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Mirënjohje!

Së pari, një falënderim i veçantë për Organizatën Save the Children në Shqipëri e cila 
bëri të mundur hartimin e kësaj raport-analize, me mbështetjen e saj financiare por edhe 
duke ofruar një mbështetje të vazhdueshme në procesin e kontaktimit të profesionistëve 
të përfshirë si dhe përgjatë mbledhjes së të dhënave. 

Save the Children në Shqipëri i është thellësisht mirënjohëse profesionistëve, institucioneve 
të drejtësisë dhe organizatës Meridia, të cilët dhanë ndihmën e tyre në realizimin e kësaj 
raport-analize. Pa ndihmën e tyre, mbledhja e të dhënave dhe ndërmarrja e studimit nuk 
do të kish qenë e mundur.

Falënderojmë veçanërisht Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve, Drejtorinë e Policisë 
së Shtetit dhe Prokurorinë e Përgjithshme të cilat ofruan të dhënat statistikore që u 
përdorën për këtë studim. 

Një falënderim i veçantë i shkon edhe menaxheres së programit të Meridia, znj. Alma 
Kordoni, përgjegjëses së Sektorit të Çështjeve Sociale në Drejtorinë e Përgjithshme të 
Burgjeve, Znj. Bler ta Doçi, përgjegjëses së Sektorit të Kujdesit Social në Institucionin e 
Ekzekutimit të Vendimeve Penale, Kavajë, znj. Erida Hysesani dhe juristit të Institucionit, 
Z. Eno Xoxe, reflektimet, përvojat dhe rekomandimet e të cilëve kanë vlerë të veçantë 
dhe kontribuojnë në suksesin e studimit dhe shkrimit të raportit. 

Gjithashtu, falënderojmë anëtarët e stafit të Sektorit të edukimit dhe atij policor në 
Institutin e të Miturve Kavajë për lehtësimin e procesit të intervistimit të të miturve. 

Së fundmi, me mirënjohje falënderojmë të miturit e intervistuar, të cilët u treguan të 
gatshëm për të ndarë me ne përvojat, mendimet, ndjenjat dhe qëndrimet e tyre. 
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1. Prezantim

Adoleshentët përbëjnë një nga grupet moshore më aktive për sa i përket shkeljes së 
normave ligjore dhe shoqërore. Megjithatë, jo të gjithë adoleshentët ndërmarrin rrugën e 
krimit dhe, nga ata që e ndërmarrin, një përqindje e vogël i përsërisin sjelljet kriminale edhe 
në moshën madhore. 

Shumë studime në vende të ndryshme të botës tregojnë se rreth 70% e krimeve të 
rënda dhe serioze janë kryer nga jo më shumë se 8% e të miturve meshkuj në kampione 
përfaqësuese të popullatave (Moffit, 1993; Snyder, Espiritu, Huizinga, Loeber, & Petechuk, 
2003; Snyder, 2001). Studime të tjera kanë gjetur se 15-18% e adoleshentëve në konflikt me 
ligjin janë përgjegjës për shumicën e krimeve përsëritëse dhe të dhunshme (Enzmann, etj., 
2010; Tatem Kelley, Huizinga, Thornberry, & Loeber, 1997; Howell, 1995). Për sa i përket 
profilit të sjelljeve kriminale, krimet kundër pronës zënë rreth 2/3 e të gjitha rasteve të 
veprave penale të kryera nga të miturit përsëritës, të pasuara këto nga një rritje e numrit të 
krimeve të lidhura me prodhimin dhe tregtimin e drogave (UNICEF, 2000).

Indeksi i kriminalitetit tek të miturit në Shqipëri, edhe pse më i ulët sesa vendet e 
Evropës perëndimore veriore, madje edhe të Mesdheut (Junger-Tas, etj., 2012), ka pasur rritje 
të vazhdueshme gjatë viteve të fundit, përveç vitit 2013 në të cilin kemi ulje të këtij numri 
sikurse tregojnë statistikat zyrtare (Vjetari Statistikor 2013; Raporti Vjetor për Gjendjen e 
Kriminalitetit për Vitin 2013). Për më tepër, kemi rritje të numrit të krimeve të kryera nga të 
mitur nën moshën 14 vjeçare, për të cilët ligji parashikon papërgjegjshmëri penale (Sufaj, 2011). 

Këta të mitur të arrestuar dhe të dënuar, sidomos ata në sistemin penitenciar, kanë 
një rrezik të shtuar të vazhdojnë të përsërisin dhe të dënohen për sjellje kriminale edhe në 
moshën madhore (Snyder, Espiritu, Huizinga, Loeber, & Petechuk, 2003), të kenë braktisur 
ose të kenë pasur probleme me shkollën (Zabel & Nigro, 1999; Sedlak & Bruce, 2010), të 
kenë varësi ndaj përdorimit të substancave narkotike (Young, Dembo, & Henderson, 2007; 
Robertson, Dill, Husain, & Undesser, 2004) si dhe një sërë faktorësh të tjerë shoqërues dhe 
parashikues të recidivizmit tek të rinjtë.  

Disa autorë mbështesin idenë se dënimi i të miturve në konflikt me ligjin duke i 
institucionalizuar në një institucion penitenciar i frenon ata në përsëritjen e veprave penale 
në të ardhmen. Të tjerë ngulmojnë në argumentet se sistemi penitenciar ka pak lidhje me 
parandalimin e recidivizmit dhe, në disa raste, institucionalizimi mund të rrisë rrezikun e 
përsëritjes së sjelljeve kriminale (Lin, 2007). Institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale 
dhe sektorët e paraburgimit mund të shërbejnë si “qendra trajnimi” ku të miturit në konflikt 
me ligjin kanë mundësinë të ‘pasurohen’ me përvojat kriminale të moshatarëve ose më të 
rriturve, të përvetësojnë identitetin e kriminelit dhe të mësojnë teknika më të zhvilluara 
kriminale. Për fat të keq, sikurse rezultoi nga rishikimi i të dhënave nga institucionet e 
drejtësisë, nuk raportohen statistika specifikisht të lidhura me nivelin e recidivizmit tek 
të miturit në konflikt me ligjin dhe nuk ka akoma ndonjë studim të ndërmarrë nga këto 
institucione për të reflektuar mbi dinamikat e fenomenit të recidivizmit tek të miturit. Një 
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studim i tillë do të ndihmonte në reflektimin rreth efekteve dhe pasojave të institucionalizimit 
në institucionet penitenciare për parandalimin e recidivizmit. 

Me gjithë këtë mungesë, treguesit në lidhje me të miturit e përfshirë në sjellje kriminale 
dhe të dënuar tregojnë për një fenomen në rritje dhe sugjerojnë për studime të thelluara 
për të eksploruar dinamikat e recidivizmit të kriminalitetit tek të miturit dhe për të kuptuar 
faktorët individualë e shoqërorë të lidhur me riarrestimin dhe ridënimin e të miturve në 
konflikt me ligjin. 

1.1 Përkufizimi i recidivizmit

Për të kuptuar dinamikat e progresit të recidivizmit tek të miturit në konflikt me ligjin, 
duhet të analizojmë përkufizimet që merr termi ‘recidivizëm’ sipas këndvështrimeve të 
ndryshme teorike dhe institucionale.

Në përkufizimin e recidivizmit kemi 2 elementë të rëndësishëm: 1) kryerjen e një vepre 
penale të parashikuar sipas Kodit Penal përkatës; 2) nga i mituri/e mitura i cili/e cila dihet se 
ka kryer të paktën një vepër të mëparshme penale (Blumstein & Larson, 1971). 

Recidivizmi apo ripërfshirja në sjellje kriminale me pasojë përsëritjen e një vepre penale 
është një nga konceptet themelore në drejtësinë penale. Përsëritja matet nga veprat penale 
të cilat rezultojnë në riarrestim, ridënim ose rikthim në sistemin penitenciar brenda një 
periudhe trevjeçare pas lirimit të të miturit të institucionalizuar (Gjerazi & Tafaj, 2014). Në 
kuptimin kriminologjik, recidivizmi është përkufizuar si “rikthim në zakonet e mëparshme 
kriminale, veçanërisht pas një dënimi”, pra recidivizëm do të thotë kryerje e një krimi nga një 
i mitur që më parë ka kryer të paktën një vepër tjetër penale, pa marrë parasysh nëse është 
dënuar për atë vepër ose jo. Në kuptimin penal juridik, recidivizmi është kryerja e sërishme 
e veprës penale nga ana e të miturit që ka qenë i dënuar për një vepër të mëparshme 
penale. Në kuptimin penologjik, recidivizmi ekziston kur një person vjen përsëri në entin 
ndëshkimor-korrektues për shkak të ekzekutimit të dënimit për veprën që ka kryer pas 
dënimit të mbajtur për veprën e mëparshme penale.

Në këtë raport, me termin ‘të mitur recidivë’ do t’i referohemi atyre personave nga 14 
deri në 18 vjeç të cilët janë dënuar më parë dhe institucionalizuar në sistemin penitenciar dhe 
janë rikthyer në institucionet e ekzekutimit të vendimit penal për një vepër të re (pavarësisht 
tipologjisë së veprës), pra kanë marrë një dënim të ri. 

1.2 Matja e shkallës së recidivizmit në sistemin penitenciar

Termi ‘matje e recidivizmit specifikisht në sistemin penitenciar’ ka të bëjë me përdorimin 
e metodave shkencore të cilat përcaktojnë periodikisht përhapjen ose nivelin e recidivizmit 
tek të miturit në sistemin penitenciar. Metodat më të përdorura për këtë qëllim përfshijnë 
intervistat ose pyetësorët me vetëraportim të të miturve përsëritës, të dhënat zyrtare të të 
miturve të dyshuar dhe të ndaluar për kryerjen e veprave penale dhe të dhënat periodike nga 
gjykatat në lidhje me gjykimin dhe dënimin e të miturve në periudha të caktuara.   

Për shkak se matjet bëhen në nivele të ndryshme të sistemit të drejtësisë, ka të ngjarë 
që edhe rezultatet në lidhje me shkallën e recidivizmit të ndryshojnë dukshëm mes tyre. 
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Zakonisht, sa më vonë në sistemin e procesimit të rasteve të të miturve në konflikt me ligjin 
të matet shkalla e recidivizmit, aq më e ulët rezulton ajo. Kështu, nëse recidivizmi matet 
në bazë të numrit të të miturve të dyshuar dhe të arrestuar si autorë të veprave penale, 
treguesit janë më të lartë por, nëse kalojmë në vlerësimin e numrit të ridënimeve në sistemin 
penitenciar, shkalla e recidivizmit bie (Mears & Travis, 2004). Ky ndryshim është pasojë e disa 
faktorëve: për shkak të moshës së mitur apo rrethanave të tjera lehtësuese, gjykatësit mund 
të japin dënime alternative në vend të institucionalizimit, të miturit mund të hetohen dhe 
gjykohen në liri, në varësi të procesit të gjykimit dhe kohës që është dashur, disa mund të 
dalin nga sektorët e paraburgimit në gjendje të lirë, të tjerë mund të kryejnë vetëm një pjesë 
të vogël të dënimit në institucion dhe të lirohen përmes vendimit të amnistisë, gjatë kohës 
së gjykimit apo dënimit disa të mitur mbushin moshën 18 vjeçare dhe kalojnë në sistemin 
penitenciar për të rritur apo edhe faktorë të tjerë specifikë.

1.3 Qëllimi dhe objektivat e studimit

Qëllimi i këtij studimi ishte të eksploronte një element të rëndësishëm të kriminalitetit 
tek të miturit në Shqipëri: recidivizmin në sistemin penitenciar, shkallën e tij për vitet 2013-
2014 dhe faktorët e lidhur me të. 

Si objektiva të rëndësishëm në funksion të qëllimit të studimit renditen: 

• Të përshkruajë dhe analizojë të dhënat zyrtare të institucioneve të drejtësisë, 
veçanërisht atij penitenciar, në lidhje me të miturit në konflikt me ligjin dhe recidivë 
gjatë vitit 2013-2014;

• Të identifikojë kategoritë e të miturve në konflikt me ligjin në rrezik për të 
përsëritur sjelljet kriminale përmes analizës së karakteristikave socio-demografike 
dhe faktorëve individualë, të familjes, të moshatarëve dhe të komunitetit tek disa të 
mitur recidivë në sistemin penitenciar;  

• Të identifikojë dhe analizojë problematikat dhe sugjerimet e shprehura nga specialistë 
në sistemin penitenciar dhe ofrues të shërbimeve sociale dhe riintegruese për të 
miturit në konflikt me ligjin; 

• Bazuar në rishikimin e literaturës dhe në gjetjet e këtij studimi, të identifikojë disa 
strategji dhe veprime për të matur dhe analizuar recidivizmin tek të miturit në 
sistemin e drejtësisë.
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2. Metodologjia dhe struktura e studimit

Rezultatet dhe rekomandimet e paraqitura në këtë raport janë bazuar në përpunimin e 
të dhënave të marra nga tri burime të ndryshme të kërkimit (triangulation approach of data 
collection): 1) Nga të dhënat zyrtare nga institucionet e drejtësisë është analizuar shkalla e 
kriminalitetit tek të miturit dhe treguesit e recidivizmit në sistemin penitenciar për vitet 
2013-2014. 2) Përmes intervistave të strukturuara me të mitur (meshkuj) recidivë në sistemin 
penitenciar janë identifikuar dhe përshkruar karakteristikat dhe faktorët personalë dhe 
socialë që lidhen me probabilitetin për të përsëritur sjelljet kriminale. Këto karakteristika të 
gjetura janë debatuar përmes rishikimit të literaturës në lidhje me faktorët e rrezikut për t’u 
përfshirë në sjellje kriminale dhe recidivizëm. 3) Përmes intervistave gjysmë të strukturuara 
me specialistë të institucioneve të drejtësisë fokusuar tek të miturit, janë eksploruar përvojat, 
reflektimet dhe sugjerimet e tyre për përmirësimin e procedurave dhe praktikave të matjes 
së recidivizmit dhe parandalimit të tij.

2.1 Mbledhja e të dhënave nga institucionet e drejtësisë

Për të eksploruar nivelin e kriminalitetit dhe recidivizmit tek të miturit gjatë vitit 2013-
2014 u mblodhën të dhënat zyrtare të institucioneve të drejtësisë, duke bërë kujdes që të 
mbuloheshin të gjitha fazat e procesimit të rasteve të të miturve në konflikt me ligjin. 

Për të pasur një panoramë sa më të plotë të shkallës së recidivizmit dhe nivelit të 
kriminalitetit tek të miturit si dhe për të kryqëzuar mes tyre të dhënat, u shfrytëzuan 
raportet statistikore vjetore të Ministrisë së Drejtësisë dhe Prokurorisë së Përgjithshme 
të vitit 2013. Për vitin 2014 këto 2 institucione nuk kanë publikuar në faqen e tyre zyrtare 
raportet periodike. 

Gjithashtu, u mblodhën dhe u përpunuan të dhëna për këto 2 vite nga Drejtoria e 
Policisë së Shtetit, Prokuroria e Përgjithshme, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Instituti i 
të Miturve Kavajë si dhe nga një prej organizatave partnere të Save the Children në Shqipëri, 
Meridia, e cila ofron shërbime për riintegrimin e të miturve në sistemin penitenciar në 
shoqëri.

2.2 Intervistat me të miturit recidivë

2.2.1 Popullata dhe kampioni

Subjektet e mbledhjes së të dhënave për të eksploruar shkaqet e sjelljeve kriminale 
përsëritëse ishin të mitur në konflikt me ligjin dhe aktualisht në sistemin penitenciar, të dënuar 
apo në pritje të dënimit. Nga të dhënat e marra nga DPB rezultoi se në sistemin penitenciar 
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ishin të institucionalizuar vetëm të mitur meshkuj, kështu që kriteri për të marrë të dhënat e 
nevojshme nga të dy gjinitë nuk u përmbush. Për të identifikuar dhe analizuar karakteristikat 
socio-demografike dhe faktorët individualë, familjarë, të komunitetit dhe të moshatarëve që 
lidhen me sjelljet kriminale përsëritëse u përzgjodhën në mënyrë të qëllimshme 10 të mitur 
djem recidivë në IEVP Kavajë. Faza e kryerjes së intervistave individuale të strukturuara 
zgjati për një periudhë 7 ditore gjatë majit 2015. 

IEVP Kavajë është i vetmi institucion penitenciar që shërben si qendër rehabilitimi, 
këshillimi dhe si shkollë për të miturit djem të përfshirë në vepra penale (të dënuar ose 
të paraburgosur) nga i gjithë vendi, duke mbuluar kështu edhe institucionet e tjera, të cilat 
mbajnë vetëm të mitur në sektorët e paraburgimit. Institucioni është i përbërë nga katër 
seksione në të cilat të miturit janë ndarë sipas statusit në vepër penale (të dënuar ose të 
paraburgosur), moshës dhe llojit të veprës. Të miturit e dënuar vijnë nga i gjithë vendi, 
menjëherë sapo kanë marrë vendimin e formës së prerë, ndërsa të miturit e paraburgosur 
janë nga zonat në afërsi me institucionin: qarku i Durrësit, Tiranës dhe Elbasanit.

Dhjetë të mitur djem, pesë të dënuar dhe pesë në pritje të dënimit, të cilët ndodheshin 
në institucion, u përzgjodhën duke iu përmbajtur disa kritereve të përcaktuara paraprakisht 
dhe pranuan të intervistoheshin me vullnetin e tyre të lirë. 

Kriteri i parë i përfshirjes në studim ishte: të gjithë të miturit të cilët në periudhën 
e studimit kishin marrë dënimin e formës së prerë për kryerjen e veprës/veprave penale 
ose ishin të paraburgosur dhe kishin kaluar të paktën dy seanca paraprake gjyqi dhe ishin 
në pritje të vendimit, pra vepra penale për të cilën ishin akuzuar ishte provuar. Veç kësaj, 
për t’u përzgjedhur në kampion, të miturit duhet ta kishin pranuar veprën penale që kishin 
kryer. Kriteri tjetër i përcaktuar ishte që të miturit të kishin qenë më parë të dënuar dhe 
të institucionalizuar gjatë vitit 2013-2014 dhe të mos kishin histori të ndonjë çrregullimi 
psikiatrik (skizofreni, çrregullime bipolare etj.), dëmtime apo trauma të trurit, probleme 
me dëgjimin ose vonesë mendore, sipas vlerësimit nga psikologu i institucionit. Të miturit 
e përzgjedhur u referuan nga njëri prej edukatorëve të sektorit të edukimit, bazuar mbi 
kriteret e lartpërmendura. Bazuar në këtë formë përzgjedhjeje, nuk mund të identifikohen 
arsye/kritere të tjera të mara parasysh nga stafi gjatë referimit të të miturve. Kjo formë 
përzgjedhjeje e qëllimshme e kampionit duhet identifikuar si një nga kufizimet e mbledhjes 
dhe përgjithësimit të të dhënave. 

2.2.2 Procedura e mbledhjes së të dhënave 

Një pyetësor i strukturuar u përdor për të intervistuar të miturit e përzgjedhur (Shtojca 
2). Ata u pyetën individualisht nëse ishin të gatshëm të merrnin pjesë në intervistë. Më 
pas, u informuan në lidhje me qëllimin e pyetjeve të bëra dhe procedurën e mbledhjes dhe 
raportimit të të dhënave. Pjesëmarrja në intervistë ishte e lirë dhe gjatë gjithë procesit të 
mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave u ruajt konfidencialiteti1. 

Intervistat, me miratimin verbal dhe individual të secilit të mitur, u kryen ballë për ballë, u 
regjistruan në letër dhe u administruan vetëm nga konsulentja, pa praninë e asnjë anëtari tjetër 
të personelit të institucionit. Para dhe gjatë procesit të intervistimit u përdor udhëzuesi zyrtar 

1.  Një nga kriteret themelore etike të kërkimit shkencor empirik. Respektim i konfidencialitetit do të thotë që kërkuesi 
nuk do t’ia tregojë askujt identitetin e pjesëmarrësve në studim, edhe pse i njeh ata (Babbie, 2007).
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për të udhëhequr drejtimin dhe regjistrimin e pyetjeve të instrumentit (Asset-Young Offender 
Assessment Profile Guidance, 2006). Secila intervistë zgjati mesatarisht 45-60 minuta. 

Instrumenti i përdorur për të eksploruar shkaqet e sjelljeve kriminale përsëritëse (Baker, 
2006) është pilotuar dhe përdorur më parë me 15 të mitur dhe më pas me 150 djem të 
mitur të përfshirë në vepra penale dhe të institucionalizuar në të njëjtin institucion gjatë vitit 
2012, të përzgjedhur rastësisht, të cilët, individualisht dhe në ditë të ndryshme, u përpoqën 
të plotësonin pyetësorin. Gjatë procesit të pilotimit u vu re se pothuajse të gjithë patën 
vështirësi në të lexuar dhe kuptuar dhe e humbën shpejt përqendrimin duke mos e plotësuar 
dot atë. Sikurse rezulton edhe nga disa studime të kryera me të mitur në konflikt me ligjin 
(Bryan, Freer, & Furlong, 2007; Humber & Snow, 2001; Baker, Jones, Roberts, & Merrington, 
2003), kjo është e kuptueshme nëse merret në konsideratë niveli i ulët i arsimimit dhe 
gjatësia e pyetësorit. Duke marrë parasysh këto vështirësi, disa nga pyetjet u thjeshtuan 
për sa i përket gjuhës së përdorur dhe kompleksitetit të tyre (Snow & Powell, 2004) dhe 
instrumenti u administrua verbalisht në formën e intervistës së strukturuar. 

2.1.3 Instrumenti i përdorur 

Intervista me të miturit recidivë u krye me anë të një formati të strukturuar pyetjesh 
(Baker, Jones, Merrington, & Roberts, 2005; Youth Justice Board, 2000). “Asset” përdoret 
prej vitit 2000 nga ekipet multidisiplinare të Bordit të Drejtësisë për të Miturit në Mbretërinë 
e Bashkuar dhe ka për qëllim të vlerësojë faktorët e rrezikut dhe nevojat për të ndërhyrë tek 
të miturit në konflikt me ligjin të moshës 10 deri 17 vjeç. 

Instrumenti është bazuar në perspektivën teorike të zhvillimit të kriminalitetit, çka 
do të thotë se rolet, përgjegjësitë, mundësitë dhe ngjarjet e përjetuara gjatë zhvillimit të 
adoleshentit formësojnë sjelljet dhe qëndrimet e tij pro dhe antishoqërore. Të gjitha fazat e 
zhvillimit janë të ndërvarura mes tyre dhe përcaktojnë thellësisht zhvillimin e ardhshëm të të 
miturit (Moffit, 1993; Patterson, DeBaryshe, & Ramsey, 1989). Një tjetër shpjegim teorik mbi 
të cilin mbështetet instrumenti është teoria e ndërveprimit shoqëror, e cila i vendos të miturit, 
ndërsa zhvillohen, në ndërveprim me individë dhe institucione (konvencionale ose deviante) 
dhe sjellja e tyre është rezultat i këtyre ndërveprimeve shoqërore (Thornberry, 1987).   

‘Asset’ është hartuar për t’u përdorur nga profesionistë (jo nga fusha e shëndetit) të 
sistemit të drejtësisë dhe është i përbërë nga të dhënat socio-demografike dhe nga faktorë 
statikë (të pandryshueshëm) të rrezikut të recidivizmit të veprave penale të të miturve, 
të cilët kanë të bëjnë me historinë kriminale të përbërë nga tipologjia e veprës penale, 
mosha e kryerjes së veprës së parë penale, mosha e dënimit të parë dhe numri i dënimeve 
të mëparshme dhe faktorë dinamikë, të ndarë në fusha të përbëra nga karakteristika ose 
rrethana të pranishme më parë dhe aktualisht në jetën e të miturit, ku bëjnë pjesë faktorët 
individualë, të familjes, të bashkëmoshatarëve, të komunitetit, arsimi dhe punësimi dhe 
përdorimi i substancave narkotike. Formati i administruar në institucion përbëhet nga 13 
faqe që përmbajnë 145 artikuj të grupuar në 20 shkallë.

2.2.4 Përpunimi i të dhënave të marra nga intervistat me të miturit

Të dhënat e marra nga intervistat me të miturit u përpunuan dhe u paraqitën sipas 
përqasjes cilësore, duke përshkruar karakteristikat socio-demografike të gjetura tek të 
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miturit dhe faktorët shoqërues të sjelljeve kriminale përsëritëse. Rezultatet e marra u 
diskutuan duke bërë një rishikim të literaturës në lidhje me shkaqet e recidivizmit për secilin 
nga grupet e faktorëve. 

2.3 Intervistat me specialistë të institucioneve të drejtësisë

Për të identifikuar problematikat e hasura në lidhje me matjen e shkallës së recidivizmit 
dhe për të eksploruar përvojat dhe sugjerimet në lidhje me përmirësimin e sistemit të 
matjes dhe vlerësimit të recidivizmit tek të miturit në institucionet penitenciare, u zhvillua 
një intervistë gjysmë e strukturuar me specialistë nga institucionet e mëposhtme: 

• intervistë me përgjegjësen e Sektorit të Çështjeve Sociale në Drejtorinë e 
Përgjithshme të Burgjeve;

• intervistë me përgjegjësen e Sektorit të Kujdesit Social në IM Kavajë;
• intervistë me juristin e sektorit juridik në IM Kavajë;
• intervistë me menaxheren e programit të Meridia-s;

Intervistat u zhvilluan individualisht në bazë të pyetjeve të përgatitura (Shtojca 1), të 
cilat fokusoheshin në përvojat dhe procedurat që ndiqeshin nga institucioni përkatës për të 
matur shkallën e recidivizmit tek të miturit në konflikt me ligjin, ndarjen apo jo të të dhënave 
periodike për të miturit recidivë me institucionet e tjera të sistemit të drejtësisë, shkaqet 
e këtij fenomeni të gjetura gjatë praktikës së punës, rekomandimet rreth përmirësimit të 
sistemit të mbledhjes, dokumentimit dhe referimit të të dhënave për të miturit recidivë dhe 
vlerësimin e shkaqeve të sjelljeve kriminale përsëritëse si dhe ofrimin apo jo të shërbimeve 
specifike për të parandaluar recidivizmin tek të miturit në sistemin penitenciar ndërkohë që 
ata ishin në institucion apo kur dilnin në komunitet. 

2.4  Kufizimet e studimit

2.4.1  Në lidhje me kampionin e përzgjedhur të të miturve recidivë
 në sistemin penitenciar 

Një nga kufizimet më të rëndësishme të këtij studimi është numri i vogël i të miturve 
recidivë të intervistuar, i cili nuk lejon përgjithësimin me besueshmëri të rezultateve në 
nivel kombëtar për të gjithë të miturit recidivë që ndodheshin në të njëjtin institucion apo 
në institucione të tjera penitenciare. Për më tepër, grupi i të miturve të intervistuar ishte i 
përbërë nga dy kategori - të mitur të dënuar dhe të mitur në pritje të vendimit - dhe numri 
i vogël e bën të vështirë krahasimin për sa i përket shkaqeve të recidivizmit mes këtyre dy 
kategorive. Gjithashtu, do të ishte me interes që të bëhej një eksplorim tek grupi i femrave 
recidive dhe të mitura, nëse ka karakteristika të ndryshme për sa i përket dinamikave të 
sjelljeve kriminale. Sikurse u shpjegua më sipër, ky grup nuk u studiua dot. 

Megjithatë, duhet theksuar se ky është vetëm një studim cilësor eksplorues i faktorëve 
më të rëndësishëm të gjetur tek kampioni i marrë. 
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Për të dalluar shkaqet më të rëndësishme që parashikojnë recidivizmin tek të miturit në 
sistemin penitenciar, do të ishte e nevojshme të zhvillohej një studim krahasues me dy grupe/
kampionë të pavarur të përbërë nga të mitur recidivë dhe jo recidivë nga të dy gjinitë. 

Në përfundim, për të marrë të dhëna krahasuese dhe të besueshme në nivel kombëtar, 
mbledhja e tyre nga të mitur recidivë është e nevojshme të përsëritet në kontekste të tjera; 
në institucione dhe periudha kohore të ndryshme dhe në mënyrë periodike; tek të mitur 
recidivë të cilët kanë marrë forma alternative të dënimit (si për shembull shërbimi i provës) 
dhe me një numër më të lartë subjektesh.

2.4.2 Në lidhje me metodat e mbledhjes së të dhënave

Një tjetër kufizim ka të bëjë me administrimin e instrumentit me të miturit recidivë 
në formën e intervistës; kjo mund të ketë kufizuar raportimin e vërtetë të sjelljeve dhe 
përvojave të tyre (ose të moshatarëve) të mëparshme kriminale ose antisociale (Kirk, 2006). 
Për shkak të ngurrimit për të raportuar numrin e sjelljeve të mëparshme kriminale dhe 
tipologjinë e tyre, për një pjesë të të cilave ata nuk ishin identifikuar dhe gjykuar, sepse mund 
të ndikonte në rëndimin e dënimit ose masave të tjera nga sistemi i drejtësisë, ka gjasa që një 
pjesë e të miturve të kenë raportuar më pak sesa historia e tyre e vërtetë kriminale.  

Për më tepër, sa më shumë është ndaluar ose arrestuar një individ, aq më i vagullt bëhet 
numri i saktë i rasteve në kujtesë dhe kjo mund të rezultojë problematike në vetëraportimin 
e historisë kriminale të atyre të miturve të cilët kanë një histori të gjatë kontaktesh me 
sistemin e drejtësisë (Blumstein, Cohen, Roth, & Visher, 1986). 

Një tjetër kufizim i identifikuar ishte marrja e të dhënave rreth historisë kriminale të 
të miturve recidivë para moshës së përgjegjësisë penale (14 vjeç). Këto janë marrë vetëm 
përmes vetëraportimit të tyre sepse mungonin të dhënat e ruajtura pranë institucionit 
penitenciar apo institucioneve të tjera. 

Gjithashtu, një informacion më të plotë dhe të besueshëm do të kishte sjellë edhe 
përdorimi i burimeve të tjera për të marrë të dhëna në lidhje me të miturit si intervistat me 
prindërit ose marrja dhe konfrontimi i informacionit nga institucione të tjera të cilat i kanë 
ndjekur të miturit gjatë përvojave të tyre në konflikt me ligjin si policia, prokuroria, shërbimi 
i provës ose institucione të tjera të ngjashme. 

Për shkak se mbledhja e të dhënave me të miturit u krye në një kohë të caktuar përmes 
intervistës që eksploron shkaqet e sjelljeve kriminale përsëritëse, mund të ekzistojë rreziku 
për paragjykim të situatave, sjelljeve dhe qëndrimeve të të miturve në të shkuarën si dhe 
paqartësi në përcaktimin e rendit të shkaqeve. Që një situatë apo karakteristikë të quhet 
shkak i sjelljeve kriminale përsëritëse, duhet të jetë paraqitur/të ketë ndodhur para se të 
miturit të kenë rikryer vepra penale. Vetëm studimet gjatësore, të cilat i ndjekin të miturit 
që nga fëmijëria deri në adoleshencë e më tej, mund të minimizojnë këtë kufizim dhe të 
japin një perspektivë të zhvillimit të sjelljeve kriminale përsëritëse duke përcaktuar radhën 
e faktorëve (Farrington, 2001; Farrington, 2004; Loeber, Farrington, Stouthamer- Loeber, & 
Raskin White, 2008).  

Me gjithë kujdesin për të ruajtur konfidencialitetin, nuk mund të mos merret parasysh 
mundësia që të miturit përsëritës në institucionin penitenciar të jenë përgjigjur ashtu siç 
duhet apo pritet dhe jo siç është e vërteta e sjelljeve, qëndrimeve dhe opinioneve të tyre. 
Po ashtu, ka gjasa që raportimi i tyre në lidhje me përvojat, ngjarjet dhe të dhëna të tjera 
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sasiore të jetë ndikuar (negativisht) nga përjetimi i mëpasshëm i masës së arrestit, procesit 
gjyqësor dhe rikthimit në institucion. Megjithatë, asnjë prej të miturve të intervistuar nuk 
raportoi për vështirësi në rikujtimin e ngjarjeve për të cilat u pyet. 

 Për sa u përket treguesve statistikorë të mbledhur nga institucionet e drejtësisë, ata 
rezultuan jo të plotë sepse mungonin të dhënat si mbi të miturit recidivë në institucionet 
penitenciare, ashtu edhe mbi ata që ndodheshin në fazat e tjera të administrimit të rasteve 
të të miturve në konflikt me ligjin. Ndonëse u raportua se shkalla e recidivizmit llogaritej 
periodikisht nga DPB, nuk u referua se si ka ndryshuar kjo shkallë të paktën gjatë viteve të 
fundit dhe nuk rezulton asnjë analizë e detajuar mbi kategoritë e ndryshme të të miturve 
recidivë për sa i përket moshës, prejardhjes etnokulturore, historisë kriminale dhe të sjelljeve 
antisociale apo karakteristikave të tjera socio-demografike. Ky kufizim dëmton analizën 
periodike të progresit të nivelit të recidivizmit në sistemin penitenciar si dhe të faktorëve-
shkaqeve që e shoqërojnë atë.   
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3. Rezultatet

3.1 Të dhënat zyrtare nga institucionet 

Në vijim jepet një panoramë e përgjithshme e treguesve të kriminalitetit të të miturve 
sipas institucioneve të përmendura më sipër për vitet 2013 dhe 2014. 

Sipas të dhënave nga Drejtoria e Policisë së Shtetit, numri i të miturve (në grupmoshën 
14-18 vjeç) të dyshuar si autorë të veprave penale gjatë vitit 2013 ishte 1535, ndërsa për 
vitin 2014 ky numër ulet në 1506. Dy kategoritë e veprave penale më të përhapura sipas 
këtij institucioni janë ato kundër pronës dhe kundër personit. Afërsisht 45% dhe 35% e të 
miturve, përkatësisht për vitet 2013 dhe 2014, janë ndaluar sepse dyshoheshin si autorë të 
veprave penale kundër pronës, ndërsa kategoria e të miturve të dyshuar si autorë të veprave 
kundër personit nga 21.8% në vitin 2013, në vitin 2014 zë rreth 22% të të gjithë të miturve 
të dyshuar. 

Sipas raportit vjetor të Prokurorisë së Përgjithshme të po atij viti (Raporti Vjetor për 
Gjendjen e Kriminalitetit për Vitin 2013), të miturit meshkuj të pandehur për vepra penale 
ishin 885 ose 9% e të gjithë të pandehurve. Gati 55% e të miturve të pandehur ishin përballuar 
me akuzën për vepra penale kundër pasurisë, kryesisht vjedhje, ndërsa 28% për vepra penale 
kundër rendit dhe sigurisë publike. Po sipas të dhënave të marra nga ky institucion, gjatë 
vitit 2013 janë regjistruar 93 të mitur dhe prej tyre janë gjykuar 81. Viti 2014 shënon rritje të 
të miturve të regjistruar (101) dhe prej tyre janë gjykuar 89. Numri në rritje i të miturve të 
çuar në gjykim nga 2013 në 2014 sugjeron një rritje të numrit të të miturve të dënuar ose të 
paraburgosur në sistemin penitenciar. 

Sipas Ministrisë së Drejtësisë, në vitin 2013 rezultojnë 680 të mitur të dënuar ose 8% e të 
gjithë personave të dënuar (8577), prej të cilëve 434 për vepra penale kundër pronës, sipas 
Nenit 134 (Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë, 2011). Për vitin 2014, ky institucion nuk 
ka publikuar raportin periodik statistikor. Tabela 1 përmbledh disa statistika të të miturve 
të dënuar nga viti 2007 deri në 2013. Shohim se numri i të miturve të dënuar për krime ka 
ardhur duke u rritur, përveç vitit 2013. 

Tabela 1. Tendencat e kriminalitetit tek të miturit e dënuar 2007-2013

Burimi: Ministria e Drejtësisë  (Vjetari Statistikor 2013, 2014). http://www.drejtesia.gov.al
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Në të dhënat e marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve janë raportuar tregues 
të të miturve në sistemin penitenciar - të mitur që ndodhen në qendrat e paraburgimit dhe 
të mitur të dënuar, - të ndarë sipas gjinisë, moshës dhe tipologjisë së veprave penale. Të 
dhënat e vitit 2014 për kategoritë e të miturve të dënuar përsëritës dhe sipas tipologjisë 
së veprave penale nuk janë raportuar nga ky institucion, kështu që nuk është e mundur të 
bëjmë krahasimin midis treguesve të këtyre dy viteve për sa i përket shkallës së recidivizmit. 

Megjithatë, në tabelë shohim tregues shqetësues për të dy vitet për sa i përket të miturve 
në qendrat e paraburgimit. Në vitin 2014 numri i tyre është rritur nga 199 në 338 sikurse 
është rritur edhe numri i atyre recidivë nga 35 në 87, në një nivel prej 17.6% në vitin 2013 
dhe 25.7% në vitin 2014.

Të miturit e dënuar të raportuar për vitin 2014 janë 44 përkundrejt 65 të miturve të 
raportuar për vitin 2013. 

Po ashtu vihet re se të gjithë të miturit, si ata në qendrat e paraburgimit ashtu edhe 
ata të dënuar, ishin meshkuj. Edhe njëherë të dhënat nga ky institucion konfirmojnë ato të 
marra nga institucionet e tjera se veprat penale më të përhapura për të cilat janë akuzuar 
dhe dënuar të miturit janë ato kundër pronës (vjedhje, vjedhje me bashkëpunim, tentativë 
për vjedhje). 

Tabela 2. Të dhëna statistikore mbi të miturit në qendrat e paraburgimit dhe të dënuar

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve. Dt. 27.05.2015
Shënim. Numri i veprave të kryera është më i lartë se numri i të miturve për arsye se një pjesë e tyre kanë 

kryer më shumë se një vepër penale (përsëritës në krim).
a Përfshin vjedhje, thyerje banese, vjedhje makine ose mjeti tjetër.
b Përfshin grabitjen, vrasjen, plagosjen, marrëdhënien seksuale me dhunë dhe sulmin ndaj personit.

Gjatë vitit 2013, IEVP Kavajë ka pasur 18 recidivë, ndërsa në vitin 2014, kundrejt 200 të 
miturve të institucionalizuar, janë identifikuar 59 recidivë. Pra, ky institucion ka një shkallë të 
lartë recidivizmi (prej 29.5%) . 

 Të paraburgosur Të dënuar 

Viti 2013 2014 2013 2014 

Mosha (vjeç) 
   14  
   15 
   16 
   17-18 

 
13 
33 
67 
86 

 
15 
61 
97 
165 

 
1 
4 
26 
34 

 
3 
4 
14 
23 

Totali  199 338 65 44 

Gjinia 
  Femër  
   Mashkull 

 
- 

199 

 
- 

338 

 
- 

65 

 
- 

44 

Të mitur përsëritës  35 87   

Tipologjia e veprës penale  
   Kundër pronësa 

Kundër personitb 
Shpërndarje dhe prodhim lëndësh narkotike 

  Tjetër 

 
148 
38 
18 
33 

 
206 
61 
34 
37 
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Sipas të dhënave nga organizata Meridia, janë identifikuar 20 raste të të miturve recidivë 
të dënuar në institucionet penitenciare në vitin 2013, ndërsa vetë programi i riintegrimit sapo 
kishte nisur, kështu që nuk janë përllogaritur të miturit recidivë të ndjekur nga programi. Të 
dhënat e raportuara në tabelën 3 i përkasin vitit 2014. Nuk ka një ndarje të të miturve sipas 
kategorive moshore sepse programi nuk ofron shërbimet në bazë të kritereve të moshës 
dhe gjithashtu nuk përcaktohet nëse të miturit e dënuar në sistemin penitenciar janë recidivë 
ose jo.  

Sikurse vihet re, ka një mospërputhje mes të dhënave të vitit 2014 nga Drejtoria e 
Përgjithshme e Burgjeve dhe atyre të organizatës Meridia për sa i përket të miturve të 
dënuar (44) dhe atyre recidivë (64). Ky ndryshim mund të jetë për shkak të mospërputhjes 
së përkufizimit të recidivizmit, të kalimit nga statusi i të paraburgosurit në statusin e të 
dënuarit ose të llogaritjes brenda një viti edhe të të miturve recidivë të një viti më parë. 

Tabela 3. Të dhëna mbi recidivizmin në institucionet penitenciare dhe sipas programit 
          të Meridias për vitin 2014

Burimi: Meridia. Dt. 3.06.2015

Në raportet statistikore dhe të dhënat e rishikuara për qëllimin e këtij studimi nuk 
rezultojnë tregues të veçantë që lidhen me kategoritë e ndryshme të të miturve në konflikt 
me ligjin (përveç moshës dhe gjinisë) apo të dhëna të tjera socio-demografike për sa i përket 
recidivizmit dhe historisë së sjelljeve kriminale. 

     

3.2 Profili i të miturve recidivë në sistemin penitenciar

3.2.1 Të dhënat personale 

Tabela 4 përshkruan karakteristikat e kampionit në bazë të moshës, përkatësisë etnike, 
vendlindjes dhe vendbanimit. Vihet re se ka një shpërndarje jo të barabartë sipas përbërjes 
etnokulturore, me mbizotërimin e të miturve që raportuan se janë nga shumica e popullsisë 
përkundrejt të miturve nga komuniteti Rom dhe Egjiptian (tetë kundrejt një dhe një). Mosha 
mesatare e të miturve recidivë rezultoi 16.7 vjeç; më tepër se gjysma e tyre (shtatë) kishin 
mbushur moshën 17 vjeç. Për sa i përket nivelit arsimor, me mesatarisht 5.7 klasë, gjysma 
raportuan se kishin arritur të mbaronin vetëm ciklin fillor, një kishte mbaruar shkollën 
nëntëvjeçare, katër nuk e kishin përfunduar arsimin bazë dhe dy prej të miturve, të cilët nuk 
kishin shkuar asnjëherë në shkollë, po përfundonin klasën e dytë në institucion. 

Institucionet 
penitenciare Recidivë në institucione Recidivë sipas programit  

Kavajë 39 7 
Vlorë   9 0 
Korçë   3 1 
Lezhë   2 2 
Tiranë 11 5 
Total 64 15 
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Të dhënat nga intervista treguan se, deri në gjashtë muajt e fundit para se të hynin në 
institucion, shtatë prej të miturve kishin jetuar në familje nukleare jo të mëdha (pesë ose më 
pak anëtarë) me të dy prindërit, ndërsa tre të tjerët kishin jetuar në familje të mëdha me 
5-10+ anëtarë. Për sa i përket prejardhjes gjeografike, nëntë raportuan se para se të hynin 
në institucion jetonin në zonat e Shqipërisë së Mesme (në qytetet e Durrësit, Fushë-Krujës, 
Tiranës dhe rrethinat e tyre). Nga ana tjetër, tetë prej të miturve kishin lindur në qytete të 
Shqipërisë së Veriut (Shkodër, Pukë, Burrel, Bulqizë) dhe kishin lëvizur së bashku me familjet 
herët në fëmijëri për të jetuar në qendrat e mëdha urbane. 

Tabela 4. Karakteristikat socio-demografike të të miturve recidivë
 

a Shqipëria e Veriut është konsideruar se përfshin qytetet Bulqizë, Dibër, Kukës, Kurbin, Lezhë, Mat, 
Mirditë, Pukë, Shkodër, Tropojë.

Shqipëria e Mesme është konsideruar se përfshin qytetet Durrës, Elbasan, Kavajë, Krujë, Peqin, Tiranë, 
Shijak.

Shqipëria e Jugut është konsideruar se përfshin qytetet Berat, Devoll, Fier, Gramsh, Korçë, Librazhd, 
Lushnjë, Përmet, Pogradec, Vlorë.

  
Karakteristika demografike Frekuenca 

Mosha (vite) 
       15 

16 
17 
18 

 
1 
2 
6 
1 

Mosha mesatare  16.7 

Përbërja etnokulturore 
I bardhë 
Ballkano-Egjiptian  
Rom 

 
8 
1 
1 

Niveli arsimor  
Arsim fillor 
Arsim nëntëvjeçar 
Asnjë klasë 
Arsim i mesëm 

 
5 
1 
2 
- 

Vitet e shkollës të përfunduara  5.7 

   Përmasat e familjes  
4-5 anëtarë 
6-9 anëtarë 
≤ 2-3 anëtarë  
≥ 10 anëtarë 

 
4 
2 
3 
1 

Rajoni i vendbanimita  
Shqipëri e Mesme 
Jug 
Veri 

 
9 
- 
1 

Vendbanimi 
Zonë urbane 
Periferi urbane  
Zonë rurale 

 
5 
4 
1 

Shuma 10 
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3.2.2 Historia e sjelljeve kriminale 

Historia e sjelljeve kriminale (frekuenca e veprave penale, mosha e fillimit të sjelljeve 
kriminale dhe e ndalimit nga policia dhe serioziteti i sjelljeve kriminale) është vlerësuar si 
parashikuesi më i fortë për shkallën e recidivizimit tek të miturit (Cottle, Lee, & Heilbrun, 
2001). 

  Të miturit u pyetën rreth veprës penale për të cilën ndodheshin në institucion dhe për 
të gjitha karakteristikat e sjelljeve të tjera të mëparshme kriminale (Tabela 5). 

Më shumë se gjysma (gjashtë të mitur) raportuan se veprën aktuale penale e kishin 
kryer në shoqëri me të tjerë (katër me persona më të rritur dhe dy me bashkëmoshatarë). 
Kjo përfshirje e lartë në grup në veprat penale sugjeron se një nga shkaqet e përsëritjes së 
sjelljeve kriminale është shoqërimi (socializimi) me të mitur me përvoja deviante përkundrejt 
ligjit. Për sa i përket llojit të veprës, tetë të mitur ishin të dënuar ose në pritje të vendimit 
për veprën e vjedhjes, çka sugjeron arsyet ekonomike që mund t’i kenë shtyrë të miturit të 
përfshihen si edhe karakterin jo të dhunshëm të sjelljeve kriminale. Për dy të mitur të tjerë 
veprat rezultuan më të rënda: grabitje me dhunë dhe armëmbajtje pa leje. 

Gjithsesi, në vijim, pyetjet e tjera eksplorojnë përvojat e dhunshme të të miturve 
gjatë fëmijërisë dhe adoleshencës. Gjashtë nga të miturit kishin marrë vetëm një dënim të 
mëparshëm, pjesa tjetër dy ose më shumë dënime; vetëm për njërin nga të miturit ky ishte 
dënimi i katërt. Për tetë prej tyre të gjithë dënimet e mëpasshme ishin kryer në sistemin 
penitenciar dhe vetëm dy kishin marrë dënime alternative (shërbimi i provës). Kjo sugjeron se 
sistemi penitenciar nuk ka punuar në mënyrë efektive për të vlerësuar rrezikun e përsëritjes 
së sjelljeve kriminale dhe nevojat për të ndërhyrë gjatë periudhës së institucionalizimit në 
sistemin penitenciar. Nga ana tjetër, nga shërbimet riintegruese sociale në komunitet me 
fokus të miturit (nëse në zonat ku jetojnë të miturit ka të tilla) nuk është punuar për të 
identifikuar dhe trajtuar praninë e shkaqeve sociale (familja, shkolla, moshatarët etj.), të cilat 
kanë gjasa të kenë ngelur të njëjta, ndërsa i mituri ka përfunduar dënimin e mëparshëm dhe 
ka dalë në komunitet. 

Për 6 prej të miturve kishte kaluar një periudhë kohore prej 3-6 muajsh nga dënimi i 
fundit në dënimin aktual, për 3 prej tyre periudha shtrihej në 7-12 muaj dhe vetëm për njërin 
distanca kohore nga dënimi i mëparshëm tek ai aktuali ishte më shumë se 12 muaj.  

Ka studime kontradiktore të efektivitetit të dënimit në institucionet penitenciare në 
uljen e probabilitetit për të kryer sërish vepra penale. Nga njëra anë, studiuesit mbështetin 
argumentin se institucionalizimi si ndëshkim ul recidivizmin sepse përballja me jetën e vështirë 
të burgut, izolimi nga familja dhe sistemet e tjera sociale, stigma dhe etiketimi nga shoqëria 
duket se frenojnë përfshirjen në vepra të tjera kriminale. Nga ana tjetër, shumë studiues të 
kriminalitetit tek të miturit theksojnë idenë se burgjet janë shkolla të vërteta të krimit për 
të miturit, për shkak të përforcimit pozitiv që marrin nga moshatarët në institucion (Lilly, 
Cullen, & Ball, 2010). Po ashtu, përvojat e dhunshme të përjetuara në institucion ndërsa 
rriten ndikojnë negativisht në zhvillimin psikologjik dhe emocional dhe në këndvështrimin 
konjitiv për veten dhe botën që çdo adoleshent përjeton gjatë rritjes dhe hyrjes në moshën 
madhore. 

Megjithatë, në konkluzionin tonë për të vlerësuar efektet e burgimit në sjelljet recidive 
të adoleshentëve, duhet të vlerësohet niveli i rrezikut sikurse dhe qëndrimet, motivet dhe 
sjelljet e të miturit në kohën që është në sistemin penitenciar. 
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Më tepër se gjysma raportuan se ishin përfshirë 8-11 apo më shumë herë në sjellje të 
cilat vetë ata i identifikuan si vepra penale, kryesisht vjedhje. Të dhënat që kanë të bëjnë me 
raportimin e sjelljeve kriminale dhe me moshën e kryerjes së veprës së parë (dhe kontaktit 
të parë me policinë) kanë gjasa të jenë me frekuencë më të lartë dhe moshë më të hershme 
por, duke pasur parasysh natyrën ilegale të përvojave dhe statusin e tyre ligjor, raportimi 
me sinqeritet do t’i vendoste të miturit në një pozicion më të rrezikuar kundrejt drejtësisë. 

3.2.3 Mosha

Mosha është një faktor i rëndësishëm në vlerësimin e recidivizmit tek të miturit në 
konflikt me ligjin. Sa më i vogël të jetë i mituri në momentin e kryerjes së një vepre penale 
për herë të parë, aq më i rrezikuar është ai për t’i përsëritur ato (Zgoba, etj., 2012). Në 
krahasimin mes një kampioni të miturish recidivë dhe një kampioni të miturish jo recidivë 
në një institucion të ekzekutimit të vendimeve penale, Katsiyannis dhe Archwamety (1997) 
vërejtën se mosha e fillimit të veprave penale dhe mosha e ndalimit për herë të parë nga 
policia ishin faktorët kryesorë që i diferenconin dy grupet. Veç kësaj, sa më herët të ketë 
ndodhur institucionalizimi për herë të parë në sistemin penitenciar dhe sa më e hershme të 
jetë mosha e lirimit, aq më i lartë është rreziku që sjelljet në konflikt me ligjin të përsëriten 
brenda një kohe të shkurtër (Harrison, Maupin, & Mays, 2001).

Sikurse vihet re nga tabela 5, grupmosha 10-14 vjeç ka qenë për të miturit më ‘e ngarkuar’ 
për sa i përket kontaktit me policinë dhe përfshirjes për herë të parë në vepra penale. Më 
tepër se gjysma e kishin kryer veprën e parë para moshës së përgjegjësisë penale, por 
kontaktet me policinë i kishin pasur më herët se mosha 11-12 vjeçare. Sipas Yoshikawa 
(1994), të miturit që kanë kryer vepra penale dhe janë ndalur nga policia në moshën 10-14 
vjeçare kanë më shumë gjasa të kthehen në thyes përsëritës të ligjit sesa ata që ndalohen pas 
moshës 16 vjeçare. 

Nga intervistat u vu re se pesë nga të miturit kishin kryer veprën e parë para moshës 
13 vjeçare, moshë në të cilën identifikohen në literaturë me termin ‘të mitur në konflikt me 
ligjin të hershëm’ (Patterson, DeBaryshe, & Ramsey, 1989; DeLisi, Neppl, Lohman, Vaughn, 
& Shook, 2013; Livingston, Stewart, Allard, & Ogilive, 2008). Mosha e hershme e fillimit të 
sjelljeve kriminale lidhet në mënyrë domethënëse me numrin e veprave penale të kryera 
dhe të dënimeve të marra; sa më e hershme të jetë kjo moshë, aq më shumë gjasa ka që 
të miturit në konflikt me ligjin të jenë recidivë dhe të vazhdojnë të kryejnë vepra penale 
edhe në moshën madhore (Trulson, Marquart, Mullings, & Caeti, 2005). Po ashtu, mosha 
e hershme (para 14 vjeç) e kryerjes së veprës së parë penale ose e ndalimit për herë të 
parë nga policia rezulton një parashikues i fortë për karakteristika të kriminalitetit serioz 
(përsëritës) siç janë sjelljet kriminale kronike dhe gjithmonë e më të specializuara për sa i 
përket dhunës, rrezikshmërisë së tyre, frekuencës dhe kohëzgjatjes së karrierës kriminale 
(DeLisi, 2006; Farrington, 1995; Harrison, Maupin, & Mays, 2001).

3.2.4 Gjinia 

Në kampionin e marrë nuk kishte asnjë femër për shkak të profilit të institucionit 
penitenciar në të cilin u kryen intervistat (vetëm me të mitur djem) dhe kjo nuk lejon të 
bëjmë krahasim mes faktorëve që shoqërojnë sjelljet recidive tek të miturit në konflikt me 
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ligjin për sa i përket dallimeve gjinore. Po ashtu, në të dhënat zyrtare të institucioneve të 
drejtësisë vihet re se numri i femrave të mitura në sistemin penitenciar është zero; të gjithë 
të miturit janë meshkuj.

Ndërkohë, edhe studimet e shumta të kryera në vende të ndryshme kanë treguar në 
mënyrë të qëndrueshme se djemtë jo vetëm kanë më shumë të ngjarë të kryejnë krime, por 
edhe të jenë recidivë (McElfresh, Yan, & Janku, 2009; Shepherd, Luebbers, & Dolan, 2013; 
Dembo, Schmeidler, Nini-Gough, & Manning, 1998), dhe kjo pavarësisht prejardhjes etnike 
apo racës (DeComo, 1998)

3.2.5 Prejardhja etnokulturore

Nga studimet në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë rezulton se të miturit recidivë 
në sistemin penitenciar nga pakicat etnike dhe kulturore zënë një përqindje më të lartë 
krahasuar me të miturit e tjerë (Yordanova & Markov, 2011; Hartney & Vuong, 2009; Barclay, 

Analiza e veprës penale Frekuenca 

Statusi në institucion 
I dënuar  
Në pritje të formës përfundimtare të dënimit 

 
5 
5 

Shoqëria në veprën penale 
Bashkëmoshatarë 
Grup me më të rritur  
Vetëm   

 
2 
4 
4 

Tipologjia e veprës penale aktuale 
Kundër pronës a 
Kundër personit b 
Shpërndarje dhe prodhim lëndësh narkotike 
Tjetër  

 
8 
1 
- 
1 

1 dënim i mëparshëm  
2 ose më shumë dënime të mëparshme 

6 
4 

Përfshirje në vepra të tjera të mëparshme  
1-3 herë 
4-7 herë  
≥ 8-11 herë 

 
1 
3 
6 

Mosha e kontaktit të parë me policinë 
<10 vjeç 
10-14 vjeç 
≥15 vjeç 

 
1 
7 
2 

Mosha mesatare  13.1 vjeç  

Mosha e kryerjes së veprës së parë penale 
<10 vjeç 
10-14 vjeç 
≥15 vjeç 

 
1 
6 
3 

Mosha mesatare 13.3 vjeç  

a Përfshin vjedhje, thyerje banese, vjedhje makine ose mjeti tjetër.
b Përfshin grabitjen, vrasjen, plagosjen, marrëdhënien seksuale me dhunë dhe sulmin ndaj personit.

Tabela 5. Historia kriminale e kampionit
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Munley, & Munton, 2005; Gordon, Roche, & Depuiset, 2012; Abbas, 2004; Dünkel; Albrecht, 
1997). Ky element mund të jetë i lidhur me kontekstin e vështirë social-ekonomik në të cilin 
këta të mitur jetojnë, përjashtimin social që vuan komuniteti nga i cili vijnë nga të mirat dhe 
shërbimet publike si edhe me qëndrimet selektive dhe paragjykuese të sistemit të drejtësisë 
dhe atij penitenciar. 

Sipas të dhënave nga sistemi penitenciar në Shqipëri, të miturit në konflikt me ligjin dhe 
përsëritës nga komuniteti Rom dhe Ballkano-Egjiptian janë dënuar më shpesh për veprat 
penale kundër pronës dhe një pakicë shumë e vogël për vepra të dhunshme kundër personit. 

Në intervistat e kryera në IM Kavajë rezultoi se vetëm dy djem kishin origjinë Rome dhe 
Egjiptiane; ata kishin nivelin më të ulët arsimor, shoqëruar kjo nga një sërë faktorësh të tjerë 
social-ekonomikë që i bënin më të ndjeshëm ndaj fenomenit të recidivizmit. Këta të mitur 
raportuan njëkohësisht një numër më të lartë të veprave penale dhe të dënimeve të marra 
krahasuar me pjesën tjetër të kampionit. 

3.3 Faktorët dinamikë që lidhen me recidivizmin

3.3.1 Faktorët e familjes 

3.3.1.1 Kushtet e jetesës 

Situata social-ekonomike e familjes është një nga faktorët më të studiuar që supozohet 
të parashikojnë recidivizmin te të miturit në konflikt me ligjin. Ka opinione dhe argumente 
kontradiktorë mes tyre për sa i përket efektit të faktorëve ekonomikë, të cilët kanë të 
bëjnë kryesisht me të ardhurat e ulëta të familjes, mungesën e punësimit dhe kushtet e 
papërshtatshme të banesës, mbi sjelljet kriminale të të miturve. Sipas Elliot (1994), niveli i 
ulët social-ekonomik i familjes është më shumë i lidhur me përsëritjen e sjelljeve kriminale 
sesa me moshën në të cilën të miturit kanë kryer për herë të parë një vepër penale sepse 
fëmijët që jetojnë në varfëri kanë mundësi të kufizuara për të ndërmarrë role dhe përgjegjësi 
prosociale ndërsa fillojnë të bëhen të rritur të pavarur. Po ashtu, përmasat e familjes dhe 
statusi familjar lidhen në mënyrë domethënëse me recidivizmin tek adoleshentët. Të miturit 
që jetojnë në familje me një prind (kryesisht me nënën) vuajnë mungesën e qëndrueshmërisë 
së figurës mashkullore dhe kjo është e lidhur fort sidomos me sjelljet problematike të 
adoleshentëve meshkuj (Johnson, 1987). Të miturit që vijnë nga familje të mëdha kanë më 
pak mundësi për vëmendjen dhe disiplinimin pozitiv nga të dy prindërit dhe jetesa në të tilla 
kontekste familjare do të thotë më shumë vështirësi ekonomike dhe ndikim më të pakët 
prindëror për sa i përket kontrollit mbi sjelljet e qëndrimet problematike të fëmijëve dhe 
shoqërimin me moshatarë deviantë (Farrington, 2010). 

Kjo pjesë e intervistës fokusohet në kushtet e jetesës në të cilat ka jetuar i mituri, duke 
përfshirë familjarët/personat me të cilët ka jetuar deri në 6 muajt e fundit para se të hynte në 
institucion, cilësinë dhe kushtet e strehimit si dhe jetesën në një vendbanim të çorganizuar 
nga i cili vetë i mituri ose familjarët janë larguar shpesh për periudha të caktuara kohe. 

Vetëm tre prej të miturve kishin jetuar në një familje të vogël nukleare me të dy prindërit 
së bashku, tre të tjerë jetonin vetëm me nënën dhe vëllezërit e motrat, ndërsa katër 
raportuan se kishin jetuar në një familje të madhe me gjyshër dhe me vëllezër të martuar. 
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Tetë nga të miturit  raportuan se kishin jetuar në një familje më vështirësi ekonomike, 
në një banesë në të cilën mungonin kushtet bazë të jetesës. Shtatë kishin jetuar në një sistem 
familjar të paqëndrueshëm, me anëtarë që ishin larguar dhe kishin qëndruar larg për një kohë 
të gjatë.

3.3.1.2 Marrëdhëniet familjare

Pyetjet rreth marrëdhënieve dhe klimës familjare fokusohen tek historia kriminale 
dhe sjellje të tjera problematike të anëtarëve të familjes, tek perceptimi i të miturve për 
komunikimin dhe mbikëqyrjen prindërore si dhe tek përvojat e dhunës apo të abuzimit të 
përjetuara në familje. 

Prania e problemeve në familje është një parashikues i fortë i recidivizmit në moshën 
e mitur, qofshin këto problematika të lidhura me marrëdhëniet apo me faktorët fizikë dhe 
mendorë të anëtarëve të familjes (Cottle, Lee, & Heilbrun, 2001). 

Studimet sugjerojnë se të miturit që kanë marrëdhënie të forta me prindërit e tyre kanë 
më pak të ngjarë të jenë recidivë (Rankin & Kern, 1994; Gibbs, Giever, & Martin, 1998). Stili 
pasiv ose tolerant i prindërimit2, historia kriminale e anëtarëve të familjes dhe përvojat e 
dhunës dhe abuzimit të përjetuara gjatë fëmijërisë diskutohen shpesh si faktorë të lidhur 
ngushtë me sjelljet e përsëritura kriminale dhe në përgjithësi me prirjet e adoleshentëve 
për të qenë deviantë dhe të dhunshëm, madje këta faktorë rezultojnë statistikisht edhe më 
të rëndësishëm sesa situata social-ekonomike e familjes dhe struktura e saj, pavarësisht 
prejardhjes etnike të të miturve apo faktorëve të tjerë demografikë (Matsueda & Heimer, 
1987). 

Sipas Wright dhe Cullen (2001), efikasiteti apo aftësia e prindërve për të kontrolluar dhe 
kufizuar qysh herët sjelljet antisociale të fëmijëve ka një ndikim të fortë në parandalimin e 
përfshirjes së adoleshentëve në vepra penale dhe në aftësinë e tyre për të menaxhuar sjelljet 
e veta. Mungesa e qëndrueshmërisë në mbikëqyrjen e adoleshentëve, kërcënimet boshe ose 
ndëshkimi i ashpër kanë shumë të ngjarë të pasohen nga sjellje antisociale dhe kriminale 
(McCord, 1997; Hawkins, Catalano, & Brewer, 1995; Farrington, 2010) dhe të çojnë në një 
fillim të hershëm të kriminalitetit dhe përsëritje të sjelljeve në frekuencë dhe vazhdimësi 
(edhe në moshë madhore) (Patterson, Forgatch, Yoerger, & Stoolmiller, 1998).  

Studiues të tjerë kanë identifikuar edhe efekte indirekte të stilit të prindërimit tek 
recidivizmi; të miturit që raportojnë nivel të ulët të kujdesit emocional nga prindërit dhe 
disiplinë jo të qëndrueshme, krahasuar me ata të cilët raportojnë për marrëdhënie të ngrohta 
me prindërit dhe disiplinë të qëndrueshme, kishin më shumë gjasa të kishin shokë deviantë 
dhe të ishin përfshirë në më shumë sjellje problematike gjatë adoleshencës (Williams & 
Smalls, 2015).

Nga ana tjetër, edhe përjetimi i dhunës dhe abuzimit në familje rezulton me lidhje të 
fortë me kriminalitetin tek të miturit dhe recidivizmin; adoleshentët recidivë në institucionet 
penitenciare (pavarësisht gjinisë dhe tipologjisë së veprave penale) që kishin përjetuar dhunë 
në familje dhe raportonin për marrëdhënie problematike mes anëtarëve të familjes, rezultuan 
më të vështirë për t’u rehabilituar pasi kishin mbaruar dënimin (Uekert, etj., 2006). 

2. Sipas Diane Baumrind (1966; 1991), stili i prindërimit është i përbërë nga 2 faktorë të rëndësishëm: mbështetja dhe 
përkujdesja ndaj fëmijëve dhe kontrolli apo disiplinimi i tyre. Në varësi të tipit të prindërimit, ndryshon edhe niveli i 
pranisë së këtyre faktorëve. 
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Fëmijët të cilët kanë përjetuar raste dhune dhe neglizhimi herët në fëmijëri janë më të 
prirur të fillojnë dhe të përsërisin sjelljet kriminale gjatë rritjes dhe të ndërveprojnë përmes 
dhunës në marrëdhëniet me të tjerët (Ryan, Williams, & Courtney, 2013; Smith & Thornberry, 
1995). Shumë herët në fëmijëri këta fëmijë mësojnë se ndërveprimet e dhunshme janë një 
mënyrë efektive për të marrë vëmendjen e prindërve. Duke ndërvepruar dhunshëm me të 
tjerët, ata shpesh shmangen nga bashkëmoshatarët prosocialë dhe kanë më shumë të ngjarë 
të shoqërizohen me të mitur të ngjashëm me ta, duke hyrë që në moshë të hershme në 
spiralen e sjelljeve të përsëritura antisociale dhe kriminale (Patterson & Yoerger, 1997). 

Edhe Widom e kolegët (1989; 1996) në studimet e tyre konfirmuan konkluzionet e 
mëparshme për lidhjen e fortë mes përvojave të abuzimit dhe dhunës në familje dhe rasteve 
të përsëritura të arrestimit dhe shoqërimit në polici. 

Edhe historia kriminale, përdorimi i substancave narkotike dhe sëmundjet mendore 
të anëtarëve të familjes sugjerohen nga disa studime si parashikues të fortë të recidivizmit; 
adoleshentët kanë më shumë gjasa të përfshihen në vepra penale recidive nëse njëri nga 
prindërit ose vëllezërit ka probleme me drejtësinë apo përdor alkool ose drogë (Farrington, 
1989; Petrosino, Derzon, & Lavenberg, 2009). Dannerbeck (2005) vërejti se prindërimi jo 
efektiv ishte faktori më i rëndësishëm ndikues në përvojat e përsëritura të të miturve me 
krimin. Sipas saj, prindërimi jo efektiv vjen si pasojë e burgimit të njërit prej prindërve, abuzimit 
me substancat narkotike, largimit të vazhdueshëm nga familja dhe sëmundjeve mendore.  

Nga dhjetë të miturit e intervistuar, vetëm njëri raportoi se gjatë periudhës së qëndrimit 
në institucion nuk kishte ardhur asnjë prej familjarëve për ta vizituar, ndërkohë që për 
gjysmën prej tyre ishin nëna apo vëllezërit personat që i vizitonin më shpesh. 

Katër prej të miturve raportuan se njëri prej anëtarëve të familjes kishte histori kriminale 
(ishte aktualisht i dënuar ose kishte qenë më parë dhe ishte i përfshirë në aktivitete kriminale). 
Për tre të mitur ishte babai, ndërsa për njërin vëllai. 

Pesë prej tyre treguan se ishin rritur në një mjedis ku njëri prej anëtarëve abuzonte me 
alkoolin, ndërsa droga ishte substanca me të cilën abuzonte vëllai i njërit prej adoleshentëve. 

Nëntë prej dhjetë të miturve recidivë perceptonin se nuk kishin pasur marrëdhënie 
cilësore komunikimi me prindërit ndërsa rriteshin, se këta të fundit nuk kujdeseshin dhe 
nuk kishin treguar interes për nevojat e tyre dhe në shtëpi nuk kishte rregulla të qarta për 
sjelljet dhe qëndrimet e duhura. Prindërit nuk kishin dijeni për shoqërinë dhe mënyrën me 
të cilën fëmijët e kalonin kohën e lirë. Po ashtu, edhe pse prindërit kishin vendosur orare 
për qëndrimin jashtë, këto ishin shkelur shpesh prej adoleshentëve pa pasoja dhe ndëshkime 
të qëndrueshme. 

Katër adoleshentë raportuan se kishin përjetuar forma të abuzimit dhe sjelljeve të 
dhunshme nga prindërit dhe familjarët e tjerë dhe tre kishin qenë dëshmitarë të përdorimit 
të dhunës në familje gjatë gjithë kohës. Tre të mitur raportuan se kishin jetuar me të afërm 
me probleme të shëndetit fizik dhe mendor dhe po ashtu tre nga dhjetë të miturit raportuan 
për marrëdhënie konflikti mes prindërve dhe divorc të vështirë mes tyre.

3.3.2 Faktorët e shkollës dhe punësimit

Fusha e faktorëve të lidhur me shkollën fokusohet tek mundësitë e të miturve për të 
pasur akses në shkollë dhe përvojat e tyre në lidhje me këtë sistem.

Shkolla është institucioni më i rëndësishëm pas familjes për socializimin e fëmijëve dhe 
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formimin e tyre mendor, emocional, shoqëror, moral dhe fizik. Nga mosha pesëvjeçare deri 
kur mbarojnë shkollën e mesme fëmijët dhe adoleshentët shpenzojnë gati gjysmën e kohës 
së tyre në shkollë, mesatarisht 15.000 orë gjithsej gjatë të cilave vetë institucioni, mësuesit 
dhe bashkëmoshatarët kanë një impakt domethënës afatgjatë. Në përgjithësi, fëmijët që janë 
të përkushtuar ndaj procesit mësimor kanë më pak mundësi të orientohen drejt sjelljeve 
antisociale dhe shokëve deviantë.  

3.3.2.1 Atashimi me shkollën

Në tërësinë e karakteristikave, marrëdhënieve dhe përvojave që përbëjnë sistemin e 
shkollës, ka një sërë faktorësh që ndikojnë negativisht në zhvillimin dhe vijimësinë e sjelljeve 
problematike të fëmijëve. Niveli i ulët i shkollimit dhe motivimi dhe rendimenti i dobët 
shkollor janë nga faktorët më të zakonshëm të lidhur me shkollën që vihen re tek të miturit 
në konflikt me ligjin, të cilët reflektojnë edhe faktorë të tjerë dinamikë si niveli i ulët i 
inteligjencës, vështirësitë në të nxënë, çrregullimi i vëmendjes, mungesa e interesit dhe 
përkujdesjes prindërore dhe klima jo motivuese dhe jo gjithëpërfshirëse e shkollës. 

Veçanërisht rezultatet e ulëta shkollore parashikojnë recidivizmin pavarësisht statusit 
social-ekonomik të familjes (Maguin & Loeber, 1996). Në një meta-analizë të më shumë se 
100 studimeve të fenomenit, autorët vunë re se ky faktor ka një marrëdhënie të fortë me 
lindjen, frekuencën dhe seriozitetin e sjelljeve kriminale të të miturve.

Po ashtu, sjelljet problematike në shkollë si agresiviteti ndaj moshatarëve, dëmtimi 
i ambienteve e materialeve të shkollës dhe konfliktet me mësuesit, sjellja e armëve dhe 
përdorimi i tyre në shkollë janë faktorë që lidhen pozitivisht me sjelljet antisociale dhe 
kriminale të të miturve. Bullizmi në shkollë është një fenomen i zakonshëm i cili parashikon 
një rrezik gjithnjë e më të madh për përfshirje në sjellje recidive të dhunshme. Nga një 
studim gjatësor në Norvegji u vërejt se 60% e nxënësve autorë të sulmeve bulliste në shkollë 
ishin dënuar më vonë pa mbushur moshën 24 vjeç dhe kishin 4 herë më shumë gjasa të ishin 
recidivë, krahasuar me ish-nxënësit jo bullistë (Olweus, 1997). 

3.3.2.2 Frekuentimi jo i rregullt dhe braktisja e shkollës

Duket se pezullimi i përkohshëm dhe më pas përjashtimi ose braktisja e shkollës, të 
administruara nga stafi i shkollës si forma të ndëshkimit në rastet e sjelljeve deviante të 
adoleshentëve, nuk ndikojnë efektivisht në reduktimin e sjelljeve të padëshirueshme, 
përkundrazi, rrisin mundësinë që i mituri të zhvillojë një ndjenjë refuzimi dhe pakënaqësie 
ndaj shkollës ndërkohë që, nga ana tjetër, këto sjellje sjellin përfitime të shpejta dhe 
marrin përforcim pozitiv nga moshatarët apo më të rriturit me histori kriminale. Nga ana 
tjetër, frekuentimi jo i rregullt i procesit mësimor dhe braktisja e shkollës i bën fëmijët 
dhe adoleshentët më të rrezikuar ndaj ndikimit negativ të bashkëmoshatarëve deviantë 
për t’u përfshirë në sjellje në konflikt me ligjin (Bynum & Thompson, 2005). Për shembull, 
në studimin e tij gjatësor, Farrington (1989) vërejti se të miturit të cilët në moshën 12-14 
vjeçare nuk kishin frekuentuar në mënyrë të rregullt shkollën dhe e kishin braktisur atë para 
moshës 15-vjeçare, kishin më shumë gjasa të përfshiheshin në sjellje kriminale të dhunshme 
përsëritëse gjatë adoleshencës dhe moshës madhore. Në përgjithësi, sa më shumë vite 
shkollim të ketë adoleshenti, aq më pak gjasa ka të përsërisë sjelljet kriminale.  
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Jo vetëm. Duket se ndjenjat negative dhe përvojat e dështimit të përjetuara në shkollë, 
të lidhura me procesin mësimor dhe shoqërizimin me moshatarët, rezultojnë më të 
rëndësishme se vetë aftësitë intelektuale të adoleshentëve për të nxënë dhe parashikojnë 
ndjeshëm përfshirjen e tyre në sjellje deviante (Gottfredson, 2001).

3.3.2.3 Punësimi dhe kualifikimi

Edhe faktorët e punësimit dhe formimit profesional janë të rëndësishëm në diskutimin 
rreth shkaqeve që ndikojnë në shkallën e kriminalitetit dhe recidivizmit tek të miturit. 

Ka një sërë argumentesh për recidivizmin të cilët diskutojnë për marrëdhëniet mes 
papunësisë dhe kriminalitetit të përsëritur. Më i njohuri do të ishte ai që thekson papunësinë 
si një nga shkaqet e vështirësisë ekonomike dhe përfshirjen në vepra penale si mundësi për 
të lehtësuar këto vështirësi; ky argument mbase do të shpjegonte tipologjinë e sjelljeve 
kriminale të të miturve, kryesisht ato kundër pronës si vjedhja, grabitja, thyerja me forcë etj. 
Nga ana tjetër, papunësia mund t’i shtyjë ata drejt krimit edhe për faktin se adoleshentët e 
papunë kanë shumë kohë të lirë dhe mundësi për t’u përfshirë në sjellje problematike. Po 
ashtu, papunësia mund të sjellë frustrim dhe zhgënjim, faktorë të cilët, duke u kombinuar 
me shoqërizimin me moshatarë në të njëjtën situatë dhe kalimin e kohës në ambiente të 
rrezikshme si rruga, mjediset ku konsumohet alkool apo lojërat e fatit, mund të inkurajojnë 
sjelljet problematike. 

Recidivizmi ka një lidhje të fortë me papunësinë; një studim Suedez (Bondeson, 2002) 
zbuloi se niveli i recidivizmit tek të rinjtë ulej nëse ulej niveli i papunësisë. Edhe Darrington 
e kolegët (1986), në një studim gjatësor mbi 411 meshkuj nga mosha 8 vjeçare dhe më tej, 
zbuluan se niveli i kriminalitetit dhe recidivizmit, sidomos për veprat penale kundër pronës 
tek grupmosha e të miturve 15-16 vjeçarë, ishte më i lartë për periudhat e papunësisë 
krahasuar me periudhën kur ishin të punësuar. 

Punësimi dhe kualifikimi i tyre bëhet akoma më i vështirë në rastet kur të miturit kanë 
kryer dënimin në sistemin penitenciar, për shkak të stigmës dhe paragjykimit të punëdhënësve 
dhe nivelit të ulët të arsimit dhe kualifikimit profesional të tyre. Një studim gjatësor me 
recidivë të cilët kishin mbaruar dënimin e tyre në sistemin penitenciar, vërejti se faktorët 
parashikues më të rëndësishëm për recidivizmin e mëvonshëm ishin statusi i të papunit (së 
bashku me kohëzgjatjen e periudhës së papunësisë), mosha e hershme (nën 17 vjeç) dhe niveli 
arsimor, pavarësisht tipologjisë së veprave penale (Nally, Lockwood, Ho, & Knutson, 2012).
Veçanërisht niveli arsimor është një element i rëndësishëm ndërmjetësues për riintegrimin 
në punë të të miturve recidivë sepse ndikon si në punësim, ashtu edhe në mospërsëritjen e 
sjelljeve kriminale. 

Gjatë intervistave të kryera me të miturit u vunë re rezultatet e mëposhtme në lidhje 
me faktorët e shkollës dhe punësimit.  

Nga kampioni, pesë të mitur kishin përfunduar vetëm ciklin fillor, dy arsimin bazë, 
ndërsa dy të tjerë të cilët nuk kishin ndjekur asnjë vit shkollë jashtë institucionit aktualisht 
po mbaronin klasën e dytë. 

 Për sa i përket punësimit, dy të mitur raportuan se kishin punuar me kohë të plotë më 
shumë se 6 muaj para se të hynin në institucion, gjashtë djem nuk kishin punuar asnjëherë, 
ndërsa dy të tjerë kishin punuar me kohë të pjesshme më shumë se gjashtë muaj. Tetë të 
mitur raportuan se kishin ndjekur një kurs profesional në institucion gjatë dënimit/dënimeve 
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të mëparshme por asnjë të tillë në komunitet. Për sa i përket arsyeve për të cilat nuk e 
kishin përfunduar shkollën (arsimin bazë), ata raportuan nga më të ndryshmet: vështirësitë 
ekonomike të familjes, vështirësitë për të mësuar dhe largimet e herëpashershme nga orët 
e mësimit. 

3.3.2.4 Angazhimi/motivimi në shkollë

Në pyetjet rreth lidhjes emocionale me shkollën dhe angazhimit të tyre në shkollë, 
nëntë prej të miturve raportuan për një lidhje të dobët me shkollën; ata nuk shikonin 
ndonjë përfitim në ndjekjen e saj, gjatë kohës që ndiqnin shkollën donin ta linin atë, nuk 
shkonin rregullisht dhe largoheshin nga shkolla për periudha të gjata. Tre prej të miturve 
të intervistuar raportuan se kishin ngacmuar/sulmuar moshatarët e tjerë në ambientet e 
shkollës, vetëm njëri prej tyre kishte pasur marrëdhënie të vështira me mësuesit, ndërsa 
tre kishin pasur episode në të cilat kishin dëmtuar ambientet ose materialet e shkollës së 
bashku me moshatarë të tjerë. Tetë prej djemve raportuan se prindërit e tyre kishin qenë 
të painteresuar për frekuentimin dhe mbarëvajtjen shkollore të fëmijëve të tyre, duke mos 
qenë të pranishëm gjatë përvojave dhe angazhimit shkollor.

3.3.3 Faktorët e komunitetit

3.3.3.1 Jetesa në komunitete të margjinalizuara

Fëmijët që jetojnë në lagje të varfra, të izoluara, me infrastrukturë jo të përshtatshme 
dhe nivel të lartë papunësie dhe informaliteti, kanë rrezik të lartë ta konsiderojnë krimin si 
një mënyrë për të dalë nga kjo gjendje dhe për të qenë të suksesshëm (Tannenbaum, 1938; 
Wareham, Cochran, Dembo, & Sellers, 2005; Bursik & Grasmick, 1992). Ka studime që 
tregojnë se niveli i kriminalitetit tek të miturit është më i lartë në komunitete të çorganizuara3, 
në lagje të cilat kanë përjetuar lëvizje të shpeshta të popullsisë ose në zona të rrënuara. Në një 
komunitet të çorganizuar, institucionet informale dhe formale shoqërore si familja, shkolla, 
fqinjët, policia etj., nuk funksionojnë efektivisht në socializimin e të rinjve dhe në ruajtjen e 
rregullit dhe respektimin e normave sociale; ato humbasin aftësinë për të kontrolluar sjelljen 
e anëtarëve duke stimuluar zhvillimin e vlerave dhe kulturës së krimit sepse adoleshentët 
nuk njohin rregulla të tjera të sjelljes përveç atyre që përmbushin interesat e tyre (Bursik & 
Grasmick, 1992). 

Në studimet empirike në Evropë dhe SHBA gjatë shekullit të njëzetë dhe këtij mijëvjeçari, 
një numër i konsiderueshëm studiuesish (Kingston, Huizinga, & Elliot, 2009; Boardman & 
Saint Onge, 2005; Shaw & McKay, 1969) vërejtën një marrëdhënie mes kriminalitetit dhe 
recidivizmit tek të miturit dhe kushteve social-demografike dhe ekonomike të komunitetit si 
dendësia e popullsisë, mosha mesatare e zonës, niveli i varfërisë, niveli arsimor dhe braktisja 
e shkollës. Mbështetur në rezultatet e tyre të përsëritura, komunitetet e çorganizuara, 
kryesisht ato në apo afër qendrave urbane të karakterizuara nga një nivel i lartë varfërie dhe 
papunësie, nivel i ulët arsimor dhe kulturor, familje të mëdha ose me një prind, heterogjenitet 

3. Bursik (1992) e përkufizon ‘çorganizimin shoqëror’ si paaftësinë e organizatave, grupeve ose anëtarëve të një komuniteti 
për të zgjidhur bashkërisht problemet që ata përjetojnë ose për të arritur qëllimet e përbashkëta.  
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kulturor ose etnik dhe lëvizje të shpeshta të popullsisë, kishin një nivel të lartë të kriminalitetit. 
Kërkime të tjera rreth marrëdhënies mes karakteristikave të komunitetit, sjelljeve të 

dhunshme dhe recidivizmit tek të miturit mbështetin argumentin se kushtet e komunitetit, 
veçanërisht varfëria, niveli i lartë i kriminalitetit, mungesa e kohezionit mes anëtarëve dhe 
lëvizjet e popullsisë, kanë efekte të drejtpërdrejta dhe domethënëse (Sampson, Raudenbush, 
& Earls, 1997) kur kontrollohen faktorët individualë, por, edhe këta të fundit, sikurse dhe 
faktorët e lidhur me moshatarët dhe familjen, janë po ashtu të rëndësishëm për të kuptuar 
dhe shpjeguar sjelljet kriminale të adoleshentëve (Wareham, Cochran, Dembo, & Sellers, 
2005; Sampson, Morenoff, & Gannon-Rowley, 2002; Farrington, Loeber, Stouthamer-Loeber, 
Van Kammen, & Schmidt, 1996). Do të ishte e vështirë të izoloheshin kushtet e vështira të 
komunitetit nga faktorë të tjerë si vështirësitë ekonomike dhe psikologjike të familjes, e cila 
jeton në këtë komunitet,  numri i lartë i anëtarëve të familjes, largimi i anëtarëve të familjes 
nga komuniteti (për të pasur kushte më të mira jetese), historia kriminale e familjes etj. 
(Rutter, etj., 1975). 

3.3.3.2 Niveli i lartë i kriminalitetit në komunitet

Studimet amerikane dhe britanike mbi komunitetet e margjinalizuara dhe lidhjen e 
tyre me shkallën e kriminalitetit kanë treguar se si kombinimi i disa karakteristikave të 
një komuniteti të varfër, që ka përjetuar lëvizje të shpeshta të popullsisë, me probleme të 
punësimit, infrastrukturës, shërbimeve publike dhe strehimit, i cili banohet vetëm nga familje 
me nivel të ulët të të ardhurave dhe me probleme të tjera sociale, rrit nivelin e kriminalitetit. 
Këto komunitete etiketohen si ‘problematike’ (Dean & Hastings, 2000) dhe paragjykohen; 
banorët e tyre kanë më shumë gjasa të jenë në fokusin e policisë nëse ndodhin krime në zonë 
dhe të rinjtë dhe familjet kanë më shumë gjasa të mos kenë akses të barabartë në punësim 
dhe në shërbimet e tjera publike (transportin publik, kujdesin shëndetësor, shkollat dhe 
kopshtet etj.). Në të tilla raste, shkalla e kriminalitetit, edhe tek të miturit, pëson rritje duke 
i nxitur këto zona të hyjnë në një cikël të mbyllur të varfërimit, degradimit dhe kriminalitetit 
(Hope, 1996). 

Në studimin e tij transversal në 61 komunitete urbane dhe rurale në Gjermani, 
Oberwittler (2004) pa se përqendrimi i të rriturve dhe adoleshentëve me qëndrime dhe 
përvoja tipike kriminale dhe antisociale në një komunitet rrit rrezikun e recidivizmit tek 
moshat e mitura. Edhe autorë të tjerë kanë konfirmuar argumentet teorike se shkalla e 
lartë e kriminalitetit në një zonë i ekspozon të miturit përkundrejt normave favorizuese ndaj 
kriminalitetit dhe ofron për ta një model përforcues për t’u imituar, sidomos në rastet kur ka 
pasur më shumë përfitim për autorët e krimit sesa penalizim (MacRae, Bertrand, Paetsch, & 
Hornick, 2011; Wasserman, etj., 2003). Për më tepër, jetesa në një komunitet favorizues ndaj 
kriminalitetit rrit rrezikun që adoleshentët recidivë, kur përfundojnë dënimin, të shoqërohen 
me moshatarë deviantë në të njëjtin kontekst dhe të vazhdojnë të përfshihen në sjellje të 
rrezikshme (Kosterman, etj., 1996). 

3.3.3.3 Mundësitë për gjetur lehtësisht drogë dhe armë

Normat dhe qëndrimet e anëtarëve të rritur të komunitetit janë të rëndësishme në 
formimin e qëndrimeve dhe sjelljeve të fëmijëve dhe adoleshentëve kundrejt perceptimit të 
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tyre për të drejtën dhe të gabuarën. Nëse komuniteti ka qëndrime të gabuara ose tolerante 
ndaj krimit (siç është përdorimi i substancave narkotike dhe armëve), rreziku që fëmijët të 
përfshihen në sjellje kriminale bëhet real dhe i vështirë për t’u ndryshuar, pikërisht për shkak 
të qëndrimeve tolerante që janë krijuar.

Nga ana tjetër, mundësitë që ofron komuniteti për të gjetur substanca të jashtëligjshme 
dhe armë si dhe perceptimi i adoleshentëve se këto mund të gjenden lehtësisht dhe pa u 
ndëshkuar, përbëjnë një rrezik në rritje që të miturit t’i mësojnë dhe përdorin lehtësisht ato 
për të kryer vepra penale (Gorsuch & Butler, 1976; Hawkins J. D., 1999; Hawkins, Catalano, & 
Miller, 1992), sidomos të lidhura me prodhimin, shitjen dhe trafikimin e drogave apo armëve. 
Shpesh, të miturit (edhe nën moshën e përgjegjësisë penale), pikërisht për shkak të dënimeve 
më të lehta të parashikuara si pasojë e moshës së tyre, rekrutohen nga më të rriturit për t’u 
përfshirë në të tilla vepra. Për më tepër, mundësia reale që kanë adoleshentët për të gjetur dhe 
mbajtur armët në komunitetin e tyre, rrit rrezikun që një konflikt çfarëdo në të cilin ata janë të 
përfshirë të përshkallëzohet deri në dëmtimin e tyre apo personave të tjerë.   

Në intervistat e kryera me të miturit rezultuan një sërë faktorësh të lidhur me recidivizmin 
tek të miturit. Gjashtë prej tyre kishin jetuar në komunitete në periferi të zonave urbane dhe 
vetëm dy prej tyre në qendër të qytetit, ndërkohë që dy të tjerët kishin ndërruar shpesh 
komunitetin ku kishin jetuar. 

Perceptimi i shumicës prej tyre (7-9 të mitur) ishte se zona ku jetonin kishte banorë të 
ardhur nga zona të ndryshme të vendit dhe ishte krijuar gjatë viteve të fundit. Zona ku jetonin 
paraqiste, në dijeninë e tyre, një nivel të lartë të varfërisë dhe kriminalitetit, kishte banorë 
(shumë të rinj) që shisnin ose përdornin drogë, nuk ofronte ambiente apo aktivitete në të 
cilat moshatarët e tyre të angazhoheshin dhe as zyra apo shërbime publike për banorët. Për 
gjashtë prej të miturve kishte pasur raste në të cilat banorët kishin hyrë në konflikt mes tyre 
dhe po ashtu edhe situata tensioni me punonjësit e ruajtjes së rendit apo të pushtetit lokal. 

3.3.4 Faktorët individualë

3.3.4.1 Stili i rrezikshëm i jetesës dhe shoqërimi me moshatarë deviantë 

Grupi i këtyre faktorëve përmbledh informacion rreth perceptimit të të miturve për 
shoqërinë, përvojat me shokët, kalimin e kohës së lirë dhe shpenzimin e të hollave.

Rezultatet e mbledhura nga intervistat treguan se shtatë prej të miturve e kishin kryer 
veprën aktuale penale në bashkëpunim me shokë, kryesisht më të rritur (pesë të mitur), dhe 
se përgjithësisht të gjitha veprat e mëparshme kishin qenë në shoqëri. Të gjithë raportuan 
se kishin edhe shokë moshatarë përveç dy të miturve të cilët kishin shoqëri vetëm me më 
të rritur. Një tregues shqetësues rezultoi fakti se nëntë raportuan se kishin shoqëri me 
moshatarë të cilët kishin kryer vepra penale dhe ishin përfshirë në sjellje problematike dhe 
të dhunshme, shoqëruar kjo me faktin që të gjithë e kalonin pjesën më të madhe të kohës 
në aktivitete të pavlefshme, madje të rrezikshme, në ambiente për të rritur në të cilat luanin 
bixhoz apo konsumonin alkool. Edhe përvoja të tjera të rrezikshme rezultuan të zakonshme 
për të miturit e pyetur, si përfshirja në gara me makina/motorë, mbajtja e armëve të ftohta, 
qëndrimi jashtë shtëpisë në orare të vona dhe përfshirja në konflikte të dhunshme. 

Studiuesit prej vitesh bien dakord se dinamika e sjelljeve kriminale tek të miturit ka 
një element përbërës të rëndësishëm dhe të zakonshëm: bashkëpunimin në kryerjen e 
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veprave penale. Sjelljet antisociale dhe kriminale zakonisht mësohen dhe ndodhin në shoqëri 
me moshatarë ose të rritur me prirje deviante të sjelljeve dhe qëndrimeve (Sutherland & 
Cressey, 1978; Patterson & Yoerger, 1997). Të miturit që përfshihen në sjellje kriminale 
përsëritëse kanë gjasa t’i fillojnë ato më shumë në shoqëri me grupe të vogla moshatarësh 
sesa vetëm (Reiss & Farrington, 1991), sepse moshatarët ofrojnë mbështetje dhe përforcim 
në ndërmarrjen e veprimeve të rrezikshme dhe kjo marrëdhënie bëhet më e fortë me 
uljen e moshës së fillimit të veprave penale (nën 14 vjeç). Sipas Lipsey dhe Derzon (1998), 
shoqërimi me moshatarë antisocialë në grupmoshën 10-14 vjeç rezultoi një nga parashikuesit 
më të fortë në përfshirjen në sjellje të dhunshme dhe të përsëritura kriminale. Në një tjetër 
studim vetëraportues me 4000 të mitur të moshës 12-15 vjeçare, shoqërimi me moshatarë 
antisocialë rezultoi faktori i dytë më i rëndësishëm në parashikimin e sjelljeve të përgjithshme 
kriminale të të miturve (Latimer, Kleinknecht, Hung, & Gabor, 2003). 

Duke u rritur në moshë, grupi kriminal zvogëlohet në përmasa dhe prirjet janë që 
adoleshentët dhe më pas të rriturit përsëritës të vazhdojnë sjelljet kriminale më shumë 
vetëm. Megjithatë, edhe në rastet në të cilat të miturit e kryejnë veprën penale vetëm, ka 
mundësi të jenë ndikuar nga moshatarët. 

Zakonisht, ‘shokët’ në krim takohen në ambientet e përbashkëta në shkollë apo lagje, 
në aktivitete të përbashkëta dhe të rrezikshme të cilat gradualisht marrin natyrë antiligjore 
(Haynie, 2001). Me rritjen në moshë, përvojat dhe mjediset në të cilat adoleshentët kalojnë 
kohën rriten në sasi dhe në shtrirje territoriale, kështu që shpesh veprat penale që ata 
vijojnë të kryejnë ndodhin jashtë komunitetit në të cilin jetojnë. 

Edhe ‘rekrutimi’ i adoleshentëve më të rinj nga ata me përvojë dhe trajnimi për të kryer 
vepra penale është një dinamikë e zakonshme mes grupeve të të miturve të cilët në mënyrë 
të përsëritur kryejnë vepra penale, sidomos ato kundër pronës.  

3.3.4.2 Angazhimi në sjellje antisociale dhe të rrezikshme

Si përkufizim, sjelljet antisociale dhe ato problematike përfshijnë një shumëllojshmëri të 
gjerë veprimesh të cilat janë në kundërshtim ose devijojnë nga ligjet, rregullat, sjelljet dhe 
normat shoqërore të miratuara dhe të përvetësuara nga shteti dhe shumica e anëtarëve 
të shoqërisë në një kohë dhe në një vend të caktuar. Ato përfshijnë sjelljet kriminale dhe 
kundërvajtjet sipas Kodit të caktuar Penal si dhe veprime të tilla si lënia e vazhdueshme e 
orëve të mësimit, përdorimi i substancave narkotike, angazhimi në sjellje të dhunshme dhe 
ato në dëmtim të personit apo pronës, angazhimi në aktivitet seksual në moshë të hershme, 
ikja nga shtëpia, drejtimi i mjeteve dhe përdorimi i alkoolit para moshës së lejuar nga ligji, 
lojërat e fatit etj. (Hawkins, etj., 2000). 

Nga një studim vetëraportues në Wales, Britani e Madhe, me të mitur 11-16 vjeçarë 
rezultoi se përfshirja e hershme dhe e vazhdueshme në sjellje antisociale ishte faktori më me 
ndikim në sjelljet kriminale, pavarësisht gjinisë, moshës dhe tipologjisë së veprave penale të 
raportuara (Case & Haines, 2007).  

3.3.4.3 Abuzimi me substancat narkotike

Përdorimi i drogave rrit rrezikun e përfshirjes në sjellje kriminale si dhe vazhdueshmërinë 
dhe seriozitetin e tyre. Një marrëdhënie e tillë është provuar nga një sërë studimesh në 
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kampione me të mitur në konflikt me ligjin dhe recidivë (Hawkins, Jenson, Catalano, & Lishner, 
1988, f. 258; McElfresh, Yan, & Janku, 2009), në përqasje me adoleshentë të përzgjedhur në 
nivel komuniteti apo në shkolla (Junger-Tas, etj., 2012; Hibell, et al., 2012; Hawkins, Jenson, 
Catalano, & Lishner, 1988), por duket se ky korrelacion është kompleks dhe ndikon në 
nivele të ndryshme në seriozitetin dhe tipologjinë e veprave penale (White, Tice, Loeber, & 
Stouthamer-Loeber, 2002). Për shembull, abuzimi me drogat dhe kryerja e veprave penale 
nën efektin e tyre u vu re më shumë tek të miturit të cilët ishin arrestuar më shpesh, kishin 
kryer vepra të dhunshme kundër personit, i kishin kryer veprat në bashkëpunim dhe kishin 
shokë deviantë dhe përdorues të substancave narkotike (f. 147). 

Nga ana tjetër, nuk është e qartë marrëdhënia shkak-pasojë mes këtyre dy sjelljeve; nëse 
përdorimi i substancave narkotike rrit tendencën dhe tolerancën për të zgjedhur rrugën e 
krimit, apo është kjo e fundit që shoqërohet me abuzimin me drogat (Huizinga, Loeber, & 
Thornberry, 1995).

Ka studime që mbështesin idenë se sjelljet kriminale dhe përdorimi i substancave 
narkotike kanë tendencë të ndodhin paralelisht në kohë (Henry, Tolan, & Gorman-Smith, 
2001; White, Loeber, Stouthamer-Loeber, & Farrington, 1999; Dishion, Capaldi, & Yoerger, 
1999). Agresioni dhe problemet e sjelljes gjatë fëmijërisë duket se paralajmërojnë prirjen për 
të përdorur substancat narkotike dhe varësinë ndaj tyre gjatë viteve të adoleshencës dhe 
moshës së rritur të hershme. Nga ana tjetër, të miturit që janë përdorues të substancave 
narkotike që në moshë të hershme kanë më shumë të ngjarë të bëhen shkelës kronikë të 
ligjit (Huizinga, Loeber, & Thornberry, 1995; Bui, Ellickson, & Bell, 2000).

Abuzimi me drogat dhe alkoolin mund të ulë ose eliminojë frenimet morale dhe shoqërore 
për përfshirjen në krime ose sjellje të rrezikshme. Nga ana tjetër, përdorimi i substancave 
narkotike mund të jetë një mënyrë sjelljeje e zakonshme e adoleshentëve për t’iu shmangur 
përballimit me vështirësitë personale ose ndërpersonale si konfliktet familjare ose problemet 
në shkollë. Përfshirja në sjellje kriminale mund të jetë po ashtu një mënyrë për të përballuar 
kostot e përdorimit të substancave narkotike dhe varësinë ndaj tyre (Winters, 1998). 

Drogat, duhani dhe alkooli shpesh mësohen dhe përdoren në grupe mes bashkëmoshatarësh, 
sikurse shumica e aktiviteteve antisociale, sepse konsiderohen nga adoleshentët si mundësi 
për të inkurajuar socializimin dhe përshtatjen me grupin e bashkëmoshatarëve të cilët janë 
përdorues të rregullt, pasi ata (moshatarët) sigurojnë akses, mundësi dhe përkatësi për 
adoleshentin. Veç kësaj, nëse anëtarët e familjes dhe të tjerë të rritur të afërm përdorin dhe 
tolerojnë (e ndonjëherë edhe përkrahin) përdorimin e duhanit, alkoolit dhe drogave ose 
nëse këto janë lehtësisht të aksesueshme nga adoleshenti, atëherë përdorimi i substancave 
narkotike nuk perceptohet si një aktivitet i jashtëligjshëm (Cilingiri, 2014). 

Si përfundim, megjithëse përdorimi i substancave narkotike nuk është shkaku parësor 
për përfshirjen në aktivitete të jashtëligjshme, ai gjithsesi, i vetëm ose në kombinim me 
faktorë të tjerë, mund të paraqesë ose të rrisë rrezikun për përsëritjen e sjelljeve kriminale 
(Wiesner, Kim, & Capaldi, 2005; Wilson, Mitchell, & Mackenzie, 2006; Huizinga, Thornberry, 
& Cothern, 2000). 

Në kampionin e të miturve të intervistuar rezultoi një nivel i lartë i përdorimit të 
substancave narkotike gjatë gjithë jetës, sidomos i tymosjes së cigares dhe hashashit dhe 
i konsumimit të alkoolit. Pirja e duhanit në formën e cigareve rregullisht (më shumë se një 
paketë në ditë) u raportua nga të gjithë djemtë me një moshë mesatare të fillimit 12.4 vjeç, nga 
të cilët katër e kishin filluar para moshës 10-vjeçare. Tetë të mitur pranuan se konsumonin 
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ndonjëherë alkool në formën e birrës, verës apo pijeve më të rënda dhe mosha mesatare 
e fillimit rezultoi 12.7 vjeç. Kanabisi ishte droga të cilën vetëm dy prej tyre e tymosnin 
vazhdimisht dhe dy të tjerë ndonjëherë, ndërsa asnjë prej tyre nuk kishte eksperimentuar 
me substancat e tjera më të rënda. Mosha mesatare e fillimit të kanabisit rezultoi më e vonë, 
13.2 vjeç. 

Kemi një ndryshim domethënës mes përhapjes së tymosjes së duhanit, tymosjes së 
kanabisit dhe konsumimit të alkoolit gjatë gjithë jetës tek kampioni i të miturve recidivë dhe 
të institucionalizuar krahasuar me mesataren kombëtare sipas raportit ESPAD (2011); sipas 
këtij raporti, 55% e meshkujve shqiptarë të pyetur (15-18 vjeç dhe jo në konflikt me ligjin) 
raportuan se e kishin konsumuar duhanin gjatë gjithë jetës, 32% e tyre kishin konsumuar 
alkool dhe 9% kishin tymosur kanabis.

Për sa i përket progresit të moshës mesatare të fillimit të sjelljeve kriminale dhe 
përdorimit të substancave narkotike, trajektorja e zhvillimit të tyre ndjek një trend të tillë: 
përfshirja në vepra penale rritet me përdorimin e substancave narkotike; më e hershmja 
është pirja e cigares (në moshën 12.4 vjeçare), më pas vjen konsumimi i alkoolit (12.7 vjeç), 
ndjekur më pas nga mosha e kontaktit të parë me policinë (13.1 vjeç), përdorimi i hashashit 
(13.2 vjeç) dhe mosha mesatare e kryerjes së veprës së parë penale (13.3 vjeç). 

Për sa i përket veprave penale që lidhen me substancat narkotike, intervista tregoi se 
pesë të mitur kishin kryer vepra penale për të siguruar paratë që të blinin substanca narkotike 
dhe vetëm një prej tyre raportoi se kishte shitur drogë. 

Në konsumin e substancave narkotike janë të rëndësishëm jo vetëm shoqërimi me të 
mitur antisocialë dhe përdorues të drogave, historia e familjarëve si përdorues të substancave 
narkotike, lehtësia në gjetjen e tyre në komunitet, por edhe faktorët konjitivë të të miturit 
si perceptimi i ulët për rrezikshmërinë e përdorimit të drogave dhe perceptimi se përdorimi 
i tyre nuk do të ndëshkohet dhe se prindërit (të rriturit në përgjithësi) kanë qëndrime 
tolerante ndaj përdorimit të substancave narkotike. Nga intervista rezultoi se gjysma e të 
miturve e konsideronte përdorimin e substancave narkotike si të domosdoshëm dhe jo të 
dëmshëm dhe ata që raportuan se nuk e përdornin nuk shikonin ndonjë efekt të dëmshëm 
të përdorimit të substancave narkotike në jetën e përditshme të të rinjve.    

3.3.4.4 Qëndrimet dhe pritshmëritë ndaj veprave penale 

Pjesa më e madhe e të miturve të pyetur nuk ishin në gjendje të shpjegonin pasojat e 
sjelljeve të tyre të jashtëligjshme, sidomos ato afatgjata dhe të lidhura jo vetëm me veten. 
Qëndrimi në institucion ishte për tetë prej tyre pasoja e vetme që mund të shpjegonin, 
ndërsa nuk ishin në gjendje të shpjegonin efektet e sjelljeve të tyre mbi viktimat e krimit ose 
më gjerë. Të gjithë u përgjigjën se ishin penduar për veprat e kryera por, kur u pyetën përse, 
e shpjeguan këtë qëndrim me të qenët të mbyllur dhe në pamundësi për të bërë zgjedhjet 
e tyre.

Lidhur me pyetjen se çfarë kishin përjetuar apo nëse kishin marrë parasysh rreziqet 
para se të kryenin veprat penale, asnjë prej tyre nuk raportoi se kishte arritur të mendonte 
alternativat apo pasojat e ndryshme, asnjë nuk mendonte se do të identifikohej nga policia 
dhe do të dënohej.

Shtatë të mitur u përgjigjën se nuk do të kryenin më vepra penale në të ardhmen dhe 
tre të tjerët u përgjigjën se nuk varej nga ata, një gjë e tillë ishte e pamundur ta kontrollonin. 
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Ka të ngjarë që për shkak të metodës së intervistimit, pra në pamundësi për të ruajtur 
anonimitetin, përgjigjet e tyre të kenë qenë më shumë ashtu siç duheshin të ishin sesa ashtu 
si ata mendonin në të vërtetë; kjo edhe për të pasqyruar një imazh pozitiv të vetes tek të 
tjerët. 

Me gjithë qëndrimet e shprehura, gjashtë të mitur u përgjigjën se, edhe nëse përfshiheshin 
në sjellje kriminale, nuk besonin se në të ardhmen do të kapeshin dhe të paktën nuk do të 
dënoheshin në sistemin penitenciar. Ka të ngjarë që qëndrimi në një ambient të ashpër dhe 
shoqërizimi me të mitur të tjerë me histori kriminale të ketë ndikuar tek rritja e vetëbesimit 
në aftësitë për t’iu shmangur drejtësisë. 

Rezultatet nga studimi gjatësor i Kembrixh-it për analizimin e faktorëve të kriminalitetit tek 
të miturit tregojnë se ka marrëdhënie mes sjelljeve kriminale dhe paaftësisë së adoleshentëve 
(dhe të rriturve) për të manipuluar dhe menduar përmes koncepteve abstrakte. Adoleshentët 
recidivë dolën më mirë në testet joverbale dhe konkrete ku kërkohej manipulimi me 
objektet sesa në ato verbale ku kërkohej të menduarit logjik dhe përpunimi i mendimeve. 
Sipas Farrington (1995), aftësitë e pakta për të arsyetuar jo vetëm shkaktojnë rendiment të 
ulët në shkollë, por shpjegojnë edhe përfshirjen në sjellje të rrezikshme, agresive (Calvete & 
Orue, 2010) dhe kriminale, e cila vjen si pasojë e paaftësisë së tyre për të parashikuar pasojat 
e veprimeve dhe për të provuar dhembshuri ose ndjeshmëri për viktimat.  

Shënim për të miturit recidivë

Gjatë analizës së faktorëve të vërejtur tek të miturit recidivë të intervistuar dhe 
rishikimit të literaturës, u debatuan në mënyrë specifike faktorët korrelativë dhe 
parashikues të sjelljeve kriminale përsëritëse. Në përfundim të këtij debati, duhet 
theksuar se ajo çka përbën diferencën më të rëndësishme mes sjelljeve antisociale 
dhe sjelljeve kriminale të kufizuara vetëm në moshën e adoleshencës dhe atyre të 
përsëritura që zgjasin edhe në moshën madhore është ekspozimi i të miturve herët 
në moshë dhe ndërsa rriten ndaj shumë faktorëve së bashku.  

3.4  Rezultatet nga intervistat me specialistë të institucioneve 
    të drejtësisë

Gjetjet nga intervistat reflektojnë qëndrimet, praktikat dhe rekomandimet e institucioneve 
penitenciare dhe stafit të sektorit shoqëror dhe juridik të IM Kavajë si dhe të organizatës 
partnere Meridia lidhur me vlerësimin e recidivizmit tek të miturit në konflikt me ligjin dhe 
ndërhyrjen për të ulur përhapjen e këtij fenomeni në sistemin penitenciar. 

3.4.1 Përkufizimi i recidivizmit nga institucionet 

Të gjitha institucionet në të cilat u kryen intervistat i përmbahen përkufizimit: ‘recidivë 
në institucionet penitenciare janë të miturit të cilët janë rikthyer në institucione për një 
dënim të mëpasshëm’. Meridia shpreh shqetësim rreth statistikave të dhëna nga institucionet 
e ndryshme penitenciare sepse ndodh që të dhënat nuk përputhen mes tyre dhe ka 
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paqartësi rreth treguesve që përdoren nga institucionet penitenciare për të matur shkallën 
e recidivizmit: nuk është e qartë nëse niveli i recidivizmit llogaritet për një vit apo në bazë 
të veprave penale.  

3.4.2  Vlerësimi i faktorëve të rrezikut për recidivizëm dhe i nevojave 
          për të ndërhyrë

Meridia nuk ndërhyn në mënyrë specifike tek të miturit recidivë dhe në fokusin e shërbimeve 
të kësaj organizate nuk janë veçanërisht të miturit përsëritës në institucionet penitenciare. 
Megjithatë, për të gjithë të miturit në konflikt me ligjin tek të cilët ajo ndërhyn duke ofruar 
shërbime riintegruese, përdoret një instrument vlerësimi i rastit me nevojat e identifikuara. 
Në dijeninë e punonjësve socialë të Meridias, institucionet penitenciare nuk kanë akoma 
praktika të ngritura të vlerësimit individual të rrezikut për recidivizëm dhe të nevojave për të 
ndërhyrë. Sipas specialistes nga DPB, institucioni sapo ka përshtatur një format vlerësimi për 
të identifikuar tek të miturit rrezikun për të përsëritur sjelljet kriminale. Stafi i institucioneve 
penitenciare është trajnuar për të administruar formatin, por procesi i administrimit nuk ka 
filluar akoma. Specialistët e intervistuar nga IM Kavajë konfirmuan se aktualisht mungojnë 
instrumentet e standardizuara për vlerësimin e rrezikut për recidivizëm tek të miturit.

3.4.3 Reflektim mbi shkaqet që çojnë në sjellje kriminale përsëritëse 

Në përvojën e punonjësve socialë të Meridia-s, shkaqet e lidhur me recidivizmin janë 
kushtet ekonomike dhe sociale të familjes, niveli i ulët arsimor i të miturve dhe mungesa ose 
niveli i ulët i efektivitetit të shërbimeve sociale për familjen dhe komunitetin.  

Sipas specialistes nga DBP, shkaqet e recidivizmit janë të niveleve të ndryshme: mosha 
e hershme e përfshirjes në sjellje kriminale, lëvizjet e migratore të familjeve, konfliktet 
familjare, mungesa e shërbimeve pritëse rehabilituese dhe riintegruese në komunitet kur 
të miturit dalin nga sistemi penitenciar, paragjykimi dhe etiketimi nga fqinjët, moshatarët, 
mësuesit, punëdhënësit. Kategoritë e të miturve më të rrezikuar për të përsëritur sjelljet 
kriminale janë të miturit meshkuj, ata në moshë të vogël, pavarësisht prejardhjes gjeografike 
dhe të miturit e dënuar për vepra penale kundër pronës dhe në bashkëpunim.

Specialistët nga IM Kavajë identifikuan disa karakteristika të të miturve recidivë si: veprat 
penale kundër pronës, ato të kryera në bashkëpunim, situata e dobët ekonomike e familjes, 
mungesa e vëmendjes prindërore, problemet me frekuentimin dhe rezultatet shkollore, 
niveli i ulët arsimor dhe mungesa e vëmendjes nga shërbimet sociale në komunitet, ku i 
mituri kthehet pasi lë institucionin. 

3.4.4  Praktikat e mbledhjes dhe shkëmbimit të të dhënave 
          për të miturit recidivë

Sipas Meridias, praktika e marrjes së informacionit për të miturit kryhet përmes referimit 
nga stafi shoqëror i institucioneve penitenciare dhe nga intervistat me vetë të miturit. Po 
ashtu përdoren edhe statistikat periodike që përpunon vetë institucioni dhe të dhënat mbi 
historinë kriminale të të miturit, procedura këto jo gjithmonë të qëndrueshme, në varësi të 
disponibilitetit nga ana e institucionit. 
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Specialistët e sektorit shoqëror dhe juristi në institucion (Kavajë) mbledhin të dhënat 
rreth të miturit nga intervista e zhvilluar me të dhe po ashtu verifikohet edhe regjistri 
themeltar i institucionit për të verifikuar nëse i mituri ka qenë më parë i institucionalizuar. 
Nuk merret informacion rreth historisë kriminale të të miturit nga komisariatet e policisë 
dhe as nga gjykatat por vetëm të dhënat që përmban dosja e të miturit që vjen nga prokuroria.

Në vlerësimin individual (dosja e të miturit) që kryen stafi i sektorit shoqëror nuk ka 
informacion rreth historisë kriminale apo të sjelljeve antisociale para moshës 14 vjeç dhe nuk 
ka vlerësim të rrezikut për recidivizëm. 

Është praktikë, por jo e qëndrueshme, e IM-së (nëse shikohet e arsyeshme ose kërkohet 
nga agjencitë e shërbimit social apo drejtoritë arsimore rajonale) shoqërimi i të miturit kur del 
nga institucioni me një format informues rreth përgatitjes arsimore për sa i përket ndjekjes 
dhe përfundimit në institucion të arsimit të detyruar dhe arsimit profesional. Institucioni nuk 
ka procedura institucionale apo ligjore për marrjen e informacionit nga shërbimet sociale në 
komunitet për të miturin që është liruar; të vetmin informacion ai e merr nga Meridia dhe 
Shoqata Kristiane e të Burgosurve Shqiptarë.

Meridia raporton se nuk ka një sistem të përbashkët dhe të qëndrueshëm të referimit 
të të miturve recidivë mes stafeve të edukimit në sistemin penitenciar dhe organizatës që 
ofron shërbime për riintegrimin e të miturve në konflikt me ligjin. Përvoja më e mirë e 
deritanishme ka rezultuar me IM Kavajë dhe me IEVP Vlorë. 

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve mbledh dhe përpunon të dhënat e marra nga të 
gjitha institucionet penitenciare, përfshirë ato për të miturit recidivë, në kategoritë moshë, 
gjini dhe tipologji e veprave penale. Megjithatë, sikurse u raportua dhe u vërejt nga rishikimi i 
të dhënave të mbledhura nga ky institucion, nuk ka një vlerësim periodik në lidhje me nivelin 
e recidivizmit në nivel kombëtar, sipas institucioneve apo sipas karakteristikave të tjera të 
të miturve si historia e tyre kriminale. Një nga vështirësitë e identifikuara nga DPB është 
mungesa e informacionit për historinë kriminale dhe antisociale para moshës 14 vjeçare për 
rastet e të miturve në konflikt me ligjin. Informacioni që mund të mblidhet nga edukatorët 
në institucion vjen përmes intervistës me vetë të miturit ose me familjen. Nga drejtoritë e 
policisë ose nga psikologët e këtyre institucioneve nuk vjen asnjë informacion apo vlerësim 
për rastet e të miturve, kjo edhe për shkak të ruajtjes së konfidencialitetit të të miturve 
nën moshën e përgjegjësisë penale. Kjo mangësi në informacion mund të kapërcehet nëse 
mes DPB dhe drejtorive rajonale të policisë vendoset një marrëveshje për shkëmbimin 
e informacionit. Po ashtu mund të vijë në ndihmë edhe krijimi i një banke kombëtare të 
dhënash mbi historitë e sjelljeve kriminale të të miturve në konflikt me ligjin tek e cila të kenë 
akses vetëm specialistët e institucioneve të drejtësisë, me detyrimin për të respektuar para 
së gjithash parimin e ruajtjes së privatësisë dhe konfidencialitetit. 

Ka praktika të bashkëndarjes së të dhënave të mbledhura vjetore nga DPB kur kjo 
kërkohet nga institucionet e tjera të drejtësisë, nga organizatat apo nga institucione të tjera 
në nivel lokal si për shembull nga Save the Children në Shqipëri, UNICEF, Observatori për 
të Drejtat e Fëmijëve etj. 

DPB ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Shërbimin e Provës për të 
shkëmbyer informacion dhe të dhëna për të miturit në konflikt me ligjin, por nuk ka akoma 
praktika konkrete të bashkëpunimit mes këtyre institucioneve.

Institucionet penitenciare nuk kanë adaptuar akoma një sistem të planifikimit dhe 
shpërndarjes së shërbimeve bazuar në identifikimin dhe vlerësimin e nevojave dhe rrezikut 
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për të përsëritur sjelljet kriminale. Sikurse u përmend më sipër, nga DPB është përshtatur 
një instrument i vlerësimit të rrezikut për recidivizëm të të miturve në sistemin penitenciar, 
stafet e sektorëve shoqërorë janë trajnuar në lidhje me përdorimin e tij, por ai akoma nuk 
është shpërndarë në institucione.

3.4.5 Përpunimi i të dhënave në lidhje me të miturit recidivë

Meridia mbledh dhe përpunon të dhënat e të miturve të cilët kanë përfituar shërbime 
rehabilituese dhe përgatitore në kuadër të programit të Save the Children përmes sistemit 
të menaxhimit dhe vlerësimit të rastit sipas formateve dhe kritereve të organizatës. Po 
ashtu, nga viti 2014 (programi ka filluar në vitin 2013), janë llogaritur në mënyrë specifike të 
dhënat e të miturve recidivë tek të cilët është ndërhyrë në bazë të numrit të recidivëve të 
raportuar nga institucioni. 

Edhe institucionet penitenciare kanë filluar të mbledhin të dhënat për të miturit recidivë 
gjatë një viti, të ndarë vetëm në kategori të përgjithshme, të cilat mblidhen dhe përpunohen 
nga DPB. 

Përpunimi i të dhënave për të miturit recidivë nuk bëhet as nga institucionet dhe as nga 
organizata Meridia duke i vlerësuar ato sipas kategorive të ndryshme socio-demografike dhe 
historisë kriminale. 



38

4. Përmbledhja e gjetjeve

• Të gjithë të miturit e dënuar dhe ata në qendrat e paraburgimit në vitet 2013-2014 ishin 
meshkuj.

• Kategoritë e veprave penale kundër pronës ishin më të përhapura tek të miturit e dyshuar 
si autorë të veprave penale, të gjykuar dhe të dënuar në sistemin penitenciar.

• Shkalla e recidivizmit në qendrat e paraburgimit është rritur nga 17.6% në vitin 2013 në 
25.7% në vitin 2014. 

• Sa më e hershme është mosha e kryerjes së veprës së parë penale ose e ndalimit për 
herë të parë, aq më të forta janë parashikimet për kriminalitetin serioz (përsëritës) siç 
janë sjelljet kriminale kronike dhe gjithmonë e më të specializuara për sa i përket dhunës, 
rrezikshmërisë së tyre, frekuencës dhe kohëzgjatjes së karrierës kriminale.

• Sa më e hershme është përfshirja për herë të parë në sjellje kriminale dhe sa më i hershëm 
ndalimi për herë të parë nga policia, aq më shumë ka të ngjarë që i mituri të jetë recidiv.  

• Sa më i hershëm është institucionalizimi për herë të parë në sistemin penitenciar dhe sa 
më e hershme mosha e lirimit të të miturit, aq më i lartë është rreziku për recidivizëm.

• Të miturit recidivë kishin nivel të ulët arsimor me një mesatare prej 5.7 vite të përfunduara 
të ciklit fillor. 

• Më shumë se gjysma e të miturve të pyetur e kishin kryer veprën penale aktuale në 
bashkëpunim me më të rritur dhe moshatarë.

• Periudha mesatare midis dënimit të mëparshëm në sistemin penitenciar dhe atij aktual 
ishte 10 muaj. Për 6 prej të miturve, nga dënimi i fundit kishte kaluar një periudhë kohore 
prej 3-6 muajsh.

• Më tepër se gjysma ishin përfshirë 8-11 apo më shumë herë në vepra penale, kryesisht 
vjedhje.

• 7 nga 10 të mitur raportuan se ishin përfshirë për herë të parë në sjellje kriminale para 
moshës 14 vjeçare. Nga këta, 4 e kishin kryer veprën e parë para moshës 13 vjeçare, por 
kontaktet me policinë i kishin pasur më herët se mosha 11-12 vjeçare.

• Të miturit me përkatësi Rome dhe Egjiptiane kishin nivelin më të ulët arsimor dhe një 
numër të lartë të veprave penale të kryera dhe të dënimeve të marra.

• Pjesa më e madhe e të miturve të pyetur vinin nga situata familjare me vështirësi ekonomike, 
kishin jetuar në një sistem familjar të paqëndrueshëm (për shembull: prindër të divorcuar 
ose të vdekur apo anëtarë të familjes të cilët largoheshin dhe qëndronin larg për një kohë 
të gjatë).

• Afërsisht gjysma e të miturve raportuan për histori familjare kriminale (njëri prej anëtarëve 
të familjes, babai apo vëllai, ishte aktualisht i dënuar ose kishte qenë më parë dhe ishte 
përfshirë në aktivitete kriminale).
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• Gjysma e recidivëve ishin rritur në një familje në të cilën njëri prej anëtarëve ishte 
përdorues i vazhdueshëm i substancave narkotike, kryesisht alkoolit.

• Pjesa më e madhe e recidivëve raportuan për marrëdhënie jo cilësore të komunikimit 
me prindërit dhe disiplinimit nga ana e tyre; prindërit nuk ishin kujdesur dhe nuk kishin 
treguar interes për nevojat e tyre dhe në familje nuk kishte rregulla të qarta për sjelljet 
dhe qëndrimet e duhura. 

• Sa më shumë vite shkollim të ketë adoleshenti, aq më pak gjasa ka të përsërisë sjelljet 
kriminale.

• Dy prej të miturve recidivë nuk kishin përfunduar asnjë vit shkollë jashtë institucionit 
penitenciar, ndërsa gjysma e tyre kishin mbaruar vetëm ciklin fillor. 

• Arsyet e raportuara për braktisjen e shkollës ishin vështirësitë ekonomike të familjes, 
vështirësitë për të mësuar dhe largimet e vazhdueshme nga orët e mësimit.

• Më tepër se gjysma e të miturve nuk kishin punuar asnjëherë dhe pjesa më e madhe e tyre 
nuk kishte ndjekur më parë asnjë kurs të formimit profesional. 

• Pjesa më e madhe e të miturve recidivë kishin pasur marrëdhënie të dobët me shkollën, 
nuk shikonin ndonjë përfitim në ndjekjen e saj dhe, nga ana tjetër, prindërit e tyre kishin 
qenë të painteresuar për frekuentimin dhe mbarëvajtjen shkollore të tyre.

• Më tepër se gjysma raportuan se kishin jetuar në komunitete periferike të populluara 
vitet e fundit, me nivel të lartë të varfërisë dhe kriminalitetit, në të cilat shitej ose përdorej 
drogë dhe mungonin ambientet apo aktivitetet e përshtatshme për të rinjtë dhe shërbimet 
publike për banorët. 

• Gati të gjithë të miturit raportuan se kishin pasur shokë të cilët kishin kryer vepra penale 
dhe ishin përfshirë në sjellje problematike. Të gjithë e kalonin pjesën më të madhe të 
kohës së lirë në aktivitete të pavlefshme dhe të rrezikshme, në ambiente për të rritur në 
të cilat luanin bixhoz apo konsumonin alkool. Të gjithë kishin mbajtur armë të ftohta, kishin 
qëndruar jashtë shtëpisë në orare të vona dhe ishin përfshirë në konflikte të dhunshme. 

• Të miturit që përfshihen në sjellje kriminale përsëritëse kanë gjasa t’i fillojnë ato më 
shumë në shoqëri me grupe të vogla moshatarësh sesa vetëm dhe kjo marrëdhënie bëhet 
më e fortë me uljen e moshës së fillimit të veprave penale (nën 14 vjeç).

• Megjithëse përdorimi i substancave narkotike nuk është shkaku kryesor për përfshirjen në 
vepra penale, ky faktor i vetëm ose në kombinim me të tjerë mund të paraqesë ose rrisë 
rrezikun për të kryer vepra penale përsëritëse. 

• Në kampionin e të miturve recidivë rezultoi një nivel i lartë i përdorimit të substancave 
narkotike gjatë gjithë jetës, sidomos i tymosjes rregullisht të cigares dhe kanabisit si dhe i 
konsumimit të alkoolit me moshë mesatare të fillimit tepër të hershme.

• Ka një ndryshim domethënës mes përhapjes së tymosjes së duhanit dhe kanabisit 
dhe konsumimit të alkoolit gjatë gjithë jetës tek kampioni i të miturve recidivë dhe të 
institucionalizuar dhe mesatares kombëtare të përhapjes (sipas raportit ESPAD, 2011) tek 
adoleshentë të të njëjtës moshë jo në konflikt me ligjin. 

• Përfshirja në vepra penale rritet me përdorimin e substancave narkotike; më e hershmja 
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është pirja e cigares (në moshën 12.4 vjeçare), pastaj vjen prija e alkoolit (12.7 vjeç), 
ndjekur më pas nga mosha e kontaktit të parë me policinë (13.1 vjeç), tymosja e kanabisit 
(13.2 vjeç) dhe mosha mesatare e kryerjes së veprës së parë penale (13.3 vjeç). 

• Gjysma e të miturve raportoi për qëndrime pozitive ndaj përdorimit të substancave 
narkotike, duke i konsideruar si të domosdoshme dhe jo të dëmshme në jetën e përditshme.    

• Edhe pse institucionet e përfshira në këtë studim i përmbahen të njëjtit përkufizim në 
lidhje me recidivizmin, procedurat dhe praktikat e llogaritjes së shkallës së recidivizmit 
nga këto institucione nuk janë gjithmonë të njësuara dhe të qëndrueshme në kohë, për sa 
i përket matjes periodike dhe shkëmbimit të të dhënave. 

• Institucionet penitenciare nuk kryejnë akoma një reflektim mbi nivelin e të miturve që 
janë rikthyer në institucion brenda një periudhe kohe prej një viti, për të analizuar më tej 
procedurat e vlerësimit të rasteve, shërbimet e ofruara dhe impaktin e tyre për të miturit 
recidivë, si dhe arsyet e rikthimit. 

• Ndërmarrja e kërkimit empirik në vlerësimin e impaktit të shërbimeve të ofruara për të 
miturit në konflikt me ligjin është e domosdoshme në kuadrin e planifikimit dhe zbatimit 
të programeve specifike për parandalimin e recidivizmit në sistemin penitenciar, në mënyrë 
që të garantohen rezultate pozitive dhe të replikueshme edhe në faza të tjera të procesimit 
të rasteve. 
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5. Rekomandime 

4.1 Rekomandime nga intervistat me specialistët

• Sipas Meridias, ndërhyrja më urgjente për matjen dhe vlerësimin e nivelit të recidivizmit 
tek të miturit në konflikt me ligjin është ngritja e një sistemi të kodifikuar (për të ruajtur 
anonimitetin e të miturve) dhe unifikuar elektronik, fillimisht për sistemin penitenciar dhe 
shërbimin e provës dhe më pas edhe për të gjitha institucionet e drejtësisë, në të cilin 
të futen dhe analizohen të dhënat periodike për rastet dhe rezultatet t’u referohen në 
mënyrë të qëndrueshme organizatave dhe agjencive që ofrojnë shërbimet e tyre për të 
miturit në konflikt me ligjin. 

• Specialistja e DPB rekomandon që, në vijim të vlerësimit të nivelit të rrezikut për 
recidivizëm tek të miturit në qendrat e paraburgimit, gjykata të kërkojë dhe të marrë 
parasysh raportin e vlerësimit nga institucionet penitenciare para se të japë vendimin e 
formës së prerë për ta përshtatur këtë në mënyrë sa më efektive me nivelin e rrezikut 
për recidivizëm dhe nevojat për rehabilitim të të miturit të paraburgosur. 

• Nga specialistja e DPB doli si shqetësim dhe si rekomandim fakti se, edhe pse është 
nënshkruar marrëveshja e bashkëpunimit mes DPB, Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe 
Rinisë dhe Save the Children në Shqipëri për rehabilitimin e të miturve që dalin nga 
institucionet penitenciare përmes ofrimit të shërbimeve sociale në komunitet, është i 
nevojshëm përcaktimi i përgjegjësive dhe udhëzimeve konkrete të palëve në zbatimin e 
kësaj marrëveshjeje. 

• Për të parandaluar recidivizmin në sistemin penitenciar është e nevojshme të vendosen 
marrëdhënie të veçanta bashkëpunimi mes institucioneve penitenciare, agjencive të 
shërbimeve sociale, institucioneve arsimore dhe atyre të formimit profesional. Për 
këtë duhet të organizohen, në nivel lokal dhe kombëtar, seminare sensibilizuese për 
ndërgjegjësimin e organizatave dhe institucioneve për rolin që secili ka në ndërhyrjen për 
parandalimin e recidivizmit. 

• Në nivel komuniteti, duke angazhuar edhe njësitë për mbrojtjen e fëmijës, duhet të 
merren masa konkrete parandaluese edhe për të miturit nën moshën 14 vjeçare, duke 
fuqizuar shërbimet sociale në shkollë dhe ato me bazë komunitare për të identifikuar të 
miturit e rrezikuar për t’u përfshirë në sjellje antisociale dhe kriminale. 

• Për mbledhjen të dhënave mbi recidivizmin në institucionet penitenciare, identifikimin 
e nevojave dhe referimin e rasteve është e nevojshme ngritja e një banke kombëtare të 
dhënash. Në këtë iniciativë mund të përfshihen edhe organizatat që punojnë në fushën e 
të drejtave të fëmijëve.

• Ndërhyrje duhet bërë edhe në nivel politikash: duhet të përfundohet strategjia e drejtësisë 
për të mitur dhe strategjia e mbrojtjes sociale nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe të 
miturit në konflikt me ligjin duhet të identifikohen shprehimisht në këto strategji. 
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• Organizatat që ofrojnë programe rehabilituese dhe riintegruese për të miturit që dalin 
nga sistemi penitenciar duhet t’i shtrijnë shërbimet dhe kontaktet e tyre edhe në zonat 
që aktualisht nuk mbulohen. 

• Meqenëse institucionet penitenciare nuk marrin informacion apo kërkesa për informacion 
në lidhje me të miturit që kanë dalë nga sistemi, është e nevojshme të vendosen marrëdhënie 
bashkëpunimi me detyrime specifike për palët (institucioni penitenciar dhe institucionet/
organizatat në komunitet) dhe rekomandohet të ketë specialistë në komunitet të cilët të 
ndërmjetësojnë dhe referojnë mes institucioneve penitenciare dhe shërbimeve sociale, 
edukative dhe të punësimit në nivel lokal.

• Sikurse rezultoi nga intervista me specialistë në Institutin e të Miturve Kavajë, shumica 
e të miturve recidivë vijnë nga dënime të mëparshme alternative; kjo e dhënë sugjeron 
nevojën për forcimin e shërbimeve ndërhyrëse të specialistëve të shërbimit të provës dhe 
shërbimeve sociale në nivel komuniteti që ofrojnë programe për të miturit dhe familjen. 

• Është e nevojshme ngritja e një mekanizmi ligjor detyrues për të miturin që del nga 
sistemi penitenciar lidhur me marrjen e shërbimeve rehabilituese nga organizatat dhe 
agjencitë lokale që ofrojnë shërbime multidisiplinare. Nëse vlerësohet e nevojshme, mund 
të përfshihet edhe familja. 

4.2 Rekomandime 

• Matja e recidivizmit tek të miturit në konflikt me ligjin duhet të bëhet duke përdorur 
njëkohësisht disa kritere, duke pasur parasysh format dhe nivelet e ndryshme (ndalim-
rindalim, arrest-riarrest, gjykim-rigjykim, dënim-ridënim, burgim-riburgim) si dhe 
progresin kohor (edhe para moshës së përgjegjësisë penale) sipas të cilit ata kanë qenë 
në kontakt me ligjin. Aktualisht, të gjitha institucionet e përfshira në mbledhjen e të 
dhënave për raportin e shohin recidivizmin si përsëritje të dënimit me burgim për vepra 
të mëpasshme penale.

• Të gjitha institucionet e përfshira në drejtësinë për të miturit si dhe organizatat që ofrojnë 
shërbime për të miturit në konflikt me ligjin duhet të njësojnë kriteret dhe standardet për 
matjen e shkallës së recidivizmit, në mënyrë që të mos ketë mbivendosje, përsëritje apo 
mungesë të të dhënave sasiore. 

• Matja dhe raportimi i shkallës së recidivizmit tek të miturit në konflikt me ligjin duhet 
të bëhet periodikisht (çdo vit), duke përdorur instrumente dhe procedura të njësuara 
vlerësimi, mes Save the Children në Shqipëri, organizatave partnere, institucioneve të 
ekzekutimit të vendimit penal që kanë seksione për të miturit dhe të gjithë sistemit të 
drejtësisë për të miturit.

• Një fokus i veçantë dhe urgjent duhet t’i jepet nga stafi i sektorit shoqëror në institucionet 
penitenciare dhe nga organizatat partnere të Save the Children në Shqipëri ofrimit, për të 
miturit recidivë në sistemin penitenciar, të shërbimeve specifike dhe më intensive në vijim 
të vlerësimit dhe klasifikimit të nivelit të rrezikut dhe nevojave për ndërhyrje. Aktualisht, 
të gjithë të miturit e institucionalizuar në IEVP marrin të njëjtat shërbime dhe përfshihen 
në të njëjtat aktivitete sikurse grupet e tjera, si nga vetë institucioni, ashtu edhe nga 
organizatat partnere. 
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• Për të qenë sa më të saktë dhe efektivë në veprimet për ndërhyrje dhe në parandalimin 
e sjelljeve kriminale të përsëritura të të miturve, vlerësimi i nivelit të recidivizmit të të 
miturve në konflikt me ligjin duhet të shtrihet në rrjet në të gjithë institucionet e drejtësisë 
(që nga policia deri te prokuroria, gjykata dhe shërbimi i provës apo institucionet e tjera 
që administrojnë dënimet alternative). 

• Vlerësimi i shkallës së recidivizmit tek të miturit në konflikt me ligjin duhet kryer së 
bashku me analizën e nivelit të rrezikut për të përsëritur sjelljet kriminale dhe të faktorëve 
shoqërues dhe shkaktarë të këtyre sjelljeve. Ky sistem vlerësimi do të ishte veçanërisht 
i vlefshëm për të reflektuar mbi efektivitetin e shërbimeve që aktualisht ofrohen për të 
miturit në konflikt me ligjin dhe për të argumentuar rekomandimin e shërbimeve të tjera 
me fokus familjen, shkollën ose komunitetin. 

• Nga juristët në sistemin penitenciar apo nga stafet e organizatave partnere duhet të 
forcohet dhënia e informacionit të miturve në lidhje me të gjitha aspektet ligjore/juridike 
të shkeljes së ligjit (pasojat afatshkurtra dhe afatgjata, të drejtpërdrejta ose jo, roli dhe 
përgjegjësia e vetë të miturve si dhe e individëve dhe institucioneve të përfshira në 
sistemin e drejtësisë).

• Mungesa e informacionit në lidhje me pasojat e përfshirjes në aktivitete të rrezikshme dhe 
të jashtëligjshme shpesh i shtyn adoleshentët të shoqërohen më moshatarë me histori 
kriminale dhe të orientohen drejt krimit. Një fushatë informimi dhe sensibilizimi në lidhje 
me aspektet ligjore/juridike të kriminalitetit tek të miturit duhet të ndërmerret nga Save 
the Children në Shqipëri dhe organizatat partnere edhe nëpër shkolla apo në komunitet 
për të parandaluar përhapjen e fenomenit.

• Në raportin vjetor të përgatitur nga Ministria e Drejtësisë në lidhje me kriminalitetin 
duhet të pasqyrohet edhe një reflektim në lidhje me recidivizmin tek të miturit, për të 
pasur një panoramë të qartë të zhvillimit të fenomenit dhe dinamikave të tij si dhe për të 
reflektuar në vijim në lidhje me programet parandaluese në komunitet dhe në sistemin 
penitenciar.  

• Analiza e nivelit të recidivizmit duhet të kryhet edhe në bazë të faktorëve përbërës të 
fenomenit, pra të analizohet grupi i të miturve përsëritës sipas historisë së tyre kriminale 
dhe antisociale, sidomos para moshës 14 vjeçare; institucionit penitenciar në të cilin kanë 
qenë; prejardhjes gjeografike dhe faktorëve të tjerë socio-demografikë; tipologjisë së 
veprës/veprave penale; rrezikut; nevojave të identifikuara; shërbimeve që kanë përfituar 
në institucion dhe shërbimeve të marra në komunitet.   

• Paralelisht me hartimin dhe zbatimin e programeve për parandalimin e recidivizmit 
në sistemin penitenciar, është e domosdoshme edhe shpërndarja dhe forcimi në rrjet 
i shërbimeve në komunitet të fokusuara tek familja, shkolla, punësimi dhe formimi 
profesional dhe grupi i moshatarëve. Është e nevojshme vendosja në praktikat zyrtare 
të institucioneve penitenciare e komunikimit (referimit) dhe bashkëpunimit me ofruesit 
e shërbimeve në komunitet për të përmirësuar procesin e riintegrimit të të miturve dhe 
parandalimit të rikthimit të tyre në institucion. 

• Vlerësimi i faktorëve të rrezikut për përsëritjen e sjelljeve kriminale dhe i nevojave të 
identifikuara duhet të përshtatet si një procedurë e domosdoshme dhe e detyrueshme të 
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cilës prokurorët dhe gjykatësit duhet t’i referohen gjatë procesit të hetimit dhe gjykimit, 
për të evituar me çdo kusht institucionalizimin e të miturit (i cili jepet shpesh si alternativa 
e vetme e dënimit të veprës penale të të miturit) dhe për të argumentuar sugjerimet për 
dënime alternative. 

• Stafet e institucioneve penitenciare dhe organizatave partnere të Save the Children në 
Shqipëri duhen të vlerësohen dhe monitorohen nga një grup specialistësh të DPB dhe 
Save the Children për kapacitetet e tyre aktuale dhe të kualifikohen për të mbledhur, 
analizuar dhe raportuar periodikisht të dhënat lidhur me shkallën e recidivizmit tek të 
miturit në sistemin penitenciar. 

• Mbledhja dhe ruajtja e të dhënave për të miturit në konflikt me ligjin dhe të institucionalizuar 
(menaxhimi i rastit i çdo të mituri në institucion) duhet të kryhet në një sistem të njësuar 
elektronik, i cili do të lehtësonte së tepërmi ruajtjen e privatësisë së të dhënave, aksesin 
në to dhe raportimin e tyre.  

• Në të ardhmen, ky sistem elektronik për mbledhjen e të dhënave për recidivizmin (duke 
ruajtur me çdo kusht privatësinë e të miturve) duhet të shtrihet në të gjitha nivelet e 
sistemit të drejtësisë për të miturit dhe duhet të ngrihen procedura të posaçme që ai 
të konsultohet edhe nga shërbimet sociale, edukative dhe shëndetësore në komunitet 
(Drejtoritë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror, Njësitë për Mbrojtjen e Fëmijës, 
Drejtoritë Arsimore etj.) për të bërë të mundur eksplorimin dhe vlerësimin në kohë të 
faktorëve zhvillues të recidivizmit tek të miturit në konflikt me ligjin.

• Analiza periodike për matjen e nivelit të recidivizmit, e kryer nga çdo institucion i sistemit 
të drejtësisë për të miturit, duhet ndarë publikisht dhe formalisht me institucionet/
organizatat me të cilat bashkëpunohet për të ballafaquar të dhënat dhe identifikuar 
progresin (ose regresin) e fenomenit në shkallë vendi dhe për të analizuar efektivitetin e 
shërbimeve/programeve të ofruara për të miturit përsëritës në kryerjen e veprave penale.  

• Të dhënat dhe analiza e përvitshme duhet të përdoren për të informuar politikat, praktikat 
dhe shpërndarjen e fondeve, për të parandaluar rritjen e kriminalitetit të të miturve dhe 
sidomos shkallën e recidivizmit në sistemin e drejtësisë. 

• Është e rëndësishme që drejtësia për të miturit t’i largohet ekzekutimit të dënimit të tyre 
në sistemin penitenciar dhe të orientohet drejt dënimeve alternative me bazë komunitetin, 
duke ndërhyrë në shërbimet për familjen dhe shkollën për të parandaluar gjasat për 
përsëritjen e veprave penale dhe duke u fokusuar në studimin e faktorëve të rrezikut të 
recidivizmit dhe karakteristikat e zhvillimit të adoleshentit. 

• Përdorimi i instrumenteve të vlerësimit të rrezikut në sistemin penitenciar është provuar 
se ul shkallën e recidivizmit tek të miturit në konflikt me ligjin sepse prodhon argumente 
dhe rekomandime për ndërhyrje dhe shërbime të fokusuara tek individi (i mituri) dhe 
faktorët të cilët rrisin gjasat e sjelljeve të tij kriminale në të ardhmen (Vincent, Guy, & 
Grisso, 2012; Vincent, Paiva-Salisbury, Cook, Guy, & Perrault, 2012).
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SHTOJCA 1

Pyetje për specialisten - Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve
• Si përkufizohet (përshkruhet) sipas jush (si institucion) recidivizmi tek të miturit në 

konflikt me ligjin?
• Keni ndonjë informacion ose të dhënë mbi sa është shkalla e recidivizmit tek të miturit 

në konflikt me ligjin në 1 vit? Në vitet e fundit? Si është marrë kjo e dhënë dhe mbi cilët 
tregues bëhet llogaritja e shkallës së recidivizmit?

• Në bazë të përvojës suaj, cilat mund të jenë shkaqet ose faktorët e rrezikut të këtij 
fenomeni?

• A ka institucioni një sistem të mbledhjes dhe ruajtjes së të dhënave mbi të miturit në 
konflikt me ligjin, specifikisht recidivët? Është ai periodik? Është ai i ndarë në kategori të të 
miturve sipas gjinisë, moshës, karakteristikave socio-demografike, tipologjisë së veprave 
penale të kryera apo veçorive të tjera?

• Si mblidhen të dhënat për të miturit në institucion? Shfrytëzohet vetëm dokumentacioni 
apo edhe intervistat dhe burime të tjera? Cilat burime? Deri në cilën moshë shkon pas në 
kohë historia e sjelljeve në konflikt me ligjin? 

• A mblidhen të dhëna të dokumentuara rreth historisë kriminale dhe antisociale të të 
miturve në konflikt me ligjin para mbushjes së moshës së përgjegjësisë penale (14 vjeç)? 
Nga cilat institucione i merrni këto të dhëna? A janë ato kombëtare dhe periodike?

• A shkëmbehen të dhënat statistikore? Nga cilat institucione merrni të dhëna dhe me cilat 
i shkëmbeni ato? 

• Në përvojën tuaj, cilët të mitur kanë gjasa të jenë recidivë sipas gjinisë, moshës, 
karakteristikave socio-demografike, tipologjisë së veprave penale të kryera apo veçorive 
të tjera, varfërisë, shoqërizimit me më të rritur?

• A përdoret për të miturit në konflikt me ligjin ndonjë instrument vlerësues në lidhje me 
shkaqet e sjelljeve të tyre kriminale?

• Nëse jo, a bëhet nga stafi i edukimit në IEVP që kanë të mitur në konflikt me ligjin ndonjë 
vlerësim i dokumentuar në lidhje me shkaqet?

• Keni informacion mbi si punohet nga stafi i edukimit në institucionet (IEVP) me fokus të 
miturit recidivë? Ndiqen programe/ndërhyrje të veçanta? 

• Kur këta të mitur dalin nga institucioni, ka marrëveshje ose institucione që vlerësojnë rastet 
sipas shkaqeve dhe vazhdojnë procesin e rehabilitimit dhe parandalimit të recidivizmit në 
vijim?

• Nëse ka, si do t’i përshkruanit/vlerësonit këto veprime dhe institucione?
• Çfarë mendoni se mund të bëhej më shumë për recidivizmin tek të miturit në konflikt me 

ligjin? Cili institucion mund të bëjë më shumë dhe çfarë mund të bëjë?
• Çfarë sugjeroni se mund të bëhet në lidhje me mbledhjen dhe dokumentimin e të dhënave 

rreth të miturve në konflikt me ligjin, specifikisht recidivët?
• Cilat institucione ose organizata mund të përfshihen në këto veprime?
• Cili sipas jush mund të jetë roli dhe funksioni i tyre në lidhje me këtë fenomen?
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Pyetje për IEVP Kavajë

Juristi
• Si përkufizohet (përshkruhet) sipas jush (si institucion) recidivizmi tek të miturit në 

konflikt me ligjin?
• Keni ndonjë informacion ose të dhënë mbi sa është shkalla e recidivizmit tek të miturit 

në konflikt me ligjin në 1 vit? Në vitet e fundit? Si është marrë kjo e dhënë dhe mbi cilët 
tregues bëhet llogaritja e shkallës së recidivizmit?

• Në bazë të përvojës suaj, cilat mund të jenë shkaqet ose faktorët e rrezikut të këtij 
fenomeni?

• A ka institucioni një sistem të mbledhjes dhe ruajtjes së të dhënave rreth të miturve në 
konflikt me ligjin, specifikisht recidivët? Është ai periodik? Është ai i ndarë në kategori të të 
miturve sipas gjinisë, moshës, karakteristikave socio-demografike, tipologjisë së veprave 
penale të kryera apo veçorive të tjera?

• Si mblidhen të dhënat për të miturit në institucion? Shfrytëzohet vetëm dokumentacioni 
apo edhe intervistat dhe burime të tjera? Cilat burime? Deri në cilën moshë shkon pas në 
kohë historia e sjelljeve në konflikt me ligjin? 

• A shkëmbehen të dhënat statistikore për të miturit? Nga cilat institucione merrni të 
dhëna dhe me cilat i shkëmbeni ato? 

• A mblidhen të dhëna të dokumentuara rreth historisë kriminale dhe antisociale të të 
miturve në konflikt me ligjin para mbushjes së moshës së përgjegjësisë penale (14 vjeç)? 
Nga cilat institucione i merrni këto të dhëna? 

• Në përvojën tuaj, cilët të mitur kanë gjasa të jenë recidivë sipas gjinisë, moshës, 
karakteristikave socio-demografike, tipologjisë së veprave penale të kryera apo veçorive 
të tjera, varfërisë, shoqërizimit me më të rritur?

• Kur këta të mitur dalin nga institucioni, ka marrëveshje ose institucione që vlerësojnë 
rastet sipas shkaqeve dhe vazhdojnë procesin e rehabilitimit dhe të parandalimit të 
recidivizmit në vijim?

• Nëse ka, si do t’i përshkruanit/vlerësonit këto veprime dhe institucione?
• Çfarë mendoni se mund të bëhej më shumë për recidivizmin tek të miturit në konflikt me 

ligjin? Cili institucion mund të bëjë më shumë dhe çfarë mund të bëjë?
• Çfarë sugjeroni se mund të bëhet në lidhje me mbledhjen dhe dokumentimin e të dhënave 

rreth të miturve në konflikt me ligjin, specifikisht recidivët?
• Cilat institucione ose organizata mund të përfshihen në këto veprime?
• Cili sipas jush mund të jetë roli dhe funksioni i tyre në lidhje me këtë fenomen?

Shefja e Edukimit
• Si përkufizohet (përshkruhet) sipas jush (si institucion) recidivizmi tek të miturit në 

konflikt me ligjin?
• Keni ndonjë informacion ose të dhënë mbi sa është shkalla e recidivizmit tek të miturit 

në konflikt me ligjin në 1 vit? Në vitet e fundit? Si është marrë kjo e dhënë dhe mbi cilët 
tregues bëhet llogaritja e shkallës së recidivizmit?

• Në bazë të përvojës suaj, cilat mund të jenë shkaqet ose faktorët e rrezikut të këtij 
fenomeni?

• A ka institucioni një sistem të mbledhjes dhe ruajtjes së të dhënave rreth të miturve në 



58

konflikt me ligjin, specifikisht recidivët? Është ai periodik? Është ai i ndarë në kategori të të 
miturve sipas gjinisë, moshës, karakteristikave socio-demografike, tipologjisë së veprave 
penale të kryera apo veçorive të tjera?

• Si mblidhen të dhënat për të miturit në institucion? Shfrytëzohet vetëm dokumentacioni 
apo edhe intervistat dhe burime të tjera? Cilat burime? Deri në cilën moshë shkon pas në 
kohë historia e sjelljeve në konflikt me ligjin? 

• A mblidhen të dhëna të dokumentuara rreth historisë kriminale dhe antisociale të miturve 
në konflikt me ligjin para mbushjes së moshës së përgjegjësisë penale (14 vjeç)? Nga cilat 
institucione i merrni këto të dhëna? A janë ato kombëtare dhe periodike?

• A shkëmbehen të dhënat statistikore? Nga cilat institucione merrni të dhëna dhe me cilat 
shkëmbeni ato? 

• Në përvojën tuaj, cilët të mitur kanë gjasa të jenë recidivë sipas gjinisë, moshës, 
karakteristikave socio-demografike, tipologjisë së veprave penale të kryer apo veçorive 
të tjera, varfërisë, shoqërizimit me më të rritur?

• A përdoret për të miturit në konflikt me ligjin ndonjë instrument vlerësues në lidhje me 
shkaqet e sjelljeve të tyre kriminale?

• Nëse jo, a bëhet nga stafi i edukimit në IEVP që kanë të mitur në konflikt me ligjin ndonjë 
vlerësim i dokumentuar në lidhje me shkaqet?

• Keni informacion mbi si punohet nga stafi i edukimit në institucionet (IEVP) me fokus të 
miturit recidivë? Ndiqen programe/ndërhyrje të veçanta? 

• Në dijeninë tuaj, kur këta të mitur dalin nga institucioni, ka marrëveshje ose institucione 
që vlerësojnë rastet sipas shkaqeve dhe vazhdojnë procesin e rehabilitimit dhe të 
parandalimit të recidivizmit në vijim?

• Nëse ka, si do t’i përshkruanit/vlerësonit këto veprime dhe institucione?
• Çfarë mendoni se mund të bëhej më shumë për recidivizmin tek të miturit në konflikt me 

ligjin? Cili institucion mund të bëjë më shumë dhe çfarë mund të bëjë?
• Çfarë sugjeroni se mund të bëhet në lidhje me mbledhjen dhe dokumentimin e të dhënave 

rreth të miturve në konflikt me ligjin, specifikisht recidivët?
• Cilat institucione ose organizata mund të përfshihen në këto veprime?
• Cili sipas jush mund të jetë roli dhe funksioni i tyre në lidhje me këtë fenomen?

Pyetje për menaxheren e programit - Meridia
• Si përkufizohet (përshkruhet) sipas jush (si institucion) recidivizmi tek të miturit në 

konflikt me ligjin?
• Keni ndonjë informacion ose të dhënë mbi sa është shkalla e recidivizmit tek të miturit 

në konflikt me ligjin në 1 vit? Në vitet e fundit? Si e keni marrë këtë të dhënë dhe a keni 
dijeni mbi cilët tregues bëhet llogaritja e shkallës së recidivizmit?

• Në bazë të përvojës suaj me të miturit në konflikt me ligjin, cilat mund të jenë shkaqet 
ose faktorët e rrezikut të këtij fenomeni?

• Keni dijeni nëse institucionet IEVP në të cilët punoni kanë një sistem të mbledhjes dhe 
ruajtjes së të dhënave rreth të miturve në konflikt me ligjin, specifikisht recidivët? A 
ndahet me ju ky informacion? Nëse po, me çfarë frekuence? Është ai i ndarë në kategori 
të të miturve sipas gjinisë, moshës, karakteristikave socio-demografike, tipologjisë së 
veprave penale të kryera apo veçorive të tjera?

• A punohet në mënyrë të veçantë me të miturit recidivë në institucionet? 
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• Me sa të mitur recidivë keni ndërhyrë në 2013? Po në 2014?  
• A ka një praktikë referimi të vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm të rasteve të të miturve 

recidivë nga stafi i edukimit tek mediatorët tuaj? Si do ta përkufizonit këtë përvojë? 
• Keni dijeni nëse nga stafi i edukimit në institucione bëhet vlerësim specifik i të miturve 

recidivë për sa i përket shkaqeve të sjelljeve të tyre dhe nevojave që kanë për ndërhyrje 
dhe rehabilitim? 

• A referohet informacioni i mbledhur dhe vlerësimi i bërë? A diskutohet me ju ky vlerësim?
• Si i mblidhni të dhënat për të miturit në institucion, përmes intervistës individuale apo 

shfrytëzohet edhe dokumentacioni apo burime të tjera? Cilat burime? 
• A mblidhni të dhëna të dokumentuara rreth historisë kriminale dhe antisociale të të 

miturve në konflikt me ligjin para mbushjes së moshës së përgjegjësisë penale (14 vjeç)? 
Nga cilat burime i merrni këto të dhëna? 

• A përdorni për të miturit në konflikt me ligjin ndonjë instrument vlerësues në lidhje me 
shkaqet e sjelljeve të tyre kriminale?

• A shkëmbehen të dhënat statistikore mbi të miturit recidivë? Nga cilat institucione/
organizata merrni të dhëna dhe me cilat i shkëmbeni ato? Keni marrëveshje dhe 
marrëdhënie? Me cilët keni marrëveshje? Janë ato të qëndrueshme apo janë sporadike 
dhe të vështira? Përse i përkufizoni kështu?

• Në përvojën tuaj, cilët të mitur kanë gjasa të jenë recidivë sipas gjinisë, moshës, 
karakteristikave socio-demografike, tipologjisë së veprave penale të kryera apo veçorive 
të tjera, varfërisë, shoqërizimit me më të rritur?

• Ka ndonjë plan ose praktikë të veçantë të ndërhyrjes së mediatorëve të Meridias me fokus 
të miturit recidivë? A ndiqen programe/ndërhyrje të veçanta? Si do ta vlerësonit efikasitetin 
e këtyre ndërhyrjeve dhe programeve? Çfarë e pengon ose ndihmon efikasitetin e tyre?  

• Çfarë mendoni se mund të bëhej më shumë për recidivizmin tek të miturit në konflikt me 
ligjin? Cili institucion/organizatë mund të bëjë më shumë dhe çfarë mund të bëjë?

• Çfarë sugjeroni se mund të bëhet në lidhje me mbledhjen dhe dokumentimin e të dhënave 
rreth të miturve në konflikt me ligjin, specifikisht recidivët?

• Cilat institucione ose organizata mund të përfshihen në këto veprime?
• Cili sipas jush mund të jetë roli dhe funksioni i tyre në lidhje me këtë fenomen?
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SHTOJCA 2

INTERVISTË ME TË MITURIT NË I.E.V.P KAVAJË 

Mirëdita, unë quhem Julinda Cilingiri, jam punonjëse sociale dhe jam duke bërë një studim 
për të gjetur faktorët e rrezikut për sjelljet tek adoleshentët që ndodhen këtu.

Jam e interesuar të bisedoj me ty rreth përvojës, jetës dhe të kaluarës tënde.
Kjo bisedë do të zgjasë afërsisht 45 minuta deri në një orë. Unë do të lexoj pyetjet dhe 

do të mbaj shënim përgjigjet e tua. Para se të fillojmë, duhet të të them edhe disa gjëra:

Nëse ke vështirësi për t’iu përgjigjur pyetjeve apo nuk i kupton ato, 
të lutem më thuaj; Asnjë nga pyetjet që do të bëj nuk ka për qëllim të të 
ofendojë apo të të lëndojë ty apo familjen tënde;

Unë nuk të gjykoj apo të kritikoj për veprimet e tua;

Informacioni nga kjo bisedë do të përdoret vetëm për qëllime studimi 
dhe statistikore e identiteti yt do të mbetet i fshehtë;

Ke ndonjë pyetje para se të fillojmë? ________________________________

Data e kryerjes së intervistës: ____________________________________

TË DHËNA PERSONALE

1. Seksi:

 1  Mashkull  2   Femër  

2. Mosha:    

 1  14 vjeç     2  15 vjeç     3  16 vjeç     4  17 vjeç      5  18 vjeç 
 
3. Klasifikimi etnokulturor:  

 1  I Bardhë     2  Rom    3  Egjiptian     4  tjetër (specifiko): __________

4. Cili është niveli më i lartë arsimor i përfunduar:

 1  asnjë klasë     2  arsim fillor    3  arsim nëntëvjeçar  4  arsim i mesëm 

5. Sa vite shkollë ke përfunduar? __________

6. Ku ke lindur? 

 1  qytet        2  fshat       3  zonë periferike         4  nuk e di

7. Në cilin qytet (bashki)/fshat ke lindur?  ______________________
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8. Ku jetoje para se të hyje këtu? 

 1  qytet        2  fshat       3  zonë periferike  

9. Në ç’qytet/fshat jeton?  ____________________ 

10. Sa kohë ke që jeton aty?

 1  më pak se një vit   5  12 vjet dhe më shumë

 2  1-3 vjet    6  gjithë jetën

 3  4-7 vjet    7  nuk e di

 4  8-11 vjet

11. Nga sa anëtarë përbëhet familja biologjike/kujdestare në të cilën ke jetuar?

      10+         8-9        6-7     5      4      3      2      Nuk e di
                                                                      
       8            7           6     5      4      3      2           1

Shpjego arsyet nëse ndonjë nga përgjigjet e mësipërme ishte ‘nuk e di’.
___________________________________________________________________

DETAJE RRETH HISTORISË KRIMINALE TË TË MITURIT

12. Vepra penale për të cilën je dënuar/pret dënimin?

      1  vjedhje     2  grabitje       3  vrasje    4  plagosje 

      5  marrëdhënie seksuale me dhunë      6  tregtim droge   

      7  organizatë kriminale     8  shfrytëzim prostitucioni

      9  mashtrim    10  Tjetër   __________________     
    
13. Cila është gjendja jote aktuale?

        1  i/e ndaluar     2  paraburgim    3  i/e dënuar    

14.  Për sa kohë je dënuar?

      1  në pritje të vendimit       2    më pak se 1 vit      3  1-2 vjet  

      4  3-5 vjet         5   6-8 vjet      6  9 vjet dhe më shumë

15. Viktima/t e veprës penale (mund të përzgjidhet më tepër se një mundësi) 

   1  krim pa viktimë    2  viktimë specifike (karakteristika) 3  viktimë vulnerabël

   4  krim racor  5  viktimë e përsëritur 6  viktimë e panjohur për të miturin

   7  më shumë se një mundësi

16. Vepra penale për të cilën është ndaluar/dënuar është kryer:

      1  vetëm     2  me të afërm  3  grup me të vegjël

      4  grup bashkëmoshatarësh    5  grup me të rritur

Niveli i
seriozitetit
të veprës
penale (1-8)
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17. Mosha në të cilën ka kryer/ dyshohet se ka kryet veprën e parë penale

       -10      10      11      12      13      14      15      16      17      18      P/P      Nuk e di   

                                                                                

        9                                                                                                19           20

18. Mosha në të cilën është ndaluar për herë të parë nga policia

       -10      10      11      12      13      14      15      16      17      18      P/P      Nuk e di   

                                                                                

        9                                                                                                19           20

19. Numri i ndalimeve të mëparshme

       10+        8-9        5-7        4        3        2        1        0         Nuk e di   

                                                                              

        7             6           5                                                                  8
20. Numri i dënimeve të mëparshme nga gjykata

        2+           1           0          Nuk e di   

                                             

        2                                           3

21. Koha e kaluar nga dënimi i fundit

     0 ditë(dënimi I)     deri në 3 muaj     3 -6 muaj     7-12 muaj     1 vit +     P/P     Nuk e di

                                                                                                                   

              0                         1                     2                 3               4          5           6

22. Shëno nëse i mituri ka marrë më parë nga gjykata ndonjërën prej dispozitave 
të mëposhtme:

     0   Asnjë dispozitë    1  Burgim      2  Shërbim i provës 

     3  Ndërmjetësim riparues    4  Trajnim profesional/arsimor    5  Gjobë

     6  Shërbim në komunitet      7  Tjetër ________________

23. Ka pasur ndonjë rast dështimi të përmbushjes së dispozitave të dhëna nga 
gjykata?

   Po           Jo          P/P        Nuk e di

    1         2         3           4   

Shpjego arsyet nëse ndonjë nga përgjigjet e mësipërme ishte ‘nuk e di’.
___________________________________________________________________
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1. KUSHTET E RRETHANAT E JETESËS 

24. Me kë ka jetuar i mituri në 6 muajt e fundit para se të ndalohej/futej në 
Institucion? 

Nëse i mituri ka jetuar në rrethana të ndryshme nga alternativat e mësipërme, 
specifikoji më poshtë.
___________________________________________________________________

Trego nëse ndonjë nga alternativat e mëposhtme për strehimin/familjen i përket 
të miturit.

Shpjego arsyet nëse ndonjë nga përgjigjet e mësipërme ishte ‘nuk e di’.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Duke pasur parasysh alternativat e mësipërme, vlerëso lidhjen midis kushteve 
të jetesës së të miturit dhe sjelljes delinkuente që ai paraqet/ka paraqitur.

(0 = pa asnjë lidhje, 4 = lidhje e fortë)

01   Nënën 
02   Babanë 
03   Familje nukleare 
04   Familje e madhe 
05   Njerkun/ën 
06   Motra/vëllezër 
07   Gjyshërit 
08 Familje kujdestare 

09 Me shokë 
10 Në institucion 
11 Me fëmijët e tij 
12 Me të tjerë 
13 Me të afërm 
14 Vetëm 
15 Me partnerin/en  

  1 2       3          4
Po    Disi    Jo    Nuk e di

25. Ka ndërruar shpesh vendbanimin

26. Strehim i papërshtatshëm (i mbipopulluar, mungojnë 
pajisjet e nevojshme)

27. Familja me vështirësi ekonomike (merr ndihmë nga shteti)

28. Jetonte me persona me histori të mëparshme kriminale

29. Ka ikur ose ka qëndruar për kohë të gjatë larg nga shtëpia

30. Shtëpi/familje e çorganizuar ose kaotike (njerëz që ikin 
e vijnë)

31. Probleme të tjera (izolimi, sigurimi lehtësisht i drogave 
nga anëtarët e familjes)

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

0         1          2         3        4
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2. FAMILJA DHE MARRËDHËNIET PERSONALE 

32. Cili nga anëtarët e familjes e viziton më shpesh të miturin nga periudha e 
ndalimit/ gjashtë muajt e fundit? 

 01  Nëna     05  Motra/vëllezër   09  Të rritur të tjerë  
 02  Babai  06  Të afërm  10  Fëmijët e tij 
 03  Të dy  07  Partnerja  11 Prindërit adoptues 
 04  Gjyshërit  08  Shokë të mitur  12  Njerku/njerka 
       13  Askush 

Trego nëse ndonjë nga alternativat e mëposhtme rreth familjes/kujdestarëve i 
përket të miturit.

  1   2            3          4
Po      Disi/        Jo    Nuk e di
        Më parë

33. Anëtarë të familjes të përfshirë në aktivitet kriminal    
34. Anëtarë të familjes të dënuar për vepër penale    
35. Anëtarë të familjes që abuzojnë me alkoolin    
36. Anëtarë të familjes që abuzojnë me drogat     
37. Anëtarët e familjes nuk kanë pasur marrëdhënie     
 komunikimi me të miturin/nuk kanë treguar interes 
 ose përkujdesje për të 
38. Mbikëqyrje e parregullt dhe mjedis prindërimi pa kufij     
39. Ka pasur eksperiencë abuzimi (fizik, seksual,     
 emocional) 
40. Ka qenë dëshmitar i përdorimit të dhunës në familje     
41. Ka përjetuar humbje/vdekje të një prej anëtarëve    
 të familjes 
42. I është dashur të kujdeset për anëtarët e tjerë     
 të familjes
43. Probleme të tjera (prind/anëtar i familjes me     
 probleme fizike/mendore, braktisje nga njëri apo 
 të dy prindërit, divorc jo paqësor, faktorë të tjerë 
 stresi apo tensioni)

Shpjego arsyet nëse ndonjë nga përgjigjet e mësipërme ishte ‘nuk e di’.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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3. ARSIMIMI, TRAJNIMI DHE PUNËSIMI (ATP) 

Cila nga alternativat e mëposhtme përshkruan më saktë situatën ATP të të 
miturit?

59. Nëse nuk ka përfunduar arsimin e detyruar 9-vjeçar, cila ka qenë arsyeja 
kryesore?

Faktorë të tjerë të lidhur me përfshirjen në shkollë/punësim

  1 2         3 
 Po     Jo    Nuk e di

44.  Nuk ka ndjekur asnjë vit shkollë      
45.  Ka përfunduar arsimin fillor      
46.  Ka përfunduar arsimin e detyruar nëntëvjeçar      
47.  Shkollë nëntëvjeçare publike      
48.  Shkollë nëntëvjeçare për nevoja speciale      
49.  Shkollë e mesme e përgjithshme      
50.  Shkollë e mesme profesionale      
51.  Ka punuar me kohë të plotë më shumë se 6 muaj      
52.  Ka punuar me kohë të pjesshme më shumë se 6 muaj      
53.  Nuk ka punuar asnjëherë      
54. Ka punuar me prindërit/të afërm (biznes familjar)      
55.  Ka punuar pa pagesë (për të mësuar një profesion)      
56. Ka ndjekur kurse trajnimi profesional      
57.  I paaftë fizikisht/mendërisht për të punuar      
58.  Nuk ka punuar sepse i është dashur të kujdesej për familjen      

1 Përjashtim nga shkolla për  
 arsye disipline 

2 Probleme familjare  
3 Probleme ekonomike  
4 Larguar në emigracion  
5 Vështirësi për të mësuar  

6 Konflikte me mësuesit  
7 Konflikte me nxënësit  

8 Largësia nga shkolla  
9 Sëmundje/paaftësi  
10 Tjetër_______________  
11 E ka përfunduar  

  1 2       3          4
Po    Disi    Jo    Nuk e di

60. Qëndrim negativ ndaj shkollës/punës    
61. Lidhje e dobët me shkollën (donte ta linte, nuk shkonte     
 rregullisht, nuk shikonte ndonjë përfitim)
62. Largohej shpesh nga shkolla për periudha të gjata    
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Shpjego arsyet nëse ndonjë nga përgjigjet e mësipërme ishte ‘nuk e di’.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Duke pasur parasysh alternativat e mësipërme, vlerëso lidhjen e sjelljes 
delinkuente që i mituri paraqet/ka paraqitur me nivelin e tij arsimor dhe 
marrëdhëniet e tij me shkollën apo punësimin.

(0 = pa asnjë lidhje, 4 = lidhje e fortë)

63. Në shkollë e ngacmonin (bullizëm)    
64. Ngacmonte nxënësit e tjerë në shkollë (bullizëm)    
65. Marrëdhënie të dobëta me shumicën e mësuesve    
66. Me veprimet e tij ka dëmtuar ambientet e shkollës    
67. Qëndrime negative/mospërfillëse të prindërve/     
 kujdestarëve ndaj shkollës/punësimit
68. Probleme të tjera (p.sh. ndryshim i vazhdueshëm     
 i shkollës, shkolla e mërzitshme, mungesa e të ardhurave
  për të blerë librat dhe mjetet e tjera)

0         1          2         3        4
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4. FQINJËSIA/KOMUNITETI

69. I mituri ka ndërruar shpesh (më shumë se 3 herë)
lagjen/komunitetin në të cilin ka jetuar

70. Cila nga alternativat e mëposhtme përshkruan më saktë fqinjësinë/
komunitetin në të cilin ka jetuar i mituri?
1 Zonë urbane metropol        2 Zonë urbane      3 Zonë periferike/suburbane            
4  Zonë rurale fushore             5  Zonë rurale malore  
        
       

Trego nëse ndonjë nga alternativat përbën problem në komunitet/lagje. 
 

  1 2         3 
 Po     Jo    Nuk e di
               

  1 2         3 
 Po     Jo    Nuk e di

  1 2         3 
 Po     Jo    Nuk e di

71. Komunitet homogjen (me banorë vendas)      
72. Komunitet heterogjen (banorë të ardhur në periudha/me      
 prejardhje të ndryshme)   
73. Komunitet me minoritet etnik/kulturor      
74. Komunitet i ri, i krijuar 10-15 vitet e fundit      
75. Komunitet me moshë të re të banorëve/familje të reja      

76. Përdorim/tregtim i drogave nga anëtarë të komunitetit      
77. Komuniteti është i izoluar;mungojnë/janë të pakta       
 mjetet e transportit
78. Mungojnë ambiente/aktivitete të moshës (qendra rinore, sportive)     
79. Dallohet për tensione raciale, fetare apo etnike mes banorëve      
80. Dallohet për nivel të lartë varfërie/papunësie      
81. Dallohet për nivel të lartë kriminaliteti      
82. Probleme të tjera (mungojnë shërbime publike, zyra       
 të pushtetit lokal
83. Tensione mes policisë, pushtetit lokal dhe komunitetit      
84. I mituri e/i ka kryer veprën/at penale në komunitetin ku jeton      

Shpjego arsyet nëse ndonjë nga përgjigjet e mësipërme ishte ‘nuk e di’.
__________________________________________________________________________

Duke pasur parasysh alternativat e mësipërme, vlerëso lidhjen e sjelljes 
delinkuente që i mituri paraqet/ka paraqitur me fqinjësinë dhe komunitetin në 
të cilin ai ka jetuar.

(0 = pa asnjë lidhje, 4 = lidhje e fortë)
0         1          2         3        4
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5. STILI I JETESËS

Cila nga alternativat e mëposhtme është karakteristikë e stilit të jetesës së të 
miturit?

85. Nuk ka shokë të moshës së tij     
86. I mituri nuk ka fare shokë     
87. Shoqërohet me bashkëmoshatarë të përfshirë në sjellje      
 antisociale/vepra penale 
88. Ka vetëm shokë/bashkëmoshatarë të lidhur me sjelljet kriminale      
89. I mituri ka kryer veprën/at kriminale në grup me bashkëmoshatarë     
90. Nuk kishte me se të kalonte kohën e lirë/aktivitete sociale      
91. Kohën e lirë e kalonte në rrugë ose në ambiente kryesisht      

 për të rritur
92. Pjesëmarrje në aktivitete të rrezikshme.      
93. I mituri nuk kishte akses në të holla (nga familja/puna)      
94. Probleme të tjera (kumari, qëndrimi jashtë deri vonë natën,          
 mbajtja e armëve të ftohta) 

Shpjego arsyet, nëse ndonjë nga përgjigjet e mësipërme ishte ‘nuk e di’.
___________________________________________________________________

Duke pasur parasysh alternativat e mësipërme, vlerëso lidhjen midis stilit të 
jetesës së të miturit dhe sjelljes delinkuente që ai paraqet/ka paraqitur.

(0 = pa asnjë lidhje, 4 = lidhje e fortë)

  1 2         3 
 Po     Jo    Nuk e di

0         1          2         3        4
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6. PËRDORIMI I SUBSTANCAVE/DROGAVE

Pyetjet e mëposhtme japin të dhëna rreth përdorimit të substancave narkotike 
nga i mituri.

95. Duhan        

96. Alkool       

97. Hashash       

98. Amfetaminë      

99. Kokainë        

100.  Heroinë        

101.  Tjetër _____       

Trego nëse ndonjë nga alternativat e mëposhtme i përket të miturit.

102.  Sjellje që e vënë të miturin në rrezik real (injektimi,      
    përdorimi i shumë drogave njëkohësisht). 
103.  E konsideron përdorimin e substancave narkotike pozitiv       
    dhe/ose të domosdoshëm 
104.  Efekte dëmtuese në arsimim, marrëdhënie me të tjerët,       
    jetën përditshme
105.  Ka kryer vepra penale për të siguruar/blerë drogën       

106.  Ka tregtuar/shkëmbyer drogë       
107.  Sjellje të tjera të lidhura me drogën (sjellje antisociale/      
    kriminale nën efektin e drogave, mashtrim për të përfituar
    drogë)

Shpjego arsyet nëse ndonjë nga përgjigjet e mësipërme ishte ‘nuk e di’.
___________________________________________________________________

Duke pasur parasysh alternativat e mësipërme, vlerëso lidhjen midis përdorimit 
nga i mituri të substancave narkotike/drogave dhe sjelljes delinkuente që ai 
paraqet/ka paraqitur.

(0 = pa asnjë lidhje, 4 = lidhje e fortë)

1
Përdorur 

ndonjëherë

2
Përdorim i 

vazhdueshëm
Mosha e 

përdorimit të I

3
Nuk 

përdor

  1 2         3 
 Po     Jo    Nuk e di

0         1          2         3        4
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7. SHËNDETI

Trego nëse ndonjë nga alternativat e mëposhtme i përket të miturit

108.  Gjendja shëndetësore e të miturit ndikon në jetën e tij të      
 përditshme (sëmundje kronike)
109.  Zhvillim fizik i vonuar      
110.  Mungesë aksesi në shërbimet e kujdesit shëndetësor      
 (dentisti, vaksinat)
111. Shëndeti në rrezik për shkak të sjelljes së tij (përdorimi i      
 drogave të rënda, marrëdhënie seksuale të pambrojtura)
112. Probleme të tjera (sëmundje të kaluara e të pakuruara,      
 obezitet, dietë e varfër ushqimore, pirje e hershme e 
 duhanit dhe alkoolit)

Shpjego arsyet nëse ndonjë nga përgjigjet e mësipërme ishte ‘nuk e di’.
___________________________________________________________________

Duke pasur parasysh alternativat e mësipërme, vlerëso lidhjen midis shëndetit 
të të miturit dhe sjelljes delinkuente që ai paraqet/ka paraqitur.

(0 = pa asnjë lidhje, 4 = lidhje e fortë)

  1 2         3 
 Po     Jo    Nuk e di

0         1          2         3        4
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8. EMOCIONET DHE SHËNDETI MENDOR

113.  A është diagnostikuar ndonjëherë formalisht për sëmundje      
 /çrregullim mendor? 
                                                                                 
A është i ndikuar funksionimi në jetën e i të miturit nga mendimet apo emocionet 
e përditshme që vijnë si rezultat i alternativave të mëposhtme?

114.  Ngjarje të kaluara personale/familjare/kontekstuale      
 (ndjenja të zemërimit, trishtimit, zisë, hidhërimit)
115.  Shqetësim në lidhje me të ardhmen (merak, ankth, frikë,      
 pasiguri) 

Shpjego arsyet nëse ndonjë nga përgjigjet e mësipërme ishte ‘nuk e di’.
___________________________________________________________________

A paraqet i mituri ndonjë nga treguesit e mëposhtëm?  

116. Ka vështirësi emocionale ose psikologjike (fobi, çrregullime      
 të të ngrënit apo të gjumit, mendime për vetëvrasje, hipokondri)                   
117. Ka dëmtuar me dashje veten e tij        
118.  Ka tentuar më parë të vrasë veten      
 
Detajet (specifiko tipin e sëmundjes, mjekimin që ka marrë, nëse ky ka pasur 
rezultat etj.) ________________________________________________________
___________________________________________________________________

Shpjego arsyet nëse ndonjë nga përgjigjet e mësipërme ishte ‘nuk e di’.
___________________________________________________________________

Duke pasur parasysh alternativat e mësipërme, vlerëso lidhjen midis shëndetit 
mendor dhe emocional të të miturit dhe sjelljes delinkuente që ai paraqet/ka 
paraqitur.
 
(0 = pa asnjë lidhje, 4 = lidhje e fortë)

  1 2         3 
 Po     Jo    Nuk e di

  1 2         3 
 Po     Jo    Nuk e di

  1 2         3 
 Po     Jo    Nuk e di

0         1          2         3        4
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9. PERCEPTIMI I VETES DHE TË TJERËVE

Trego nëse ndonjë nga alternativat e mëposhtme i përket të miturit.  

119. Ka një nivel të papërshtatshëm vetëvlerësimi (shumë i       
 lartë/shumë i ulët)         
120.  Nuk beson tek të tjerët                                                                                          
121.  E shikon veten si viktimë të diskriminimit apo trajtimit       
 të padrejtë në  institucion, familje, shkollë, komunitet
122. Ka qëndrime diskriminuese ndaj të tjerëve (raca, etnia,       
 klasa sociale, mosha)    
123.  E percepton veten si kriminel                                                                                 

Duke pasur parasysh alternativat e mësipërme,  vlerëso lidhjen midis perceptimit 
të të miturit për veten dhe të tjerët dhe sjelljes delinkuente që ai paraqet/ka 
paraqitur 

(0=pa asnjë lidhje, 4= lidhje e fortë)
 

  1 2         3 
 Po     Jo    Nuk e di

0         1          2         3        4
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10. MENDIMET DHE SJELLJA

A karakterizohen sjelljet e të miturit nga alternativat e mëposhtme?

A ka paraqitur/paraqet i mituri ndonjë nga sjelljet e mëposhtme?

124. Nuk kupton pasojat e veprimeve të tij (afatgjata,      
 të menjëhershme, direkte dhe indirekte)
125.  Është impulsiv (i bën gjërat pa u menduar, duke nxituar,     
 dhe më vonë pendohet)
126.  Dorëzohet lehtë para presionit të të tjerëve (mungesë      
 këmbënguljeje)
127.  Kontroll i dobët ndaj temperamentit agresiv     
128. Aftësi të papërshtatshme sociale dhe të komunikimit     

129.  Shkatërrimin/dëmtimin e pronës (sjellje e planifikuar      
 dhe e qëllimshme)
130. Agresion (verbal, fizik) ndaj të tjerëve     
131. Përpiqet të manipulojë/kontrollojë të tjerët     

Shpjego arsyet nëse ndonjë nga përgjigjet e mësipërme ishte ‘nuk e di’.
___________________________________________________________________

Duke pasur parasysh alternativat e mësipërme, vlerëso lidhjen e sjelljes 
delinkuente që i mituri paraqet/ka paraqitur me mendimet dhe veprimet e tij.

(0=pa asnjë lidhje, 4= lidhje e fortë)
 

  1 2         3 
 Po     Jo    Nuk e di

  1 2         3 
 Po     Jo    Nuk e di

0         1          2         3        4
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A tregon/ka treguar i mituri ndonjë nga qëndrimet e mëposhtme?

132. Mohon/minimizon seriozitetin e sjelljes së tij      
133. Ngurron të pranojë çdo përgjegjësi për përfshirjen në      
 veprën/at kriminale që ka kryer 
134. Nuk kupton efektet e sjelljes së tij tek viktimat (nëse s’ka      
 viktima, efektet në shoqëri) 
135. Nuk është penduar për veprën/at që ka kryer      
136. Beson se disa lloj krimesh janë të pranueshme dhe jo      
 të dënueshme 
137.  Beson se disa njerëz/grupe janë ‘shënjestra’ të pranueshme      
 të veprave kriminale
138. Beson se përfshirja në vepra të tjera penale në të ardhmen      
 është e paevitueshme

Shpjego arsyet nëse ndonjë nga përgjigjet e mësipërme ishte ‘nuk e di’.
___________________________________________________________________

Duke pasur parasysh alternativat e mësipërme, vlerëso lidhjen midis qëndrimeve 
të të miturit kundrejt veprës penale dhe sjelljes delinkuente që ai paraqet/ka 
paraqitur

(0 = pa asnjë lidhje, 4 = lidhje e fortë)

11. QËNDRIMET NDAJ VEPRËS/AVE PENALE

  1 2         3 
 Po     Jo    Nuk e di

0         1          2         3        4
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12. MOTIVIMI PËR TË NDRYSHUAR

Trego nëse i mituri paraqet ndonjë nga qëndrimet e mëposhtme.

139. Kupton aspektet problematike të sjelljeve të tij      
140. Tregon gatishmëri për t’u përballur dhe për të zgjidhur      
 problemet në jetën e tij 
141.  Kupton pasojat e veprës/ave penale që ka kryer      
142.  Ka identifikuar arsye apo stimuj realë për të evituar vepra      
 të tjera kriminale 
143. Tregon qartësisht se nuk do të kryejë më vepra penale      
144. Do të mbështetet pozitivisht nga familja, shoqëria/të tjerë      

 pas përfundimit të dënimit 
145. Është i gatshëm të bashkëpunojë me të tjerët (familjen,      
 agjenci sociale shtetërore) për të ndryshuar.

Shpjego arsyet nëse ndonjë nga përgjigjet e mësipërme ishte ‘nuk e di’.
___________________________________________________________________

Duke pasur parasysh alternativat e mësipërme, vlerëso lidhjen midis motivimit 
të të miturit për të ndryshuar dhe sjelljes delinkuente që ai paraqet/ka paraqitur 

(0 = pa asnjë lidhje, 4 = lidhje e fortë)  

  1 2         3 
 Po     Jo    Nuk e di

0         1          2         3        4
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PËRMBLEDHJE TË FAKTORËVE DINAMIKË TË RREZIKUT 

               Vlerësimi

1. Rrethanat e jetesës 
  
2. Marrëdhëniet personale dhe familjare 
 
3. Arsimimi, trajnimi dhe punësimi 
 
4. Fqinjësia dhe komunitetit 
 
5. Stili i jetesës 
 
6. Përdorimi i substancave narkotike/drogave 

7. Shëndeti 
 
8.   Emocionet dhe shëndeti mendor 

9.   Perceptimi i vetes dhe të tjerëve 

10. Mendimet dhe sjellja 
 
11.  Qëndrimet ndaj veprës penale 

12.  Motivimi për të ndryshuar 

Totali i pikëve nga seksionet 

1-12 (maks. 48)


