fëmije që ka ra ndesh me ligjin e jo instrument 

ndëshkues. Për më tepër, garantimi dhe respektimi i të të drejtave dhe lirive të 

tyre (fëmijëve) është paraparë me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, 

Konventën për të Drejtat e Fëmijës dhe marrëveshjeve të tjera ndërkombëtare 

në sistemin e drejtësisë. 

 

3. Përgjatë procedurave gjyqësore me të miturin që ka ra ndesh me ligjin duhet 

krijojmë ambient miqësor dhe të kemi qasje miqësore dhe duhet t’i ikim sa 

është e mundur termave ligjor si: penal, i pandehur, i akuzuar, i dënuar etj.  

 

4. Masat edukative apo dënimet mund të shqiptohen vetëm pas shterjes se 

mundësive ligjore, duke filluar prej zbatimit të parimit të oportunitetit, mos 

fillimit apo zhvillimit te procedurës ndaj të miturit, gjithnjë kur plotësohen 

kushtet ligjore, pastaj shqiptimi i masave të diversitetit në prokurori, me ç’rast 

nuk vazhdohet me procedurë ndaj të miturit në gjykatë, e të gjitha këto 

mundësi ndikojnë në risocializimin e të miturit apo në parandalimin që në të 

ardhmen i mituri të mos kryej vepra të tjera penale. Pas shterjes së mundësive 

të lartpërmendura: mos fillimit të procedurës, masave të diversitetit pastaj 

vijnë në shprehje masat edukative joinstitucionale si mbikëqyrja e shtuar nga 

ana e familjes, kujdestarit dhe më pas masat edukative institucionale siç janë: 

dërgimi në institucionin edukativo-korrektues dhe krejt në fund, kur të gjitha 

këto veprime të ndërmarra ndaj një të mituri si kryes i veprës penale nuk 

rezultojnë me ndikim pozitiv apo risocializim te i mituri atëherë si veprime të 

fundit edhe atë gjithnjë nëse plotësohen kushtet ligjore: si dënueshmëria për 

atë vepër penale, recidivizmi, mos ndikimi i masave të shqiptuara, vijnë në 

shprehje dënimet për të mitur, siç janë: gjoba, urdhri për punë në dobi të 

përgjithshme dhe burgimi për të mitur. Në të kundërtën në mungesë 

profesionistëve/profilizimit ligjor të tyre, institucioneve kompetente dhe 

legjislacionit adekuat, vështirë që mund të arrihet standardi i lartpërmendur 

ku fëmijës duhet siguruar mbrojtje për shkak të ndjeshmërisë së nivelit të 

pjekurisë, zhvillimit shpirtëror emocional, mendor dhe intelektual. 

 

5. Në thelb, trajtimi që i bëhet një të mituri nga sistemi i drejtësisë për të mitur 

është reflektim i kulturës së shoqërisë dhe pranim i vlerave universale të botës 

demokratike, siç janë: respektimi i të drejtave të njeriut dhe të lirive 

themelore, respektimi i interesit më të mirë të fëmijës, nxitja dhe dhënia e 

përparësisë zbatimit të masave kundrejt dënimit me burg për të mitur, 

promovimit dhe respektimit të qasjes miqësore si dhe të mënyrës së veprimit 

ndaj të miturve duke i dhënë përparësi edukimit dhe risocializimit. 

                                                           
33 Neni 3 i Konventës për të Drejtat e Fëmijës. 
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