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Ky manual botohet në kuadër të projektit “Institucionalizimi i Drejtësisë
Restauruese dhe Ndërmjetësimit Viktimë-Kundërvajtës për të Miturit në
Shqipëri”, që financohet nga Bashkimi Evropian dhe
zbatohet nga organizata Save the Children në partneritet me
Fondacionin “Zgjidhja e Konflikteve dhe Pajtimi i Mosmarrëveshjeve”.
 
Përgatitja e manualit u realizua në bashkëpunim
me Këshillin e Lartë të Drejtësisë.
 
@Të gjitha të drejtat të rezervuara. Përmbajtja e këtij botimi mund të
përdoret apo kopjohet lirisht prej specialistëve të fushës, por jo për qëllime
fitimprurëse, me kusht që çdo riprodhim të shoqërohet me njohjen e të dy
organizatave dhe BE si burim.
 
Këndvështrimet e autorëve të këtij botimi jo domosdoshmërisht
pasqyrojnë pikëpamjet e Save the Children dhe FZKPM.
 
Përmbajtja e këtij botimi dhe pikëpamjet e shprehura në të nuk pasqyrojnë 
domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian.
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 - 5 - 

SHËRBIMI I NDËRMJETËSIMIT DHE DREJTËSIA RESTAURUESE ...

I PROTOKOLL PËR REFERIMIN DHE OFRIMIN E 
SHËRBIMIT TË NDËRMJETËSIMIT DHE DREJTËSISË 
RESTAURUESE PËR TË MITURIT NË KONFLIKT ME LIGJIN

Protokolli përmban një tërësi udhëzimesh dhe standardesh që 
duhen ndjekur nga gjykata lidhur me referimin dhe ofrimin e shërbimit 
të ndërmjetësimit për të miturit në konflikt me ligjin. Në protokoll 
përcaktohen hapat që nga faza fillestare e referimit të çështjes për 
ndërmjetësim, deri te rezultati përfundimtar i procesit të ndërmjetësimit 
(Këto faza janë përkatësisht: vlerësimi i rastit të të miturit nga gjyqtari nëse 
është i përshtatshëm për t’u trajtuar me ndërmjetësim, procedura e referimit 
për në shërbimin e ndërmjetësimit, procesi i ndërmjetësimit, dokumentimi dhe 
finalizimi i procedurës). 

Protokolli botohet në zbatim të Marrëveshjes së Bashkëpunimit 
ndërmjet Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe Organizatës “Save the 
Children”.  

Sipas këtij protokolli, shërbimi i ndërmjetësimit dhe programe të 
drejtësisë restauruese mund të ofrohen nga subjekte juridike dhe fizike 
të fushës së ndërmjetësimit, të cilët janë të licencuar nga Komisioni i 
Licencimit të Ndërmjetësve pranë Ministrisë së Drejtësisë.

1. Drejtësia restauruese dhe ndërmjetësimi për të miturit 
në konflikt me ligjin

Drejtësia restauruese dhe ndërmjetësimi viktimë-kundërvajtës janë 
forma bashkëkohore të trajtimit dhe zgjidhjes së konflikteve penale jashtë 
rrugës gjyqësore. Përmes këtij mekanizmi synohet të riparohen dëmet që 
shkaktohen nga veprat penale te të miturit si viktima dhe si shkaktar të 
dëmit. Arritja e zgjidhjes është rezultat i bashkëpunimit dhe komunikimit 
aktiv të palëve në proces (të viktimës, të akuzuarit dhe pjesëtarëve të 
komunitetit në prani të një pale të tretë, të paanshme dhe të pavarur që 
është ndërmjetësi, si dhe përmes formave të tjera të drejtësisë restauruese, 
si të takimit në grup dhe rrethit të paqes. 

Me firmosjen e këtij protokolli mundësohet institucionalizimi i 
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procesit bashkëpunues ndërmjet gjykatës dhe shërbimit të ndërmjetësimit 
për ofrimin e zgjidhjes alternative përmes drejtësisë restauruese dhe 
ndërmjetësimit për të miturit në konflikt/kontakt me ligjin. 

Qëllimi i hartimit të këtij protokolli është të lehtësojë zbatimin 
praktik të rregullave dhe standardeve të ndërmjetësimit nga gjyqtarët, për 
të nxitur zgjidhjen e çështjeve me këtë alternativë, si një prej mënyrave më 
të suksesshme të drejtësisë restauruese. 

 
2. Baza ligjore ku mbështetet protokolli 

- Ligji nr. 10385, datë 24.02.2011, “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen 
e mosmarrëveshjeve”, i ndryshuar; 

- Kodi i Procedurës Penale, nenet 59, 284, 338. 
- Kodi Penal 

3. Roli i gjyqtarit në raport me shërbimin e Ndërmjetësimit 
dhe Drejtësinë Restauruese 

Hapat që ndërmerr gjyqtari: 
- Bën vlerësimin e rastit të të miturit në konflikt me ligjin nëse është i 

përshtatshëm për t’u referuar në shërbimin e ndërmjetësimit dhe në 
programe restauruese.

- I fton palët për ta zgjidhur konfliktin përmes shërbimit të ndërmjetësimit 
dhe drejtësisë restauruese.  

- Nëse palët bien dakord, gjyqtari harton një vendim të ndërmjetëm që 
shoqëron dosjen e çështjes së referuar në shërbimin e ndërmjetësimit. 

- Në këtë vendim gjyqtari përcakton afatin kohor brenda të cilit duhet të 
përfundojë procesi i ndërmjetësimit.     

- Në rastin kur është zgjidhur çështja me anë të ndërmjetësimit, organet 
gjyqësore vendosin, sipas rastit, miratimin e zgjidhjes me pajtim 
të çështjes civile ose pushimin e çështjes penale ose mosfillimin e 
procedimit penal, përveç rasteve kur arrihet në përfundimin se vërehet 
pavlefshmëri.

- Nëse aktmarrëveshja respekton kushtet e përcaktuara në nenin 22 
të ligjit të ndërmjetësimit, përbën titull ekzekutiv dhe, në këtë rast, 
ngarkohet shërbimi përmbarimor për ekzekutimin e saj. 

- Kur bëhet kundërshtim, gjykata merr parasysh mënyrën e zgjidhjes me 
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ndërmjetësim, por, gjithashtu, nuk ka pengesë ligjore për zgjidhje tjetër, 
në përputhje me ligjin.

4. Hapat e Procedurës së Ndërmjetësimit

Shërbimi i ndërmjetësimit kujdeset që të kryejë veprimet e mëposhtme: 
- Pranon dhe regjistron elektronikisht të gjitha çështjet që referohen në 

shërbimin e ndërmjetësimit dhe ruan dokumentet shoqëruese të tyre. 
- Bashkëpunon me Kancelarin e gjykatës pas referimit të çështjes nga 

ana e gjyqtarit, si dhe merr informacionin përkatës. 
- Njofton palët e përfshira në çështje dhe i ndihmon ato të zgjedhin 

ndërmjetësin për çështjen e tyre. 
- Fillon seancat e ndërmjetësimit në një vend të përshtatshëm, për të 

cilin është rënë dakord me palët. Procedura ligjore për ndërmjetësim 
fillon në datën për të cilën palët kanë rënë dakord. 

- Në qoftë se njëra nga palët i drejtohet shërbimit të ndërmjetësimit, 
duke kërkuar zgjidhjen e mosmarrëveshjes nëpërmjet ndërmjetësimit, 
kjo e fundit i drejton një kërkesë palës tjetër. Nëse pala tjetër nuk i 
përgjigjet kërkesës brenda 30 ditëve nga data që i është dërguar ftesa, 
ose brenda afatit kohor të përcaktuar në vetë ftesën, atëherë heshtja do 
të konsiderohet si mospranim;

- Kur pala pranon, atëherë ndiqet procedura për caktimin e ndërmjetësit. 
Palët mund të caktojnë edhe më shumë se një ndërmjetës. Kur zgjidhen 
dy ndërmjetës, atëherë secila nga palët ka të drejtë të vendosë për 
njërin prej tyre. Kur ndërmjetësimi do të bëhet nga më shumë se dy 
ndërmjetës, atëherë secila nga palët zgjedh nga një dhe për të tjerët 
vendosin bashkërisht. 

- Shërbimi i ndërmjetësimit, do të njoftojë ndërmjetësin dhe do t’i 
kërkojë atij që të caktojë datën e takimit të parë me palët. 

- Pas marrjes së njoftimit për datat e propozuara të takimit të parë, qendra/
ndërmjetësi do t’ua bëjë ato të njohura palëve dhe do t’u kërkojë atyre 
datën më të përshtatshme për zhvillimin e takimit me ndërmjetësin. 

- Në takimin e parë të ndërmjetësit me palët do të diskutohet për 
kohëzgjatjen orare dhe kalendarike të procesit, datën e fillimit të tij 
dhe grafikun e zhvillimit të procesit; për rregullat, Procedurat dhe 
Kodet që do të zbatohen nga ndërmjetësi dhe palët gjatë procesit; për 
shpenzimet shtesë të procesit, në qoftë se ato nuk janë përcaktuar në 
takimin paraprak me palët;
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- Në rast se në takimin e parë të ndërmjetësit me palët, sipas pikës 4.6 
të ligjit të ndërmjetësimit, nuk arrihet marrëveshje për problemet 
e diskutuara, procesi nuk zhvillohet dhe ndërmjetësi u ofron palëve 
përsëritjen e procedurës për caktimin e ndërmjetësit. 

- Ndërmjetësi mund ta zhvillojë procesin e ndërmjetësimit duke 
komunikuar me të dyja palët së bashku në të njëjtën kohë ose veçmas 
me secilën prej tyre, duke bërë kujdes për të manifestuar një sjellje të 
paanshme. Në rast të takimeve dhe seancave të ndara, ndërmjetësi mund 
t’u japë informacion respektiv palëve për bisedat me palën e kundërt 
me kusht që një gjë e tillë të pranohet prej palëve.

- Çdo e dhënë që del gjatë procesit të ndërmjetësimit mbetet 
konfidenciale. Neni 12 i ligjit për ndërmjetësimin parashikon se prova 
të tilla si ftesa për ndërmjetësim, mendimet e sugjerimet e palëve 
gjatë procesit, deklaratat dhe pohimet e tyre, propozimet e bëra nga 
ndërmjetësi, dokumentet e përgatitura vetëm për qëllim ndërmjetësimi 
nuk mund të përdoren si prova në një proces gjyqësor, që mund të 
zhvillohet pas atij të ndërmjetësimit. Me përjashtim të tyre, çdo provë 
tjetër e ndryshme mund të paraqitet në procese të zgjidhjeve ligjore me 
anë të alternativave të tjera. 

- Procedura e ndërmjetësimit mbaron me arritjen e marrëveshjes për 
ndërmjetësim ose me deklaratat me shkrim të palëve që pranojnë se 
procedura e ndërmjetësimit ka mbaruar me ose pa sukses.

- Në përgjigje të referimit të çështjes nga ana e gjykatës, ndërmjetësi 
përgatit shkresën përcjellëse për gjykatën, duke e informuar për rezultatin 
e procesit të ndërmjetësit, duke bashkëngjitur dhe dokumentacionin 
përkatës. 

- Informon kryetarin dhe kancelarin e gjykatës, nëse nevojitet, 
për statistikat e rasteve të referuara nga gjyqtarët, për çështjet e 
ndërmjetësuara ose për ecurinë e procesit të ndërmjetësimit. 
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II. MODELET E DOKUMENTEVE QË E LIDHIN GJYKATËN 
ME PROCESIN E NDËRMJETËSIMIT

 Modeli i vendimit të ndërmjetëm që përdoret nga gjykata për 
të referuar çështjet për ndërmjetësim. Ky model përmban emrin 
e gjyqtarit, të dhënat për palët, referencën ligjore, vendimin për 
t’i ftuar palët në ndërmjetësim dhe për ta referuar çështjen në 
zyrën e ndërmjetësimit, si dhe afatin kohor të përcaktuar nga 
gjyqtari. Vendimi i paraqitur në zyrën e ndërmjetësimit i shërben 
koordinatorit si referencë, kur ai i raporton gjykatës mbi rezultatet e 
procesit të ndërmjetësimit. 

 Modeli i Aktmarrëveshjes së Ndërmjetësimit. Ky model mund të 
përdoret në rastet kur palët arrijnë në një marrëveshje për zgjidhjen 
e mosmarrëveshjes së tyre. Ligji për ndërmjetësimin parashikon që 
kjo marrëveshje të bëhet në formë të shkruar dhe të nënshkruhet nga 
palët dhe Ndërmjetësi/Ndërmjetësit. Marrëveshja e Ndërmjetësimit 
është e detyrueshme dhe duhet të ekzekutohet në të njëjtat afate 
kohore si vendimet e arbitrazhit, në përputhje me nenin 22 të Ligjit 
për Ndërmjetësimin. Marrëveshja e Ndërmjetësimit nënshkruhet 
në katër kopje origjinale, një për secilën palë, një për t’u mbajtur 
në Qendrën e Ndërmjetësimit dhe një të fundit për ta dorëzuar në 
gjykatë.

 Modeli i letrës njoftuese që i dërgon shërbimi i ndërmjetësimit/
ndërmjetësi gjykatës pas përfundimit të ndërmjetësimit. Ky 
model është përgatitur në përputhje me ligjin për ndërmjetësimin. 
Përkatësisht, Neni 10/3 i këtij ligji parashikon, si më poshtë: “Me 
përfundimin e procedurës së ndërmjetësimit dhe brenda afateve të 
përcaktuara në këtë ligj, Ndërmjetësi informon gjykatën ose arbitrazhin 
me shkrim, në mënyrë të tillë që të ndiqen procedurat e pezulluara si 
rezultat i ndërmjetësimit”. 
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1. Model i vendimit të ndërmjetëm që përdor gjykata për 
të referuar çështjet në ndërmjetësim 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR ___________

Nr. i Regjistrit Themelor ______           Data e regjistrimit _______________

VENDIM

“Për kalimin e çështjes te shërbimi i ndërmjetësimit

Gjykata e Rrethit Gjyqësor ________ e përbërë prej __________________, sot më datë 
___________, pasi informon palët në këtë gjykim penal të filluar me kërkesën e personit të 
dëmtuar akuzues në çështjen ku përfshihen si më poshtë: 

I dëmtuari akuzues:
Personi i akuzuar:
Lloji i veprës/kundërvajtjes penale:
Baza Ligjore:

KONSTATON
Referuar nenit 59/284 Kodit të Procedurës Penale, si dhe nenit 2 dhe 13 të ligjit 10 385, datë 
24/02/2011, “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”, çështja e mësipërme e 
ardhur për gjykim, duke pasur në vëmendje rrethanat dhe palët, ka vend dhe çmohet se mund 
të zgjidhet me ndërmjetësim, dhe 

PËR KËTË ARSYE

Gjykata, bazuar në nenet 59 dhe 284 të Kodit të Procedurës Penale, 

VENDOSI

- Ta referojë çështjen për zgjidhje me ndërmjetësim. 
- Afati për paraqitjen në gjykatë të marrëveshjes për ligjërimin e kësaj zgjidhjeje ose për 
vazhdimin e gjykimit është: ____________________, datë:_______________. 
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2.  Model i Marrëveshjes së Ndërmjetësimit

MARRËVESHJE

         Sot, më datë: ___/___/_____, në: ___________, në përputhje me ligjin nr. 10385, 
datë 24.02.2011, “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”, dhe nenit 59 dhe 
284 të Kodit të Procedurës Penale, nënshkruhet kjo marrëveshje ndërmjet: 

(informacion mbi palët) 
1.  _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

Përshkrimi i mosmarrëveshjes
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

   Detyrimet dhe kushtet e vendosura nga palët: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Mënyrat dhe afatet për përmbushjen e tyre:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Me vullnetin e tyre të lirë, palët deklarojnë se do t’i përmbushin me korrektësi të gjitha 
detyrimet dhe kushtet reciproke të përcaktuara në marrëveshje. 

            Pala e parë                                         Pala e dytë
_______________________                         _______________________

Ndërmjetësi
___________________________

Logo e institucionit që ofron 
shërbimin e ndërmjetësimit 
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3.  Model i Njoftimit që dërgon Shërbimi 
 i Ndërmjetësimit në Gjykatë

Nr. Prot.________                                                                Datë, ___ / ___ / ______

NJOFTIM 

Drejtuar: ________________________

Lënda: Mbi përfundimin e procedurës së ndërmjetësimit 

Sipas Vendimit për Referimin e Çështjes për Ndërmjetësim, të regjistruar në datë: 
_________________, dhe në respektim të ligjit nr. 10 385, datë 24.02.2011, “Për 
ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”, ju njoftojmë përmes këtij dokumenti 
për përfundimin me sukses/pa sukses të procedurës së ndërmjetësimit, ndërmjet palëve të 
mëposhtme: 

1. ______________________

2. _______________________ 
 
Me Ndërmjetës: Z./Znj. ________________________

Ju lutemi, gjeni bashkëlidhur edhe aktet përkatëse të çështjes. 

______________________
(emri, mbiemri)

Përfaqësues i shërbimit të ndërmjetësimit / Ndërmjetësi

Logo e institucionit që ofron 
shërbimin e ndërmjetësimit 
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III. NDËRMJETËSIMI DHE DREJTËSIA RESTAURUESE 
 PËR TË  MITURIT NË KONFLIKT ME LIGJIN 

Ndër alternativat e zgjidhjes së konflikteve, ndërmjetësimi është një 
veprimtari që mund të zhvillohet si brenda, ashtu edhe jashtë gjykatës, 
përmes të cilit palët përpiqen të zgjidhin mosmarrëveshjen e tyre me 
ndihmën e një personi të tretë neutral (ndërmjetësi), me qëllim që të arrijnë 
në një zgjidhje të pranueshme për palët, e që nuk bie në kundërshtim me 
ligjin. 

Ndërmjetësimi është një proces sa me natyrë shoqërore dhe 
psikologjike, aq edhe me natyrë juridike. Kjo për faktin se çdo konflikt 
dhe mosmarrëveshje mbart në vetvete elemente shoqërore dhe juridike. 
Ndërmjetësimi ndjek një racionale që është e ndryshme nga rruga 
gjyqësore (në të drejtën penale, familjare, tregtare ose administrative). Këtu 
do të trajtojmë ndërmjetësimin të lidhur me sistemin e drejtësisë penale, 
prandaj këtu do të trajtojmë modelet e bashkëpunimit ndërmjet shërbimit 
të ndërmjetësimit dhe organeve të drejtësisë penale. 

1. Rëndësia e protokollit për gjykatën

Protokolli është një dokument që synon të vendosë një gjuhë 
komunikimi ndërmjet gjykatës dhe shërbimit të ndërmjetësimit që dy ose 
më shumë institucione duhet të përdorin me njëri-tjetrin, me qëllim që të 
adresojnë në mënyrë profesionale çështje që lidhen me mënyrat alternative 
të trajtimit të veprave penale përmes drejtësisë restauruese, kryesisht 
ndërmjetësimit. Këto alternativa duhet të zbatohen për një individ, i cili 
ndonëse ka kryer një shkelje të ligjit penal, vlen të trajtohet në mënyrë 
të tillë që t’i hapet rrugë rehabilitimit dhe paqes sociale, duke shmangur 
reagimet tradicionale me karakter ndëshkues. Këto reagime alternative që 
ndjekin paradigmën e ‘drejtësisë restauruese’ ofrojnë një sërë përfitimesh 
si për palën e dëmtuar, kundërvajtësin, si dhe komunitetin e shoqërinë më 
gjerë. Devijimi apo shmangia nga procedurat e zakonshme është mënyra 
kryesore për t’i hapur rrugë zbatimit të këtyre alternativave. 

Në terma më të përgjithshme, përmes këtij protokolli synohet 
drejt rritjes së nivelit të aksesit në drejtësi për qytetarët; realizimit të një 
procesi të drejtë për personat e akuzuar; dhënies së mundësisë për t’u 
shprehur për palën e dëmtuar; forcimit të partneriteteve me prokurorinë, 
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policinë, avokatinë; promovimin e angazhimit aktiv të palëve të përfshira, 
të akuzuarit, viktimës dhe komunitetit në procesin e ‘bërjes së drejtësisë’, 
si mënyra më e përshtatshme e veprimit në një shtet demokratik; rritjes së 
kapaciteteve parandaluese dhe pritshmërisë së publikut për institucionet e 
dhënies së drejtësisë.

2. Mbi devijimin, drejtësinë restauruese dhe ndërmjetësimin 
- shpjegime të termave të përdorur në këtë manual 

Devijim: Është së pari një mënyrë e shmangies së rasteve nga 
procedura penale, d.m.th. shmangia nga një procedurë krejtësisht 
gjyqësore, që përfundon me dhënien e dënimit dhe ndëshkimin e të 
akuzuarit. Devijimi mundëson për përdorimin e qasjeve alternative ndaj 
krimit, duke i bërë pjesë të sistemit të drejtësisë penale. Nëpërmjet këtyre 
alternativave, autorit të një vepre penale (krim ose kundërvajtje), i jepet 
mundësia të marrë përgjegjësi për sjelljen e tij/saj dhe të përfshihet në 
ndërmjetësimin, si një praktikë e drejtësisë restauruese. Edhe pse drejtësia 
restauruese pajtohet me një logjikë tjetër, rruga e devijimit nuk anashkalon 
kompetencat vendimmarrëse të institucioneve të sistemit të drejtësisë 
penale. 

Përveç kësaj, ne u referohemi si programe të devijimit dhe të 
ashtuquajturave “masa alternative” ose “masa ekstragjyqësore”. Vendimet 
për këto masa janë rezultat i procedurave formale gjyqësore. Këto mënyra 
të reagimit konsiderohen si më të favorshme për qëllime rehabilituese, por 
ato nuk ndjekin një ‘logjikë’ krejtësisht të ndryshme; ato ndjekin logjikën 
e procedurës penale.

Drejtësi restauruese: Drejtësia restauruese është një qasje ndaj 
krimit, e cila njeh pasojat e krimit mbi viktimën, komunitetin në të cilin 
është kryer krimi dhe shkelësin. Ajo ndjek një logjikë ose ‘arsyetim’ të 
ndryshëm nga procedura penale. Ajo fillon nga përjetimi i përditshëm i 
palës së dëmtuar se si ndihesh kur je lënduar dhe nga ana tjetër  se si ndihet 
autori i veprës penale kur ka kryer veprime që kanë lënduar dikë tjetër. 
Drejtësia restauruese kërkon një pjesëmarrje aktive të viktimës dhe autorit 
të veprës penale, në dallim nga procedura penale ku vendimi merret nga 
gjyqtari. Ajo orientohet drejt riparimit/kompensimit, në vend të dhënies 
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së një dënimi. 
Fokusi i saj parësor është të riparojë dëmin e shkaktuar nga shkelja, 

të zhdëmtojë komunitetin dhe viktimën, si dhe t’i ofrojë kundërvajtësit 
mundësinë për të dhënë kontributin e tij/saj pozitiv për komunitetin. Në 
mënyrë që drejtësia të jetë vërtet restauruese, komuniteti, viktima dhe 
kundërvajtësi duhet të luajnë rol aktiv. Drejtësia restauruese mund të 
përdoret dhe në çështjet për të miturit, të cilët marrin përgjegjësi personale 
për veprimet e tyre dhe pastaj përpiqen të riparojnë dëmin që i kanë 
shkaktuar viktimës dhe komunitetit. 

Pajtimi i nevojave të viktimave dhe kundërvajtësve me nevojat e 
komunitetit është synimi bazë i drejtësisë restauruese.

Ndërmjetësim: Ndërmjetësimi, sipas nenit 1/1 të ligjit nr. 
10385/24.2.2011 “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”, 
është “...veprimtari jashtëgjyqësore, në të cilën palët kërkojnë zgjidhjen e 
një mosmarrëveshjeje me anë të një personi të tretë asnjanës (ndërmjetësit), 
për të arritur një zgjidhje të pranueshme të mosmarrëveshjes dhe që nuk 
bie në kundërshtim me ligjin”. 

Ndërmjetësimi viktimë-kundërvajtës, një formë specifike e 
ndërmjetësimit, është praktika më e përdorur e drejtësisë restauruese. Përmes 
kësaj praktike, viktima, kundërvajtësi, si dhe përfaqësues të komunitetit 
takohen (drejtpërdrejt ose jo drejtpërdrejt) dhe hyjnë në një dialog për një 
vepër penale që i është paraqitur policisë ose prokurorisë, me ndihmën e një 
personi (ose personave) të tretë, një ndërmjetësi të pavarur. Ndërmjetësimi 
është i orientuar drejt arritjes së një marrëveshjeje për kompensimin dhe 
‘restaurimin’ si material dhe moral për viktimën, komunitetin dhe marrjen 
e përgjegjësive për të ardhmen, të cilat konsistojnë kryesisht në premtime 
nga ana e autorit të veprës penale për moskryerjen e veprimeve të tilla të 
dëmshme në të ardhmen.  

Fëmijë: Sipas nenit 3/d të ligjit nr.10347/4.11.2010 “Për mbrojtjen 
e të drejtave të fëmijës” hartuar në përputhje me Konventën e OKB “Për të 
drejtat e fëmijës”1, “Fëmijë” është çdo person i lindur gjallë, deri në moshën 
18 vjeç. Në rastin kur mosha e personit nuk është plotësisht e përcaktuar, 
por ekzistojnë arsye që lënë të nënkuptohet se personi është fëmijë, ky 

1 Sipas nenit 1 të KDF-së “Në këtë Konventë, me fëmijë kuptohet çdo qenie njerëzore nën 
moshën 18 vjeç, me përjashtim të rasteve kur mosha madhore arrihet më përpara, në 
përputhje me legjislacionin, të cilit ai i nënshtrohet.”
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person konsiderohet fëmijë dhe përfiton nga ky ligj derisa mosha e tij të 
jetë përcaktuar plotësisht”. Për sa i përket përgjegjshmërisë penale, sipas 
nenit 12 të KP-së, ka përgjegjësi penale personi që në kohën e kryerjes 
së një krimi ka mbushur moshën katërmbëdhjetë vjeç, ndërsa personi 
që kryen një kundërvajtje penale ka përgjegjësi kur ka mbushur moshën 
gjashtëmbëdhjetë vjeç.

3. Konteksti kushtetues

Kushtetuta shqiptare u kushton një rëndësi të posaçme lirive 
dhe të drejtave themelore të njeriut, jo vetëm duke i përmendur ato në 
preambulën e saj dhe në parimet themelore të organizimit shtetëror, por 
edhe për shkak të rregullimit sistematik të tyre në Pjesën e Dytë, fill pas 
Parimeve Themelore. 

Në nenin 4, si dhe në preambulën e Kushtetutës deklarohet parimi 
i shtetit të së drejtës. Ky parim është një nga parimet më themelore e më të 
rëndësishme në shtetin dhe shoqërinë demokratike. Ky parim nënkupton 
sundimin e ligjit dhe mënjanimin e arbitraritetit, me qëllim që të arrihet 
respektimi dhe garantimi i dinjitetit njerëzor, drejtësisë dhe sigurisë juridike. 
Ndërsa në nenin 3 përcaktohet, midis të tjerave, se dinjiteti i njeriut, të 
drejtat dhe liritë e tij, drejtësia shoqërore, rendi kushtetues janë baza e këtij 
shteti, i cili ka për detyrë t’i respektojë dhe t’i mbrojë. Nuk është aspak e 
rastit që parimi i parë i përgjithshëm, i cili fillon katalogun e të drejtave dhe 
lirive themelore të njeriut, është detyrimi i organeve të pushtetit publik, që 
në përmbushje të detyrave të tyre, duhet të respektojnë të drejtat dhe liritë 
themelore të njeriut, si dhe të kontribuojnë në realizimin e tyre, sepse ato 
qëndrojnë në themel të të gjithë rendit juridik (neni 15). 

Neni 25 konfirmon parimin e humanizmit të drejtësisë penale, 
duke sanksionuar se askush nuk mund t’i nënshtrohet torturës, dënimit 
apo trajtimit mizor, çnjerëzor ose poshtërues. Ndërsa neni 26 parashikon 
si përjashtim të ndalimit të kryerjes së një pune të detyruar, rastin e 
ekzekutimit të një vendimi gjyqësor. 
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4. Instrumentet ndërkombëtare lidhur me mekanizmin e 
devijimit dhe instrumentet e ndërmjetësimit 

Dispozitat lidhur me devijimin janë të shpërndara në disa instru-
mente ndërkombëtare, ku vendin kryesor e zënë ato që lidhen me çështjet 
e drejtësisë për të miturit.

Në këtë pjesë pasqyrohen normat ndërkombëtare lidhur me çështjet 
e drejtësisë penale për të miturit, fokusuar në drejtësinë restauruese dhe 
mekanizmin e devijimit apo të shmangies nga dënimi penal, të cilat janë 
të rëndësishme për t’u pasur në vëmendje nga gjykata. Për gjyqtarët, njohja 
me instrumentet ndërkombëtare vlen me qëllim zbatimin e tyre. 

5. Niveli i Kombeve të Bashkuara

5.1  Konventa Për të Drejtat e Fëmijëve2

KDF-ja është një instrument sintetik ku në mënyrë gjithëpërfshirëse 
gjenden parimet kryesore për mbrojtjen e të drejtave të të miturve në tërësi, 
por dhe standardet bazë për zbatimin e drejtësisë penale për të miturit. 
Mesazhi që vjen prej këtij dokumenti është se duke qenë ndryshe, pikërisht 
sepse është një qenie në zhvillim e sipër, fëmija, ka ende kohë e mundësi 
për t’u rehabilituar, ka nevoja të ndryshme prej të rriturve dhe terapitë që 
sistemi do të përdorë për “shërimin” e tyre janë dhe duhet të jenë krejt 
të ndryshme e të veçanta prej atyre të të rriturve. Çështjet që lidhen me 
drejtësinë penale për të miturit janë kryesisht ato të përfshira në nenet 37, 
39, 40 të KDF. 

Neni 37 i KDF ka në përmbajtjen e vetëndalimin e torturës dhe 
trajtimit mizor, degradues, çnjerëzor. Nuk duhet të ketë as dënim kapital, 
as dënim me vdekje dhe as burgim të përjetshëm për fëmijët; arrestimi, ndalimi 
ose burgimi i një fëmije duhet të jetë në përputhje me ligjin dhe të përdoret 
vetëm si një masë e fundit dhe për një kohë sa më të shkurtër, çdo fëmijë i 
privuar nga liria duhet të trajtohet në mënyrë njerëzore, duhet të jetë i veçuar 
nga të rriturit dhe duhet të jetë gjithnjë në kontakt me familjen e tij; fëmijët 
e privuar nga liria kanë të drejtë për asistencë juridike dhe të drejtë për të 
kundërshtuar privimin e lirisë dhe të merret një vendim i shpejtë në lidhje 

2	 Shqipëria	e	ka	ratifikuar	Konventën	e	OKB-së	mbi	të	Drejtat	e	Fëmijës	(1989)	
	 më	27	shkurt	1992.
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me çështjen etj. Në të njëjtën linjë, neni 39 i detyron shtetet palë të marrin 
të gjitha masat e duhura për të lehtësuar riaftësimin fizik e psikologjik dhe 
integrimin në shoqëri të çdo fëmije, që është viktimë e keqtrajtimit, torturës 
ose të çdo forme tjetër të një trajtimi ose dënimi mizor. Ky riaftësim dhe ky 
riintegrim duhet të bëhen në kushtet e një mjedisi që ndihmon shëndetin, 
personalitetin dhe dinjitetin e fëmijës.

Neni 40 mbulon në mënyrë më specifike të drejtat e të gjithë fëmijëve 
të akuzuar për shkeljen e legjislacionit penal, nga momenti kur bëhet një 
akuzë, përmes hetimit, arrestimit, akuzimit, periudhës para gjyqit, gjykimit 
dhe dënimit. Ai detajon një listë me garanci minimale për fëmijën (‘të 
drejtat e një procesi të drejtë’) dhe kërkon që shtetet palë të vendosin një 
moshë minimale të përgjegjësisë penale dhe të japin masat për trajtimin 
e fëmijëve që mund të kenë shkelur ligjin penal, pa iu drejtuar procedurave 
gjyqësore, si dhe masa alternative ndaj kujdesit institucional.

Për të nxjerrë më në pah lidhjen midis KDF me devijimin dhe 
programet restauruese, vlen të përmendet Komenti i Përgjithshëm nr. 10 
(2007) – Të drejtat e fëmijëve në sistemin e drejtësisë për të mitur3, ku ndër të 
tjera thuhet:

Paragrafi 3/ë…] kjo drejtësi për të miturit e administruar në 
përputhje me KDF], që duhet të promovojë, inter alia, përdorimin 
e masave alternative të tilla si devijimi dhe drejtësia restauruese, 
do t’u mundësojë shteteve palë që t’u përgjigjen fëmijëve në konflikt 
me ligjin në mënyrë efektive duke iu përgjigjur jo vetëm interesit 
më të lartë të këtyre fëmijëve, por edhe interesave afatshkurtra dhe 
afatgjata të shoqërisë në tërësi. 

5.2  Udhëzimet e OKB-së

	Rregullat Standard Minimum të Kombeve të Bashkuara lidhur 
me Masat e Mosarrestimit (Rregullat e Tokios, 1990);

Përmes këtyre rregullave vendoset një paketë parimesh, që kanë për 
qëllim promovimin e masave të sigurisë që nuk kanë të bëjnë me arrestin 

3	 GENERAL	COMMENT	No.	10	(2007).	Children’s	rights	in	juvenile	justice	http://www2.
ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10.pdf
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në burg, si edhe disa standarde minimum lidhur me personat të cilët janë 
në kushtet e vuajtjes së alternativave të dënimit me burgim. Këto rregulla 
promovojnë sanksionet në komunitet dhe ndalen kryesisht në: 

- Sistemi i drejtësisë duhet të përmbajë në masë të konsiderueshme 
sanksionet në komunitet si në fazën para procedimit gjyqësor ashtu 
edhe pas dhënies së dënimit;

- Shmangia sa më shumë nga dënimi me burgim në rastet e panevojshme;
- Shkelësit e ligjit duhet të kenë të bëjnë (të japin llogari) me 

komunitetin;
- Inkurajimin në rritje të sanksioneve në komunitet dhe shmangien 

nga proceset formale kur kjo është e mundur (drejtësia restauruese);
- Inkurajimin e përfshirjes së komunitetit në zbatimin e sanksioneve 

në komunitet.

	Rregullat e Kombeve të Bashkuara për mbrojtjen e të rinjve, të 
cilëve u është hequr liria (Rregullat e Havanës)4

Në tekstin e këtij dokumenti nënvizohen disa nga parimet për 
mbrojtjen e të rinjve, të cilëve u është hequr liria. Të tilla parime janë:

- heqja e lirisë është masa e fundit dhe kjo duhet të ketë kohëzgjatje 
të kufizuar;

- heqja e lirisë për të miturit nuk mund të bëhet pa një motiv juridik 
objektiv;

- krijimi i njësive të institucioneve të hapura të jetë prioritet;
- përgatitja e të miturve, të cilëve u është hequr liria për rikthimin e 

lirisë dhe rikthimin në komunitet, ku me rëndësi janë programet 
edukuese që duhet të ndjekin ata;

- mbajtja e kontakteve me familjen;
- trajnimi i personelit të institucioneve ose të qendrave.

	Udhëzimet e Riadit5

 Këto udhëzime i dedikohen parandalimit të kriminalitetit te të 
miturit dhe bazohen mbi këto parime themelore:

- Parandalimi i kriminalitetit të të miturve nëpërmjet përfshirjes në 

4	 	Aprovuar	nga	Rezoluta	e	Asamblesë	së	Përgjithshme	45	/	113	e	14	dhjetorit	1990.
5	 	Adaptuar	dhe	shpallur	nga	Asambleja	e	Përgjithshme	me	rezolutën	45/112	në	14	dhjetor	

1990.
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aktivitete të ligjshme e të dobishme për shoqërinë dhe nëpërmjet 
mbajtjes së një qëndrimi humanist ndaj shoqërisë dhe këndvështrimit 
mbi jetën. 

- Parandalimi kërkon përpjekje nga e gjithë shoqëria, për të siguruar 
një zhvillim harmonik të adoleshentëve, duke respektuar dhe 
mbrojtur personalitetin e tyre që në fëmijërinë e hershme.

- Të rinjtë duhet të kenë një rol aktiv dhe partneriteti brenda shoqërisë 
dhe nuk duhen trajtuar thjesht si objekte shoqërizimi ose kontrolli.

- Mirëqenia e të rinjve, duke filluar që nga fëmijëria e hershme, duhet 
të jetë fokusi i të gjitha programeve parandaluese.

- Duhet të njihet dhe të vlerësohet nevoja dhe rëndësia e politikave të 
parandalimit progresiv të kriminalitetit dhe të studimit sistematik 
e përpunimit të masave të nevojshme. Këto duhet të shmangin 
inkriminimin dhe penalizmin e fëmijës për sjellje që nuk i shkaktojnë 
dëme të rëndësishme zhvillimit të tij apo nuk dëmtojnë të tjerët. 

- Duhet të zhvillohen shërbime dhe programe të bazuara në komunitet 
për parandalimin e kriminalitetit të të miturve, në mënyrë të veçantë 
aty ku ende nuk ka agjenci. Agjencitë formale të kontrollit social 
zakonisht duhen përdorur vetëm si mjet i fundit.

	Rregullat Standarde Minimale të Kombeve të Bashkuara për 
Administrimin e Drejtësisë për të Miturit (Rregullat e Pekinit)6

 Standardet minimale synojnë krijimin e një sistemi të 
specializuar të drejtësisë për të miturit dhe krijimin e një legjislacioni të 
posaçëm. Këtu duhen veçuar:

- përjashtimi i të miturit prej dënimit kapital dhe prej ndëshkimeve 
trupore

- trajtimi i paanshëm dhe njerëzor;
- mbajtja parasysh e mendimeve të të miturit;
- burgimi të jetë mundësia e fundit dhe qëndrimi në burg të jetë 

sa më i shkurtër që të jetë e mundur;
- heqja e lirisë duhet të aplikohet për raste shumë të rënda;
- riintegrimi i të miturit.

Komentari zyrtar i këtij dokumenti7 shpjegon qartë të mirat dhe 

6	 	Miratuar	nga	Rezoluta	e	Asamblesë	së	Përgjithshme	40/33	më	29	nëntor	1985.
7 Shih http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/
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përfitimet e devijimit dhe jep sqarime të rregullit 11. Rregulli 11 i këtij 
dokumenti i referohet devijimit. 11.1 promovon devijimin në parim; 11.2 
liston një gamë të gjerë aktorësh që duhet të përdorin devijimin; 11.3 
nënvizon nevojën e pranimit/miratimit; 11.4 promovon programet me 
bazë komunitare. 

	Udhëzues për veprim ndaj fëmijëve në sistemin e drejtësisë 
penale8

Në pikën 15 të këtij dokumenti nënvizohet se: 15. Duhet ndërmarrë 
një rishikim i procedurave ekzistuese dhe aty ku është e mundur, devijimi 
ose iniciativat alternative kundrejt sistemit klasik të drejtësisë penale 
duhet të zhvillohen me qëllim që të shmanget çuarja drejt sistemit penal 
të drejtësisë të rinjtë që akuzohen për një shkelje. Në masat e ndërmarra 
për këtë qëllim duhet të përfshihet edhe familja, kuptohet në masën që kjo 
e fundit vepron në favor të së mirës për fëmijën shkelës të ligjit. Shtetet 
duhet të sigurojnë që këto masa të jenë në përputhje me KDF, rregullat 
standarde të OKB-së mbi drejtësinë për të miturit, si dhe me norma të tjera 
që ekzistojnë për parandalimin e kriminalitetit dhe të drejtësisë penale siç 
janë ato të sipërcituara (Rregullat e Tokios). Në këto raste, vëmendje duhet 
t’i kushtohet procesit të rregullt në rast se zbatohen këto rregulla si edhe 
parimit të ndërhyrjes minimum.

Në një dokument ‘soft law’ të OKB-së me titull ‘Qasja e Kombeve 
të Bashkuara ndaj drejtësisë për të miturit’ të vitit 20089, ndër parimet 
udhëzuese që lidhen me drejtësinë për të miturit, listohet (parimi 8) ai 
me titull ‘heqja e lirisë së fëmijës duhet të jetë mjeti i fundit dhe për një 
kohë sa më të shkurtër të mundshme’. Në funksion të këtij parimi, duhet 
të vendosen rregulla për drejtësinë restauruese, për mekanizmat e devijimit 
dhe për alternativat e dënimit me burgim. Për të njëjtën arsye, programet për 
drejtësinë për të mitur kanë nevojë të ndërtohen mbi sistemet e drejtësisë 
tradicionale dhe informale, për aq kohë sa ato respektojnë parimet dhe 
standardet e të drejtave të njeriut, si dhe barazinë gjinore.

RES/40/33&Lang=E&Area=RESOLUTION
8	 Guidelines	for	Action	on	Children	in	the	Criminal	Justice	System	(Annex	to	UN	Resolution	

1997/30	–	Administration	of	Juvenile	Justice	(‘Vienna	Guidelines’),	1997.
9	 Shih:	UN	Common	Approach	to	Justice	for	Children,	në:	https://www.essex.ac.uk/

armedcon/story_id/UNCOMMON.pdf	
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6. Niveli i Këshillit të Evropës
Në këtë kontekst, ndër dokumentet më me rëndësi, veçohen:

Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut KEDNJ10 dhe 
Protokollet nr. 1; 2; 4; 6; 5; 11;7; Karta Sociale Evropiane (e 
rishikuar)11; Konventa Evropiane “Për parandalimin e torturës 
dhe dënimeve dhe trajtimeve çnjerëzore ose degraduese”12 
dhe Protokolli nr.1 dhe 2; Konventa e Këshillit të Evropës 
“Për ndihmën e ndërsjellë juridike në çështjet penale”. Ligji 
nr.8498/10.6.1999]; Konventa e Këshillit të Evropës “Për 
vlefshmërinë ndërkombëtare të gjykimeve penale” Ligji nr.9068/ 
15.5.2003; Konventa e Këshillit të Evropës “Për transferimin e 
procedimeve penale” Ligji nr. 8497/10.6.1999

Rekomandime të Këshillit të Evropës 
Këtu renditen: 

	Rekomandimi nr. (92) 16 i Komitetit të Ministrave për Shtetet 
Anëtare mbi rregullat europiane për sanksionet dhe masat në interes 
të komunitetit;

	Rekomandimi nr. (2000) 22 i Komitetit të Ministrave për Shtetet 
anëtare mbi përmirësimin e implementimit të rregullave europiane 
për sanksione dhe masat në komunitet;

	Rekomandim nr. (2003)22 i Komitetit të Ministrave për Shtetet 
Anëtare për lirimin me kusht (parole);

	Rekomandim nr. (97)12 i Komitetit të Ministrave për Shtetet 
Anëtare për stafin i cili merret me zbatimin e dënimeve dhe masave;

	Rekomandimi nr. (99) 22 i Komitetit të Ministrave për Shtetet 
anëtare në lidhje me mbipopullimin e burgjeve dhe inflacionin e 
popullimit të burgjeve;

	Rekomandimi nr. (99) 19 i Komitetit të Ministrave për Shtetet 

10	 Konventa	garanton	të	drejtën	për	jetën	(neni	2),	të	drejtën	për	lirinë	dhe	sigurinë	e	personit	
(neni	5)	dhe	të	drejtën	për	të	qenë	i	lirë	nga	tortura,	trajtimi	çnjerëzor	ose	degradues	
(neni	3).	KEDNJ	ka	efekt	të	drejtpërdrejtë	në	ligjet	e	brendshme,	dhe	gjyqësori	duhet	
të	mbështetet	në	dispozitat	e	Konventës	Evropiane	dhe	jurisprudencën	e	Gjykatës	së	
Strasburgut.	Nënshkruar	më	13.7.1995,	ratifikuar	dhe	hyrë	në	fuqi	më	2.10.1996	(Ligji	
nr.8137,	datë.	31.07.1996)

11	 Karta	sociale	europiane	e	rishikuar	nënshkruar	më	21.9.1998,	hyrë	në	fuqi	më	1.01.2003;
12	 Nënshkruar	me	02.10.1996,	ratifikuar	më	02.10.1996	dhe	hyrë	në	fuqi	1.01.1997.	Ligji	

nr.8135/31.7.1996
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Anëtare që lidhet me ndërmjetësimin në çështjet penale.

Një pjesë e këtyre rekomandimeve shpjegohen në vijim, si pjesë e së 
drejtës “soft law”.

6.1  Konventa Evropiane për Mbikëqyrjen e Personave të Dënuar ose 
të Liruar me Kusht (nr.51)” me Ligjin nr. 8724/26.12.2000]

Konventa evidenton rëndësinë që ka rehabilitimi social i autorëve të 
veprave penale të dënuar apo të liruar me kusht, si edhe nga ana tjetër vënia 
në ekzekutim e sanksioneve të vendosura nga gjykata në rastin kur kushtet 
e parashikuara prej saj nuk janë përmbushur. 
 
6.2  Rekomandimet {Soft Law}13

Termi “soft law” u referohet instrumenteve quasi-ligjorë, të cilët 
nuk kanë fuqi detyruese dhe që përgjithësisht lidhen me të drejtën 
ndërkombëtare. Pjesë e tij janë rezolutat, deklaratat, kodet e sjelljes, 
udhëzimet etj. Megjithatë, autoriteti i këtyre dokumenteve lidhet me 
faktin e miratimit të tyre për përfaqësuesit e qeverive të Shteteve Palë, të 
cilët me këtë rast tregojnë vullnetin e tyre për t’u angazhuar në zbatimin e 
këtyre rregullave.

	Rekomandimi nr. (92) 16 i Komitetit të Ministrave për Shtetet 
Anëtare mbi rregullat europiane për sanksionet dhe masat në 
interes të komunitetit

Ka 90 rregulla dhe një fjalorth me 14 përkufizime lidhur me termat 
e përdorur. Në këto rregulla të renditura në tri (3) pjesë dhe të shtrira në 
11 kapituj, gjejmë parimet kryesore lidhur me sanksionet dhe masat në 

13	 Rezolutës	(65)	1	mbi	pezullimin	e	dënimit,	lirimit	me	provë	dhe	mënyrave	të	tjera	
alternative	ndaj	burgimit;	Rezolutës	(70)	1	mbi	organizimin	praktik	të	masave	për	
mbikëqyrjen	dhe	kujdesin	e	mëpasshëm	të	dënuarve	apo	të	liruarve	me	kusht;	Rezolutës	
(76)	2	mbi	trajtimin	e	të	dënuarve	me	afate	të	gjata	burgimi;	Rezolutës	(76)	10	mbi	disa	
masa	penale	alternative	ndaj	burgimit;	Rekomandimit	nr.		(82)	16	mbi	dhënien	e	lejes	të	
burgosurve;	Rekomandimit	nr.	(87)	3	mbi	Rregullat	Evropiane	të	Burgut;	Rekomandimit	
nr.	(89)	12	mbi	edukimin	në	burgje;	Rekomandimit	nr.		(92)	16	për	rregullat	europiane	
mbi	sanksionet	dhe	masat	e	komunitetit;	Rekomandimit	nr.		(92)	11	në	lidhje	me	
njëtrajtshmërinë	(konsistencën)	në	dënime;	Rekomandimit	nr.	(97)	12	për	stafin	e	ngarkuar	
me	zbatimin	e	masave	dhe	dënimeve;	Rekomandimit	nr.	(99)	22	për	mbipopullimin	e	
burgjeve	dhe	inflacionin	e	popullatës	së	burgjeve;
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komunitet. Kështu, sipas pjesëve rendisim:

	Pjesa e parë: Parime të përgjithshme, përfshin:
- Kuadrin ligjor mbi sanksionet dhe masat në komunitet (kapitulli 1, 

rregulli 3-11);
- Garancitë gjyqësore dhe procedurat e ankimimit (kapitulli 2, rregulli 

12- 19)
- Respektimi i të drejtave themelore të shkelësit të ligjit (kapitulli 3, 

rregulli 20-29)
- Bashkëpunimi dhe dhënia e miratimit nga ana e shkelësit të ligjit 

(kapitulli 4, rregulli 30-36).

	Pjesa e dytë: Burimet njerëzore e financiare, 
përfshin:

- Personeli mbikëqyrës i specializuar 
(kapitulli 5, rregulli 37-41);

- Çështje lidhur me burimet financiare 
(kapitulli 6, rregulli 42- 43);

- Përfshirja dhe pjesëmarrja e komunitetit 
(kapitulli 7, rregulli 44 54). 

	Pjesa e tretë: Aspektet e menaxhimit të 
sanksioneve dhe masave 

- Kushtet e zbatimit (kapitulli 8, rregulli 
55- 69);

- Metodat e punës (kapitulli 9, rregulli 70-
75) ;

- Zbatimi i sanksionit ose masës dhe pasojat e mospajtimit nga ana e 
shkelësit të ligjit (kapitulli 10, rregulli 76 -88);

- Puna kërkimore dhe vlerësimi i sanksioneve e masave (në interes) të 
komunitetit (Kapitulli 11, 89 -90).

Sikurse u nënvizua, një rëndësi të veçantë në këtë dokument merr 
fjalorthi i termave. Për efekt të këtij manuali, duhen veçuar disa prej tyre. 

“Sanksione e masa (në interes) të komunitetit” janë sanksionet dhe 
masat e dhëna nga gjykata përmes një vendimi gjyqësor, të cilat e mbajnë 
shkelësin e ligjit në komunitet, por me disa kufizime të lirisë së tij nëpërmjet 
caktimit të kushteve dhe/ose detyrimeve, të cilat zbatohen nga organet e 

Vini re: 

Legjislacioni penal shqiptar 
u referohet “alternativave të 
dënimit me burgim” dhe jo 
“sanksioneve dhe masave në 
komunitet”. 

Në shumë vende europiane 
këto janë sanksione tërësisht 
më vete, si dhe caktohen në 
çdo fazë të procedimit penal.
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përcaktuara në ligj për këtë qëllim.
“Masa të komunitetit” janë veprime të ndërmarra përpara ose në vend 

të një vendimi dënimi, si dhe mënyrat e zbatimit të një vendimi me burgim 
jashtë institucionit të burgut. Kështu, për shembull, lirimi me kusht është 
një masë përderisa është një mënyrë për zbatimin e dënimit me burg në 
komunitet. 

“Mbikëqyrja” u referohet si aktiviteteve ndihmëse të kryera në emër 
të një autoriteti zbatues që kanë si qëllim të mbajnë shkelësin e ligjit në 
shoqëri, ashtu edhe veprimeve që ndërmerren për të siguruar që shkelësi i 
ligjit të përmbushë çdo kusht ose detyrim të caktuar ndaj tij. Shërbimi i 
mbikëqyrjes (shërbimi i provës sipas legjislacionit shqiptar) është agjencia 
që sipas ligjit realizon mbikëqyrjen. 

Termi “kontroll” u referohet aktiviteteve që kufizohen me përcaktimin 
nëse ndonjë kusht a detyrim i imponuar përmbushet, si dhe aktiviteteve 
për të siguruar përmbushje duke përdorur ose kërcënuar për të përdorur 
procedurat e disponueshme në rast mospërmbushjeje. Nocioni i kontrollit 
është më i ngushtë se ai i mbikëqyrjes.

Me “pjesëmarrje të komunitetit” do të kuptojmë të gjitha format 
e ndihmës, me ose pa pagesë, të kryer me orë të plota ose të pjesshme 
ose në mënyrë sporadike, që vihen në dispozicion të autoritetit zbatues 
(shërbimit të provës) ose organizatave publike ose private dhe individëve 
të komunitetit. 

	Rekomandimi nr. (2000) 22 i Komitetit të Ministrave për shtetet 
anëtare mbi përmirësimin e zbatimit të rregullave europiane për 
sanksione dhe masa në komunitet

Në përmbajtjen e vet rekomandimi 
paraqet nevojën për evoluim të disa 
rregullave [të paraqitura në rekomandimin 
R (92) 16], siç është rasti i modifikimit të 
rregullit 5 lidhur me kohëzgjatjen e masave 
dhe sanksioneve (shtojca 1 e rekomandimit) 
si edhe nevojën për disa “Parime udhëzuese 
për të arritur një përdorim më efektiv e të 
gjerë të sanksioneve dhe masave (në interes) 
të komunitetit”, duke i parë këto në disa 
drejtime (shtojca 2) të tilla si:

Si qëndron çështja e lirimit me 
kusht për recidivistët? A ka një 
mundësi për ta? 

Parimi 4/a i Rekomandimit (2003) 
22 mbi lirimin me kusht e para-
shikon këtë mundësi edhe për 
recidivistët.



 - 27 -  - 26 - 

MANUAL

- Legjislacioni; 
- Praktika e dënimeve; 
- Kërkesat bazë për zbatimin efektiv të sanksioneve e 

masave komunitare;
- Përmirësimi i kredibilitetit të sanksioneve dhe masave (në 

interes) të komunitetit (me autoritetet gjyqësore, agjencitë 
përkatëse, publikun e gjerë dhe politikanët; 

- Krijimi i programeve e ndërhyrjeve efektive;
- Puna kërkimore për sanksionet e masat komunitare. 

	Rekomandim nr. (2003) 22 i Komitetit të Ministrave të Shtetet 
Anëtare për lirimin me kusht (parole)

Rekomandimi nënvizon se lirimi me kusht është një nga mënyrat 
më efektive dhe konstruktive për të parandaluar përsëritjen e krimeve 
dhe për të promovuar rivendosjen, duke i bërë të burgosurit një integrim 
të planifikuar, të asistuar dhe të mbikëqyrur në shoqëri. Por efikasiteti 
varet shumë nga përshtatja me kushtet individuale të të dënuarit dhe në 
përputhje me parimet e një procesi të rregullt dhe të drejtë ligjor. Në këtë 
mënyrë, në shtojcën ose aneksin e këtij rekomandimi gjenden parimet, nga 
të cilat duhet të udhëhiqet legjislacioni, politikat dhe praktikat në lidhje 
me lirimin me kusht. 

	Rekomandim nr.  (99) 22 i Komitetit të Ministrave për Shtetet 
Anëtare në lidhje me mbipopullimin e burgjeve dhe inflacionin e 
popullimit të burgjeve

Çështja e mbipopullimit të burgjeve vë gjithnjë në dilemë disa 
standarde të rëndësishme lidhur me respektimin e të drejtave themelore 
të njeriut dhe sistemin e drejtësisë penale në tërësinë e vet. Rekomandimi 
lidhet ngushtësisht me rekomandimet e tjera të renditura në këtë protokoll 
(dhe të tjera) dhe ka për qëllim të nxisë marrjen e masave të duhura gjatë 
rishqyrtimit të legjislacionit dhe praktikave në lidhje me mbipopullimin e 
burgjeve dhe inflacionin e popullimit të burgjeve çka nënkupton një kujdes 
edhe më të madh ndaj sanksioneve dhe masave në komunitet.
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	 Rekomandim nr. (97)12 i Komitetit të Ministrave për Shtetet 
Anëtare për stafin i cili merret me zbatimin e dënimeve dhe masave

Pa dyshim që një zbatim i kënaqshëm i sanksioneve dhe masave të 
komunitetit mund të arrihet vetëm përmes koordinimit ndërinstitucional, 
bashkëpunimit të niveleve të ndryshme hierarkike dhe një stafi të 
dedikuar, të kualifikuar dhe me një kompetencë të lartë, por njëkohësisht 
bashkëpunues mund të arrihet. Pikërisht rekomandimi u kushton kujdes 
cilësive morale e profesionale që duhet të gëzojë stafi që do të angazhohet 
në këtë veprimtari. Rekomandimit i janë bashkangjitur dy anekse të 
rëndësishme. Në Aneksin I gjenden parimet për rekrutimin, përzgjedhjen, 
trajnimin, kushtet e punës dhe lëvizjen e stafit që merret me zbatimin e 
sanksioneve dhe masave, ndërsa në aneksin II jepen udhëzime etike për 
këtë staf, duke përfshirë kërkesa të përgjithshme etike; kërkesa etike në 
lidhje me të dyshuarit ose të dënuarit. 

	 Rekomandimi nr. (99) 19 i Komitetit të Ministrave të KiE-së për 
Shtetet Anëtare në lidhje me ndërmjetësimin e çështjeve penale

Sipas Pikës 4 të Rek. (99) nr. 19, ndërmjetësimi është i mundshëm 
në të gjitha fazat e gjykimit të çështjes penale. Praktika dëshmon se fazat 
më të hershme kanë më shumë mundësi për ndërmjetësim të suksesshëm. 
Zgjidhja e çështjes me ndërmjetësim e zëvendëson procesin penal, kursen 
kostot financiare publike dhe rivendos një marrëdhënie më të mirë midis 
viktimës, autorit të veprës penale dhe shoqërisë.

7. Korniza Ligjore Vendase 

7.1  Ligji nr. 10385, datë 24.02.2011, “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen 
e mosmarrëveshjeve”,  i ndryshuar

Ky ligj përbën bazën kryesore ligjore për funksionimin dhe 
realizimin e shërbimit të ndërmjetësimit. Ai përshkruan dispozitat bazë 
që duhet të ndiqen nga ndërmjetësi, si dhe bazën për procesin e plotë të 
ndërmjetësimit, duke filluar me referimin e çështjes, e më pas me procedurën 
e ndërmjetësimit, caktimin e ndërmjetësit dhe raportimin në gjykatë/
institucion tjetër referues lidhur me rezultatin e çështjes së ndërmjetësuar.

Fusha e zbatimit të ligjit, për sa u përket procedurave që lidhen me 
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gjykatën, është përcaktuar në nenin 2 të këtij ligji, si vijon: 
 

•	 Ndërmjetësimi zbatohet për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve civile, 
penale e tregtare në çdo kohë që palët në konflikt, me vullnetin 
e tyre të lirë, kërkojnë dhe pranojnë ndërmjetësimin si alternativë 
për zgjidhjen e mosmarrëveshjes, pavarësisht nëse mosmarrëveshja 
është paraqitur përpara organit të përcaktuar nga ligji për zgjidhjen 
e saj. Dispozitat e ndërmjetësimit zbatohen edhe në ato raste kur 
gjykata ose organi përkatës shtetëror, pas vënies në lëvizje për 
zgjidhjen e mosmarrëveshjes, orientojnë palët drejt ndërmjetësimit.

•	 Ndërmjetësimi në fushën penale zbatohet për mosmarrëveshjet që 
shqyrtohen nga gjykata me kërkesën e të dëmtuarit akuzues ose 
me ankim të të dëmtuarit, sipas neneve 59 dhe 284 të Kodit të 
Procedurës Penale, si dhe në çdo rast kur ligji i veçantë e lejon atë. Në 
rastin e mosmarrëveshjeve në fushën penale, kur procedimi penal ka 
nisur, gjykata detyrimisht fton palët për zgjidhjen me ndërmjetësim 
të mosmarrëveshjeve të parashikuara në ligj.

7.2   Kodi i Procedurës Penale

Metoda alternative e zgjidhjes së konflikteve penale rregullohet 
nga legjislacioni shqiptar procedural penal. Në zgjidhjen me ndërmjetësim 
të konflikteve penale, një rol të rëndësishëm ka sistemi gjyqësor shqiptar. 
Në traditën e këtij legjislacioni është pranuar e drejta e gjykatës, si dhe 
detyrimi i saj për të kryer veprime si për të bërë përpjekje në zgjidhjen me 
ndërmjetësim e pajtim të rasteve penale të parashikuara në ligje. Kështu, 
gjykata mund ta bëjë këtë për raste penale, të cilat nuk mund të fillojnë pa 
pasur ankim të viktimës ndaj personit dëmtues. Kjo gjë ndodh në dy raste 
kryesore:

Duke iu referuar nenit 59 të Kodit të Procedurës Penale, për veprat 
penale të parashikuara nga nenet 90, 91, 92, 112 paragrafi i parë, 119,119/b, 
120, 121, 122, 125, 127, 148, 149 dhe 254 të KP14, i dëmtuari, (viktima) ka 
të drejtë të paraqesë kërkesë drejtpërdrejt në gjykatë për fillim të çështjes 

14 Këto	vepra	penale	janë	“Dëmtime	të	tjera	me	dashje”,	Plagosja	e	rëndë	nga	pakujdesia”,	
“Plagosja	e	lehtë	nga	pakujdesia”,	“Dhunimi	i	banesës”,	“Fyerja”,	“Fyerja	me	motive	racizmi	
ose	ksenofobie	nëpërmjet	sistemit	kompjuterik”,	“Shpifja”,	“Ndërhyrje	të	padrejta	në	jetën	
private”,	“Përhapja	e	sekreteve	vetjake”,	“Mosdhënia	e	mjeteve	për	jetesë”,	“Marrja	e	
padrejtë	e	fëmijës”,	“Botimi	i	veprës	së	tjetrit	me	emrin	e	vet”,	“Riprodhimi	pa	të	drejtë	i	
veprës	së	tjetrit”	dhe	“Shkelja	e	paprekshmërisë	së	banesës”
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penale dhe të marrë pjesë në gjykim si palë, për të vërtetuar akuzën dhe për 
të kërkuar shpërblimin e dëmit.

Bazuar në nenin 338 të Kodit të Procedurës Penale për rastet e 
mësipërme, gjykata fton së bashku viktimën dhe të akuzuarin dhe u 
propozon të zgjidhin çështjen me pajtim, që nuk është gjë tjetër veçse 
eksplorimi i mundësive për ndërmjetësim. Nëse i dëmtuari, viktima bindet 
të tërheqë kërkesën për procedim penal dhe ai që akuzohet e pranon 
këtë tërheqje, gjykata vendos pushimin e çështjes dhe palët në konflikt i 
drejtohen ndërmjetësimit.

Gjithashtu, sipas nenit 284 të Kodit të Procedurës Penale janë 
përcaktuar edhe rastet e konflikteve penale që procedimi penal fillon 
nga prokuroria ose policia gjyqësore vetëm duke u bazuar në ankimin e 
viktimës, të dëmtuarit ndaj të akuzuarit, i cili mund të tërheqë ankimin 
duke iu drejtuar ndërmjetësimit në çdo fazë të procedimit. Këto raste janë 
veprat penale të parashikuara nga nenet 89, 102 paragrafi i parë, 105, 106, 
130, 239, 240, 241, 243, 264, 275 dhe 318 të KP15.

Gjithashtu, Kodi i Procedurës Penale, në një kapitull të veçantë 
parashikon masat e sigurimit, të cilat janë masa me karakter alternativ dhe 
që zbatohen edhe në rastet kur subjekt i veprës penale është i mituri. Ky 
Kod përcakton kushtet dhe kriteret për caktimin e masave të sigurimit 
personal, të cilat ndahen në masa shtrënguese dhe në masa ndaluese16. 
Në këtë kuadër, kushtet bazë që vlerëson gjykata në caktimin e masës së 
sigurimit janë sa më poshtë:

•	 Ekzistenca e një dyshimi të arsyeshëm të bazuar në prova, rreziku i 
ikjes, rreziku i marrjes së provës ose rreziku i kryerjes së veprave të 
tjera penale17. 

•	 Përshtatshmëria e secilës prej tyre me shkallën e nevojave të 
sigurimit. 

•	 Çdo masë duhet të jetë në raport me rëndësinë e faktit dhe me 
sanksionet që parashikohen për veprën penale konkrete. Mbahen 
parasysh edhe vazhdimësia, përsëritja, si dhe rrethanat lehtësuese 

15 Këto	vepra	penale	janë	“Plagosja	e	lehtë	me	dashje”,	“Marrëdhënie	seksuale	me	dhunë	
me	të	rritura”,	“Marrëdhënie	seksuale	ose	homoseksuale	duke	shpërdoruar	detyrën”,	
“Marrëdhënie	seksuale	ose	homoseksuale	me	persona	në	gjini	ose	nën	kujdestari”,	
“Shtrëngimi	ose	pengimi	për	të	bashkëjetuar	ose	për	të	zgjidhur	martesë”,	“Fyerja	për	
shkak	të	detyrës”,	“Shpifja	për	shkak	të	detyrës”,	“Shpifja	ndaj	Presidentit	të	Republikës”,	
“Goditjet ndaj pjesëtarit të familjes së personit që kryen një detyrë shtetërore”, “detyrimi për 
të	marrë	pjesë	ose	jo	në	grevë”,	“Përdorimi	me	keqdashje	i	thirrjeve	telefonike”	dhe	“Fyerja	
e gjyqtarit”

16 Neni	227,	Kodi	i	Procedurës	Penale.
17 Neni	228,	Kodi	i	Procedurës	Penale.
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dhe rënduese. 
•	 Kur i pandehuri është i mitur, gjykata mban parasysh kërkesën për 

të mos ndërprerë proceset edukative konkrete18.

7.3  Kodi Penal

Përveç veprave penale të parashikuara në nenet 59 dhe 284 të K.Pr.
Penale ku mund të aplikohet ky ndërmjetësim, janë edhe një sërë veprash 
penale, të cilat nuk bëjnë pjesë në grupin e veprave penale të parashikuara 
në këto dy nene, të cilat gjatë fazës paraprake hetimore, në organin e akuzës 
kanë pasur si bazë në zgjidhjen e tyre ndërmjetësimin dhe marrëveshjen 
mes viktimës dhe të akuzuarit ose të dëmtuarit dhe të akuzuarit. Këto 
vepra penale bëjnë pjesë kryesisht në kategorinë e krimeve dhe një pjesë 
më e vogël në kategorinë e kundërvajtjeve penale. 

Nga praktika gjyqësore dhe konkretisht gjatë hetimit të çështjeve 
penale nga organi i akuzës ka rezultuar se këto vepra penale, ku ligji nuk 
parashikon heqjen dorë nga i dëmtuari nga ndjekja penale për të akuzuarin, 
kanë një përqindje mjaft të lartë të zgjidhjes së tyre me përfundimin e 
çështjeve në “favor të autorit të veprës penale”, duke qenë të ndikuara pikërisht 
nga një ndërmjetësim dhe pajtim i arritur nga palët, si dhe marrëveshjes 
mes tyre. Vepra të tilla penale janë: Kanosja, (neni 84 i K.Penal), Vrasja nga 
Pakujdesia, (neni 85 i K.Penal), Shkelja e Rregullave të Qarkullimit Rrugor, 
(neni 290 i K.Penal). Në këto raste shpesh është verifikuar mirëkuptimi dhe 
marrëveshja mes palëve nëpërmjet ndërmjetësimit, të cilat kanë ndikuar në 
ecurinë e procedimit penal. Në këto raste, rezultatet e ndërmjetësimit janë 
trajtuar si rrethanat lehtësuese “personi që ka kryer veprën tregon pendim 
të thellë”, “personi ka zëvendësuar dëmin e shkaktuar nga vepra penale 
ose ka ndihmuar aktivisht për të zhdukur ose pakësuar pasojat e veprës 
penale” apo “marrëdhëniet ndërmjet personit që ka kryer veprën penale 
dhe të dëmtuarit janë normalizuar” – shih nenin 48 të KP. Në këtë situatë, 
autori i veprës penale ka marrë dënimin më minimal të mundshëm.

18 	Neni	229,	Kodi	i	Procedurës	Penale.
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8 Ndërmjetësimi viktimë-kundërvajtës – rezultatet e 
mundshme dhe përfitimet e procesit 

Nevojat emocionale për bashkëpunim dhe negocim identifikohen 
së pari nga vetë palët. Duke marrë parasysh që seancat e ndërmjetësimit 
mund të kthehen në një diskutim ndërmjet dy palëve që të dyja përjetojnë 
situata të vështira si pasojë e veprës penale të kryer, ato mund të fillojnë të 
flasin për mundësitë e zgjidhjeve të përbashkëta. Ato mund të përpiqen të 
bien dakord për një plan për kompensim, për shembull përmes pagesës në 
të holla ose duke ofruar kryerjen e një pune për viktimën, duke bërë ndonjë 
punë vullnetare ose bamirëse për shoqërinë/viktimën etj. 

Rezultatet më të dukshme të procesit të ndërmjetësimit janë: 
- Mbajtja e përgjegjësisë individuale nga ana e shkelësve për sjelljet e 

tyre; 
- Vënia në dukje e aspektit njerëzor të krimit; 
- Sigurimi i mundësisë për të akuzuarit, të cilët marrin përgjegjësi për 

veprimet e tyre të jashtme me viktimat duke bërë kështu përmirësime;
- shpërblimin e dëmit ndaj viktimës; 
- ndikimin e komunitetit në procesin e drejtësisë; 
- rritjen e nivelit të përvojës së drejtësisë nga viktima dhe i akuzuari të 

marrë së bashku. 

Në aspektin procedural, nga zgjidhja e konfliktit penal me ndërmjetësim 
si rezultate rendisim si më poshtë: 

- heqje dorë nga fillimi i çështjes penale të bërë në prokurori nga ana 
e palës së dëmtuar ose e të dëmtuarit akuzues;

- kërkimi i faljes dhe realizimi i disa procedurave dhe ceremonive 
tradicionale, të tilla si pirja e kafes së të dyja palëve, dreka familjare, 
betimi, bërja e besë e të tjera;

- kryerja e veprimeve që lidhen me faljen publike në media ose në 
kolektiva ku palët jetojnë e punojnë;

- dëmshpërblimi në rastet e dëmtimit të shëndetit, të pasurisë e të 
tjera, duke mbuluar shpenzimet e mjekimit dhe ato të parashikuara 
nga Kodi Civil.19

19 	Shih	nenin	625	e	në	vijim	të	Kodit	Civil,	që	trajton	dëmet	shkaktuar	ndaj	shëndetit	dhe	
personalitetit	të	personave,	nga	vdekja	e	personit,	si	dhe	mënyrën	e	shpërblimit	të	tyre.
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 Rrethi i personave të përfshirë në procesin e ndërmjetësimit mund 
të zgjerohet, duke përfshirë dhe anëtarë të familjes si të viktimës dhe të 
kundërvajtësit, shokë të tyre, përfaqësues të grupeve rinore ose përfaqësues 
të OJF-ve. 
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9. Gjykata dhe efektet e marrëveshjes së ndërmjetësimit

Roli i gjykatës në procesin e promovimit të ndërmjetësimit dhe 
të operimit përmes kësaj alternative mund të jetë shumë i madh. Ky rol 
qëndron së pari, në referimin e rastit për ndërmjetësim dhe së dyti, në 
miratimin e marrëveshjes së ndërmjetësimit. 

Referimi i rastit – hapat që ndërmerr gjyqtari: 

- Bën vlerësimin e rastit nëse është i përshtatshëm për t’u referuar 
në shërbimin e ndërmjetësimit;

- I fton palët ta ndërmjetësojnë çështjen e tyre dhe e referon këtë të 
fundit në shërbimin e ndërmjetësimit. 

- Harton një vendim të ndërmjetëm që shoqëron dosjen e çështjes 
së referuar në shërbimin e ndërmjetësimit. 

- Në këtë vendim, gjyqtari përcakton afatin kohor brenda të cilit 
duhet të përfundojë procesi i ndërmjetësimit.     

Në lidhje me veprimin nga ana e gjykatës, kur një rast është referuar 
në shërbimin e ndërmjetësimit, Ligji nr. 10385/2001 “Për ndërmjetësimin 
në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”, i ndryshuar parashikon se:

1. Kur çështja është referuar për ndërmjetësim nga gjykata, 
ndërmjetësi, në përfundim të procedurës së ndërmjetësimit ose në afatin e 
përcaktuar prej tyre, i njofton ato për zgjidhjen ose jo të mosmarrëveshjes, 
duke dërguar edhe aktet përkatëse.

2. Në rastin kur është zgjidhur çështja me anë të ndërmjetësimit, 
organet gjyqësore vendosin, sipas rastit, miratimin e zgjidhjes me pajtim të 
çështjes civile ose pushimin e çështjes penale ose mosfillimin e procedimit 
penal, përveç rasteve kur arrihet në përfundimin se vërehet pavlefshmëri.

3. Nëse aktmarrëveshja respekton kushtet e përcaktuara në nenin 22 
të këtij ligji, përbën titull ekzekutiv dhe, në këtë rast, ngarkohet shërbimi 
përmbarimor për ekzekutimin e tij.

4. Kur bëhet kundërshtim, gjykata merr parasysh mënyrën e zgjidhjes 
me ndërmjetësim, por gjithashtu, nuk ka pengesë ligjore për zgjidhje tjetër, 
në përputhje me ligjin.

Miratimi i zgjidhjes me pajtim: Në rastin kur është zgjidhur çështja me 
anë të ndërmjetësimit, organet gjyqësore vendosin, sipas rastit, miratimin 
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e zgjidhjes me pajtim të çështjes civile ose pushimin e çështjes penale apo 
mosfillimin e procedimit penal, përveç rasteve kur arrihet në përfundimin 
se vërehet pavlefshmëri.

Kushtet thelbësore të marrëveshjes së pajtimit: Në përmbajtje të 
saj duhet të jepen identitetet e palëve të konfliktuara, data dhe vendi i 
ndërmjetësimit, lloji i konfliktit dhe natyra e tij, pretendimet e palëve për 
shkaqet e konfliktit dhe rrugëzgjidhjet ose kushtet që ato i vënë njëra-tjetrës 
për të dalë nga konflikti, afatet të caktohen për të shlyer detyrimet e marra 
përsipër nga palët në konflikt, si dhe zgjidhja e arritur dhe nënshkrimet e 
palëve dhe i ndërmjetësit.

Afati: Afati është një kusht i rëndësishëm i marrëveshjes për pajtim. 
Aktmarrëveshja shkresore duhet të ketë të shprehura qartë të gjitha 
kushtet që palët i vënë njëra-tjetrës. Aktmarrëveshja mund të parashikojë 
edhe afate për përmbushjen e detyrimeve dhe kushteve që palët i kanë 
vënë njëra-tjetrës. Në këto raste ndërmjetësi, pasi të skadojë afati, duhet të 
verifikojë edhe fatin e realizimit të saj.

Forma e Marrëveshjes: Në konfliktet me natyrë pasurore dhe në 
mënyrë të veçantë kur lidhet me ngritjen e padisë civile në procesin penal, 
aktmarrëveshja duhet të bëhet me shkresë. Marrëveshja e ndërmjetësimit 
duhet të bëhet me shkresë sa herë që ka në objektin e saj dorëzimin e të 
hollave ose sendeve, ose kryerjen e veprimeve dhe detyrimeve juridike me 
natyrë kontraktore apo tregtare. 

Kur bazë e konflikteve janë fyerja, shpifja, rrahja, plagosja, vrasja etj., 
pra kryesisht për konfliktet penale ose në konflikte familjare jopasurore, 
kur bashkëshortët janë grindur për një konflikt social, aktmarrëveshja e 
bërë nga palët para ndërmjetësit mund të bëhet me gojë.

Ekzekutimi i aktmarrëveshjes: Nëse aktmarrëveshja respekton kushtet 
e përcaktuara në ligjin për ndërmjetësimin, ajo përbën titull ekzekutiv për 
pjesën e shpërblimit të dëmit të ardhur në jetën, shëndetin, pasurinë e një 
personi të dëmtuar nga vepra penale. Trajtimi juridik i aktmarrëveshjes si një 
pjesë e procedurës për ndërmjetësim mbi bazat e titullit ekzekutiv, sjell një 
nga avantazhet më të mëdha të ndërmjetësimit, sepse rrit besueshmërinë e 
palëve te ky proces dhe rrit shkallën e efikasitetit të vetë procesit. 

Duhet të kihet parasysh që puna e ndërmjetësit nuk është një punë 
e lehtë. Zgjidhja e një konflikti me pajtim kërkon jo vetëm kohë dhe mund, 
por edhe energji dhe përkushtim. Për këtë arsye, ndërmjetësimi nuk duhet 
të mendohet si një proces që i bën palët e konfliktuara mike me njëra-
tjetrën sapo ato ulen në tavolinë. Ndërmjetësimi mund të kërkojë seanca 
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të tëra para se të japë rezultatet e tij pozitive. Ndërmjetësi duhet të jetë i 
përgatitur dhe i duruar të punojë me palët individualisht ose bashkërisht, 
drejtpërdrejt ose në mënyrë të tërthortë, duke aktivizuar edhe persona të 
tretë që mund të jenë me reputacion dhe që gëzojnë besimin e palëve në 
një rast konkret ndërmjetësimi.

Pavarësisht se ndërmjetësimi kryhet jashtë dyerve të organeve të 
drejtësisë, jashtë dyerve të organeve të administratës shtetërore, përsëri ai 
ka jo vetëm solemnitetin e tij si proces të përcaktuar me ligj, por ka edhe 
fuqinë e tij juridike, deri në momentin që nuk preferohet nga ana e palëve 
një zgjidhje gjyqësore e konfliktit.
Nga ana tjetër, institucionet penale kanë diskrecionin të fillojnë procedimin 
penal, nëse procesi i ndërmjetësimit nuk rezulton i suksesshëm ose në rast 
se ndërmjetësimi nuk është zgjedhur nga palët me vullnetin e tyre të lirë. 

Si përfundim, roli aktiv i gjykatës në lidhje me ndërmjetësimin do 
të sillte: 

- uljen e volumit të gjykimit nga ana e gjyqtarëve,
- uljen e shpenzimeve procedurale, 
- shpejtësinë e përfundimit të konfliktit, si dhe
- krijimin e një atmosfere më miqësore nga pikëpamja sociale.
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