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Parathënie

Sistemi i drejtësisë penale në Shqipëri është i bazuar kryesisht te aplikimi i dënimit
me burgim, me një numër të pakët alternativash të tjera dënimi. Modeli i dënimeve ka
tendencë drejt burgimit, me masa të gjata të këtij dënimit, dhe ku mbipopullimi është një
problem serioz. Duke ndjekur rekomandimet që theksohen në një sërë instrumentesh
ndërkombëtarë, autoritetet shqiptare kanë treguar angazhimin e tyre drejt krijimit të
mundësive për një zbatim në rritje të alternativave të dënimit me burgim, me qëllim
që të reduktohet mbipopullimi në burgje, kostot dhe efektet negative të burgimit të
panevojshëm.
Ekziston një nevojë e njohur për të zhvilluar një shërbim kombëtar të provës për të
mbikëqyrur të dënuarit në komunitet. Gjithashtu, ekziston edhe një nevojë për të
shkuar drejt dënimeve të individualizuara, të cilat kërkojnë më shumë informacion
mbi të dënuarit që mund të paraqiten në gjykatë për të kërkuar zbatimin e sanksioneve
komunitare në vend të burgimit. Në 27 nëntor 2008 u miratua baza ligjore që mundësoi
krijimin e shërbimit të provës në Shqipëri. Krijimi i shërbimit të provës, i cili mund të
SsUJDWLVsUDSRUWHGKHWsRIURMsPELNsT\UMHWsSODQL¿NXDUQsNRPXQLWHWsVKWsQMsKDS
përpara në reformën e sistemit të drejtësisë penale. Ka shumë gjasa që funksionimi i këtij
shërbimi të ri, të inkurajojë gjyqtarët për të dhënë më shumë dënime alternative.
Në momentin e përgatitjes së këtij Manuali, shërbimi kombëtar i provës ende nuk
NLVKWH¿OOXDUIXQNVLRQLPLQHWLMSRULVKWHQsNULMLPHVLSsUVLQMsVWUXNWXUsQsYDUsVL
të Ministrisë së Drejtësisë. Kjo strukturë e re do të krijohet në nivel qendror (në nivel
ministrie) dhe në nivel lokal. Organizimi dhe funksionimi i këtij institucioni të ri në
sistemin e drejtësisë penale është një proces i gjatë dhe kërkon, si një nga faktorët
kryesorë, personel të trajnuar në mënyrë të mjaftueshme dhe mbështetje përmes
programeve arsimore.
Manuali për shërbimin e provës është hartuar me iniciativën e Prezencës së OSBE-së në Shqipëri, me qëllim që të ndihmojë në trajnimin e punonjësve të shërbimit të
provës që do të punësohen nga Ministria e Drejtësisë. Në këtë drejtim, aktualisht në
Shqipëri nuk ka asnjë material tjetër trajnimi të vlefshëm në gjuhën shqipe. Manuali u
përgatit me kontributin e ekspertëve të huaj dhe të vendas dhe mund të konsiderohet
VLPDWHULDOLED]sNXUWs¿OORMQsNXUVHWHWUDMQLPLWSsUNDQGLGDWsWTsGRSsU]JMLGKHQSsU
pozicione të ndryshme në shërbimin e provës. Në të njëjtën kohë, ky manual mund të
NRQVLGHURKHW HGKH VL QMs SsU¿WLP L UsQGsVLVKsP SsU JM\TWDUsW SURNXURUsW DYRNDWsW
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VWD¿QDNDGHPLNSXQRQMsVLWVRFLDOsSVLNRORJsWGKHSURIHVLRQLVWsWHWMHUsSDVLDLMHSQMs
SsUVKNULPWsPMDIWXHVKsPWs¿OR]R¿VsSURIHVLRQDOHGKHDNWLYLWHWHYHWsQMsLQVWLWXFLRQL
të ri që punon me të dënuarit në sistemin e drejtësisë penale.
Kursi i trajnimit synon të mundësojë bazën e përshtatshme metodologjike dhe teorike,
e nevojshme për punonjësit e shërbimit të provës për të hartuar raportet para dhënies së
GsQLPLWGKHSsUWsPELNsT\UXUVLoGXKHWWsGsQXDULWQsNRPXQLWHW0DQXDOLVSHFL¿NRQ
njohuritë dhe aftësitë që janë me rëndësi bazë për punonjësit e rinj të shërbimit të
provës në Shqipëri, të cilat duhet të përmbushen për të arritur standardet minimale të
punës për personelin e nivelit bazë. Ai garanton konceptet bazë, mjetet dhe aftësitë
e nevojshme për punën e punonjësit të shërbimit të provës. Në hartimin e manualit
janë marrë në konsideratë shembuj të praktikës më të mirë nga vende të tjera dhe nga
Shqipëria.
Manuali i shërbimit të provës është i ndarë në 9 krerë. Kreu i parë paraqet konceptin
shërbimit të provës dhe momentet më të rëndësishme të zhvillimit të tij. Ai përshkruan
dhe krahason dy sisteme evropiane – sistemin britanik dhe danez, duke marrë në
konsideratë përqasjen e tyre sistematike. Sistemet e shërbimit të provës në këto vende
analizohen në ndërveprim me nën-sistemet e drejtësisë për të mitur, të asistencës për ish
të dënuarit, etj. Parimi i përqasjes sistematike i paraprin parimeve të cilat përmenden
nga autori në fund të këtij kreu.
Kreu i dytë u referohet praktikave të ndërmjetësimit viktimë-autor i veprës penale
(VOM) dhe drejtësisë restauruese. Kreu përshkruan se si aplikimi i drejtësisë
restauruese, si një alternativë e sistemit të drejtësisë penale ndëshkimore tradicionale,
mund të ketë pasoja pozitive ndaj riintegrimit të të dënuarve dhe plotësimit të nevojave
të viktimës dhe komunitetit. Praktikat restauruese gjenden në të drejtën zakonore
shqiptare, Kanunin e Lekë Dukagjinit ku instituteve të pajtimit dhe ndërmjetësimit u
jepet një rol i rëndësishëm në garantimin e paqes dhe mirëkuptimit mes palëve duke
VKPDQJXUPRVPDUUsYHVKMHWGKHNRQÀLNWHW%D]XDUPELNsWsIDNWNUHXSUH]DQWRQQMs
projekt-pilot të suksesshëm në lidhje me ndërmjetësimin viktimë-autor i veprës penale
dhe drejtësinë restauruese, të zbatuar nga një OJF shqiptare me asistencën e Shërbimit
Norvegjez të Ndërmjetësimit.
Kreu i tretë prezanton standardet ndërkombëtare të aplikueshme në zbatimin e masave
dhe sanksioneve komunitare, të fokusuara veçanërisht te Rregullat e OKB-së dhe
Rekomandimet e Këshillit të Evropës. Pas prezantimit të kontekstit ndërkombëtar të
aktiviteteve të shërbimit të provës, kreu i katërt përshkruan kuadrin ligjor shqiptar
të adoptuar për krijimin dhe funksionimin e shërbimit të provës si një institucion i
pavarur nga institucionet e tjera të sistemit të drejtësisë penale. Këtu prezantohen
dispozitat e Kodit Penal mbi alternativat e dënimit me burgim dhe dispozitat e ligjit
“Për ekzekutimin e vendimeve penale”. Për më tepër, në këtë manual përfshihet një
nën-kre mbi Rregulloren për organizimin dhe funksionimin e shërbimit të provës, si
8
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dhe mbi procedurat e mbikëqyrjes në ekzekutimin e dënimeve alternative. Gjithashtu,
këtu duhet të përmendet se rregullat e bashkëpunimit midis shërbimit të provës dhe
OJF-ve, si dhe me partnerët e tjerë të mundshëm socialë, ende nuk ishin miratuar apo
hartuar në kohën e publikimit të manualit. Kjo është arsyeja se përse këto rregulla
nuk janë përfshirë në manual, por ndoshta ato përfshihen në një botim të dytë të këtij
manuali.
Kreu i pestë bën një hyrje në kriminologji dhe shqyrton shkaqet e shumta të krimit,
kryesisht nga këndvështrimi i sociologjisë, si dhe të raporteve mes strukturave sociale,
varfërisë, përfshirjes sociale dhe të ndikimit të tyre në sjelljen kriminale. Kreu i
JMDVKWsSUH]DQWRQPRGHOHWHSXQsVPHWsGsQXDULWGXNH¿OOXDUQJDYOHUDWSDULPHWGKH
kompetencat profesionale në punën e shërbimit të provës. Ai vazhdon me teorinë e
sjelljes njohëse si një nga modelet që japin rezultate në punën me të dënuarit. Kreu na
njeh gjithashtu edhe me metodat dhe teknikat që përdor shërbimi i provës në punën e
tij në nivel individual (intervistimi, këshillimi, zgjidhja e problemeve) si dhe në nivel
grupi dhe komuniteti.
Kreu i shtatë fokusohet tek praktika e shërbimit të provës, mbi punën e përditshme të
punonjësit të shërbimit të provës në gjykatë, në komunitet dhe në burgje. Ky shërbim
harton raportet para dhënies së dënimit në gjykatë, për mbikëqyrjen e të dënuarve në
komunitet, vlerësimin e rrezikut për recidivizëm si dhe programet para lirimit nga
burgu. Kreu i tetë u dedikohet kategorive të veçanta të të dënuarve si: të miturve,
autorë të veprave penale me sëmundje mendore. Kreu i fundit parashtron një sërë
PRGHOHVK GKH SDULPHVK Ws SsUGRUXUD Qs YOHUsVLPLQ H H¿NDVLWHWLW Ws YHSULPWDULVs Vs
shërbimit të provës.
Nga sa më sipër, themi se manuali është një hyrje në teorinë dhe praktikën e shërbimit
të provës që mund të përdoret në trajnimin e punonjësve të shërbimit të provës në
Shqipëri. Janë disa autorë që kanë kontribuar në hartimin e këtij manuali, shumica e
të cilëve akademikë, duke sjellë një shumëllojshmëri stilesh dhe metodash në punën
e shërbimit të provës. Megjithatë, mbi të gjitha, manuali përfaqëson një prezantim
NRKHUHQWV¿GXHVGKHVWLPXOXHVQGDMWHPsVVsQGsUOLNXDUWsVKsUELPLWWsSURYsV

Prill 2009
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Ioana van Nieuwkerk
Këshilltare e Lartë Ligjore
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Foreword

The Albanian criminal justice system is mainly prison-based, with very few community
sentences. The sentencing pattern is towards imprisonment, with lengthy sentences,
overcrowding being a serious problem. Following the recommendations outlined in the
international instruments, the Albanian authorities have shown commitment towards
facilitating an increased use of the alternatives to imprisonment in order to reduce the
overcrowding in prisons, the costs and negative effects of unnecessary imprisonment.
There is a recognized need to develop a National Probation Service to supervise
offenders in the community. There is also a need to moving towards individualised
sentencing, which requires more information on offenders available to the courts in
order to apply community sentences instead of custody. On 27 November 2008, the
legal framework for the creation of a Probation Service in Albania was adopted. The
establishment of a Probation Service which can conduct pre-sentence reports and offer
planned supervision in the community is a step forward in the reform of the criminal
justice system. It is very likely that the functioning of this new service will encourage
judges to impose more alternative sentences.
At the time of writing this Handbook, the National Probation Service is not yet in
place, but about to be established under the authority of the Ministry of Justice. A
new probation structure will be set up in central (ministry level) and local level. The
organization and functioning of this new criminal justice agency is a long process
DQGUHTXLUHVDVRQHRIWKHPDLQIDFWRUVVXI¿FLHQWO\WUDLQHGVWDIIDQGVXSSRUWWKURXJK
educational programmes.
The Probation Handbook has been designed at the initiative of the OSCE Presence in
$OEDQLDLQRUGHUWRDVVLVWLQWUDLQLQJWKHSUREDWLRQRI¿FHUVZKRZLOOEHHPSOR\HGE\WKH
0LQLVWU\RI-XVWLFH1RRWKHUWUDLQLQJPDWHULDOVLQ$OEDQLDQDUHDYDLODEOHLQWKLV¿HOG
The handbook has been prepared with contribution of international and local experts
and could be the basic material when delivering training courses for the candidates
WR D SUREDWLRQ RI¿FHU SRVLWLRQ $W WKH VDPH WLPH WKH KDQGERRN FRXOG EH DOVR RI
VLJQL¿FDQWEHQH¿WWRMXGJHVSURVHFXWRUVGHIHQFHODZ\HUVDFDGHPLFVVRFLDOZRUNHUV
psychologists and other professionals as it provides for a comprehensive description
of the professional philosophy and activities of a new criminal justice agency working
with offenders.
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The training course aims to facilitate relevant methodical and theoretical background
QHFHVVDU\ IRU SUREDWLRQ RI¿FHUV WR ZULWH SUHWULDO UHSRUWV DQG VXSHUYLVH HI¿FLHQWO\
WKH RIIHQGHUV LQ WKH FRPPXQLW\ 7KH KDQGERRN VSHFL¿HV WKH NQRZOHGJH DQG VNLOOV
WKDWDUHHVVHQWLDOIRUWKHQHZO\KLUHGSUREDWLRQRI¿FHUVLQ$OEDQLDWRPHHWPLQLPXP
performance standards for entry-level personnel. It provides for the basic concepts,
WRROV DQG VNLOOV QHFHVVDU\ IRU WKH SUREDWLRQ RI¿FHU MRE ,Q GHVLJQLQJ WKH KDQGERRN
examples of best practice from other countries and from Albania have been taken into
consideration.
The Probation Handbook is divided into nine chapters. The First Chapter presents the
FRQFHSWRISUREDWLRQDQGLWVPRVWVLJQL¿FDQWPRPHQWVRIGHYHORSPHQW,WGHVFULEHV
and compares two European probation systems, the British and the Danish, taking
into consideration their systemic approach. The probation services in these countries
are analyzed in interconnection with the sub-systems of juvenile justice, assistance
for ex-prisoners etc. The principle of systemic approach anticipates the succession of
principles that are stated by the author at the end of the chapter.
The Second Chapter refers to victim-offender mediation (VOM) and Restorative
Justice practices. The chapter describes how the emergence of restorative justice as
an alternative to the traditional retributive criminal justice system can have positive
implications upon the reintegration of offenders and meeting the needs of victim and
community. Restorative practices are found in the Albanian customary law, the Kanun
of Leke Dukagjini, where the institutions of reconciliation and mediation are given an
important role in ensuring peace and understanding between parties, avoiding disputes
DQGFRQÀLFWV%DVHGRQWKDWWKHFKDSWHUSUHVHQWVDVXFFHVVIXOSLORWSURMHFWRQ920
and Restorative Justice developed by an Albanian NGO with the assistance of the
Norwegian Mediation Service.
The Third Chapter introduces the international standards applicable to the
implementation of community measures and sanctions with a particular focus on the
United Nations Rules and Council of Europe Recommendations. After the presentation
of the international context of probation activities, Chapter Four describes the Albanian
legal framework adopted for the creation and functioning of probation services as
an independent agency in the criminal justice system. The Criminal Code provisions
on alternatives to imprisonment and the dispositions of the Law on the execution of
criminal decisions are presented. Moreover, a sub-chapter on the Regulations on the
organisation and functioning of the probation service and the standards and procedures
of supervising the execution of alternative sentences is included in the handbook. It
should also be stated here that the Rules of co-operation between the probation services
and NGOs and other potential social partners have not been adopted or even drafted at
the time of publishing the handbook. That is why such rules are not provided for in the
Manual, but it is intended to insert them in an updated edition of the handbook.
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Chapter Five is an introduction to criminology and investigates the many causes of
crime mainly from the point of view of sociology, and the relationships between social
structure, poverty, social inclusion and their impacts upon criminal behaviour. The
Sixth Chapter presents methods of working with offenders, starting with the values,
principles and professional competences in the probation work. It continues with
the cognitive-behavioural approach as one of the models that achieve results in the
work with offenders. The chapter introduces also the methods and techniques used in
probation work at individual level (interviewing, counselling, problem solving) and at
group and community level.
&KDSWHU6HYHQIRFXVHVRQSUREDWLRQSUDFWLFHRQWKHGDLO\ZRUNRIDSUREDWLRQRI¿FHU
in court, in the community and in prison. It introduces the pre-sentence reports for the
judges, the supervision of offenders in the community, the assessment of the risk of
re-offending, the prison pre-release programs. The Eight Chapter is dedicated to some
special categories of offenders, respectively juveniles and mentally ill offenders. The
ODVWFKDSWHUSURYLGHVDVHWRIPRGHOVDQGSULQFLSOHVXVHGLQWKHHYDOXDWLRQRIHI¿FLHQF\
DQGHI¿FDF\RISUREDWLRQDFWLYLWLHV
The Handbook is therefore an introduction to probation theory and practice to be
XVHGLQWKHWUDLQLQJRISUREDWLRQRI¿FHUVLQ$OEDQLD7KHUHDUHVHYHUDODXWKRUVZKR
contributed to the design of the handbook, most of them academics, bringing a diversity
of styles and approaches to probation work. However, overall the handbook presents a
comprehensive, challenging and stimulating introduction to the diverse and complex
subject of probation.

April 2009
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6HQLRU/HJDO2I¿FHU
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Foreword

Rreth autorëve të Manualit

Ky manual është përgatitur nga disa ekspertë shqiptarë dhe të huaj, akademikë dhe
punonjës të praktikës, specialistë në fushën e drejtësisë penale dhe të shërbimit të
provës. Prezenca e OSBE-së në Shqipëri dëshiron t’u shprehë mirënjohjen dhe t’i
falënderojë të gjithë autorët për interesin dhe entuziazmin e tyre që treguan duke
punuar së bashku, duke kontribuar për zhvillimin e shërbimit të provës në Shqipëri.
Kevin Haines është lektor në Kriminologji dhe Drejtor i Qendrës për Drejtësinë Penale
dhe Kriminologjinë në Universitetin e Uellsit, Swansea - Mbretëria e Bashkuar. Ai ka
kryer një Master në FLOR]R¿GKHQMs'RNWRUDWXUsQs.ULPLQRORJMLQs8QLYHUVLWHWLQH
Kembrixhit, para sesa të punonte si bashkëpunëtor shkencor në një projekt kërkimor
mbi vlerësimin dhe njohjen me gjykatat për të miturit në Angli dhe Uells. Kevin Haines
është anëtar i bordit të Rrjetit Ndërkombëtar për Kërkime në fushën e drejtësisë për
të mitur, dhe ndërmjet viteve 1998 dhe 2003 ka punuar me Ministrinë e Drejtësisë në
Rumani për krijimin e shërbimit të provës dhe zbatimin e sanksioneve komunitare. Ai
ka mjaft publikime mbi çështje që lidhen me drejtësinë për të mitur.
Rasim Gjoka është një nga themeluesit dhe Drejtor Ekzekutiv i “Fondacionit
6KTLSWDU SsU =JMLGKMHQ H .RQÀLNWHYH GKH 3DMWLPLQ H 0RVPDUUsYHVKMHYH´ VL GKH
Kryetar i Forumit për Ndërmjetësim të Evropës Juglindore. Që prej vitit 1981, ai është
aktivizuar si lektor i lëndës së Sociologjisë së Besimit dhe Edukimit në Universitetin e
7LUDQsV5DVLP*MRNDNDEsUsPMDIWWUDMQLPHQsPHQD[KLPNRQÀLNWHVKQGsUPMHWsVLP
dhe drejtësinë restauruese, si dhe ka zbatuar për herë të parë në Shqipëri, një projekt
të suksesshëm mbi ndërmjetësimin viktimë-autor i veprës penale dhe praktikat e
drejtësisë restauruese. Ai është autor dhe bashkautor i disa studimeve sociologjike
GKHPDQXDOHYHQsIXVKsQHPHQD[KLPLWWsNRQÀLNWHYHQGsUPMHWsVLPLWHGXNLPLWSsU
paqen, drejtësisë restauruese.
Migena Leskoviku është lektore e së Drejtës Penale dhe Kriminologjisë në
Universitetin e Tiranës që prej vitit 1998. Në periudhën 2000-2003, ajo ka punuar
në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve, si Shefe e Zyrës së Marrëdhënieve me
Jashtë dhe me Publikun, dhe ka qenë e angazhuar në aktivitete të ndryshme kombëtare
dhe ndërkombëtare në kuadër të Reformës në Burgje dhe të Sistemit të Drejtësisë
Penale në Shqipëri, ku ndër më kryesorët janë aktivitetet me Këshillin e Evropës dhe
pjesëmarrja e saj si Kryesuese e Grupit për Çështjet Ligjore, në kuadër të Projektit
të parë të binjakëzimit për reformën në sistemin penitenciar, programi CARDS për
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Shqipërinë. Gjithashtu, ajo ka eksperiencë në hartimin e akteve ligjore dhe nënligjore,
pasi ka punuar si Drejtore e Shërbimeve Juridike në dy ministri. Në vitin 2008, ajo
është angazhuar si Konsulente Kombëtare në një Projekt Kërkimor të UNICEF-it,
për vlerësimin e situatës së sistemit të drejtësisë penale për të miturit në Shqipëri.
Migena Leskoviku ka publikuar mjaft artikuj si dhe është bashkautore e librit “Kushtet
e paraburgimit dhe të burgjeve në Shqipëri”.
Ioana van Nieuwkerk është Këshilltare e Lartë Ligjore pranë Prezencës së OSBE-së
në Shqipëri, e cila bashkëpunon ngushtë me Ministrinë e Drejtësisë në Shqipëri në
krijimin dhe funksionimin e shërbimit të provës në Shqipëri. Ajo ka mjaft eksperiencë
në praktikën e shërbimit të provës, në menaxhimin dhe zhvillimin institucional, duke
qenë Drejtoresha e parë e Përgjithshme e Shërbimit të Provës në Rumani, e emëruar
në këtë pozicion në vitin 1998. Ioana van Nieuwkerk ka asistuar autoritetet shqiptare
në hartimin e ligjeve dhe akteve nënligjore në lidhje me Shërbimin e Provës dhe
alternativat e dënimit me burgim, në trajnimin e trajnerëve të ardhshëm të Shërbimit
të Provës, në hartimin e një strategjie rekrutimi dhe një programi për brezin e parë të
punonjësve të shërbimit të provës në Shqipëri. Ajo është iniciatore dhe kryeson Grupin
Këshillimor të Shërbimit të Provës në Tiranë.
Sorina Poledna është Profesore e Asociuar në Universitetin Babes-Bolyai, në Cluj
±1DSRFD5XPDQLNXDMRND¿OOXDUSsUKHUsWsSDUsSURJUDPLQHWUDMQLPLWSURIHVLRQDOSsU
punonjësit e Shërbimit të Provës. Ajo jep mësim në lëndët e Sociologjisë së Devijancës,
Metodat e punës sociale, Asistenca Sociale për viktimat dhe autorët e veprave penale,
teoria dhe metodologjia e Shërbimit të Provës. Sorina Poledna ka dhënë një kontribut
të konsiderueshëm në krijimin dhe zbatimin në Rumani, të politikave arsimore dhe
trajnuese kombëtare për punonjësit e Shërbimit të Provës, si dhe ka qenë koordinatore
në një nga projektet e para pilote për Shërbimin e Provës në Transilvani të Rumanisë.
Ajo ka publikuar disa libra mbi metodat e punës me të dënuarit, ndërmjetësimin dhe
abuzimin me drogat.
John Graham Deering është titullar i lëndës Drejtësia Penale dhe Komunitare, në
Universitetin e Newport Wales, Mbretëria e Bashkuar. Ai është i përfshirë drejtpërdrejt
në trajnimin profesional të punonjësve të Shërbimit të Provës dhe është drejtues i kursit
për drejtësinë për të mitur, si dhe drejtues i programit për drejtësinë në komunitet, BA
(në nivelin e parë të studimeve) për punonjësit e Shërbimit të Provës. Gjithashtu, John
Deering është edhe një punonjës i praktikës me përvojë të gjatë, dhe në harkun kohor
të viteve 1984-1991, ai ka punuar si punonjës i shërbimit të provës dhe Drejtues i
Lartë (1991-2003) në Zyrën e Shërbimit të Provës në Uellsin Jugor. Ai është anëtar i
Shoqatës Britanike të Kriminologjisë dhe ka publikuar një sërë artikujsh në lidhje me
punën me të dënuarit, si dhe ka bërë kërkime mbi ndikimin e ndryshimeve në sistemin
e drejtësisë penale në punën e punonjësve të Shërbimit të Provës në Angli dhe Uells.
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Eliona Kulluri është lektore e lëndëve metodat e kërkimit në punë sociale, politika
sociale, shëndetin mendor, teknikat e intervistimit dhe këshillimit, dhe praktikat
e punës sociale me grupet dhe komunitetin, në Fakultetin e Shkencave Sociale,
Universiteti i Tiranës. Që prej vitit 2004, ajo ka marrë pjesë si trajnuese në Shkollën
e Magjistraturës, në trajnimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve mbi çështje që lidhen me
barazinë gjinore dhe të drejtat e njeriut. Eliona Kulluri është Drejtuese e Shoqatës
Kombëtare të Punonjësve Socialë në Shqipëri, si dhe gjatë viteve 1998-2007 ka qenë
koordinatore e një projekti për krijimin e një qendre strehimi për vajzat dhe gratë e
abuzuara në Tiranë. Ajo ka bërë disa studime të cilat janë publikuar, ku si ndër më
kryesoret janë ato mbi dhunën në familje në Shqipëri, organizuar me iniciativën e
UNICEF-it, në lidhje me çështjet e trajtuara në qendrën e ngritur për vajzat dhe gratë
e abuzuara, si dhe mbi abuzimin me fëmijët në Shqipëri.
Marinela Sota është pedagoge në Departamentin e Punës Sociale, në Fakultetin e
Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës ku ajo ka zhvilluar një modul mbi punën
më të dënuarit, si diçka e re për programin e trajnimit në Shqipëri. Ajo ka eksperiencë
pune në lidhje me problemet e burgjeve, pasi për disa vite ka qenë inspektore burgjesh
dhe më pas Drejtore e Burgut të Grave në Tiranë, në periudhën 2005-2008. Marinela
Sota është anëtare e Komitetit Drejtues të Shoqatës Evropiane të Edukimit në Burgje
dhe anëtare e Shoqatës Ndërkombëtare të Burgjeve. Ajo ka publikuar disa artikuj
mbi kriminalitetin e të miturve, reformën në burgje dhe një guidë për edukatorët dhe
punonjësit socialë të burgjeve.
Lukas Pieplow është avokat, i specializuar në çështjet penale në Rechtsanwaelte
Esche & Partner - Cologne, Gjermani. Në periudhën e viteve 1983-1989, ai ka punuar
si asistent/lektor në Departamentin e të Drejtës Penale për të Miturit, në Kriminologji
dhe Sistemin Korrektues, Universiteti i Hamburgut dhe Cologne në Gjermani. Ai
është bashkëthemelues i një projekti të suksesshëm mbi ndërmjetësimin viktimë-autor
i veprës penale, i quajtur “Die Waage” në Cologne. Lukas Pieplow ka mjaft publikime
mbi çështje që lidhen me dënimin, kriminologjinë dhe ndërmjetësimin. Ai është anëtar
i Bordit Ekzekutiv të Shoqatës Gjermane për Gjykatat e të Miturve, dhe ka kontribuar
në reformën e drejtësisë penale për të miturit në Gjermani në periudhën 2001-2002.

Rreth autorëve të Manualit

15

About the authors

This handbook has been written by a range of international and Albanian academics

DQGSUDFWLWLRQHUVLQWKH¿HOGRIFULPLQDOMXVWLFHDQGSUREDWLRQ7KH26&(3UHVHQFHLQ
Albania would like to thank all the authors for their interest and enthusiasm in working
together and contributing to the development of Probation in Albania:
Kevin Haines is Reader in Criminology and Director of Centre for Criminal Justice
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to imprisonment, in training the future probation trainers, in drafting a recruitment
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Sorina Poledna is Associate Professor at Babes-Bolyai University in Cluj –Napoca,
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RI¿FHUV6KHWHDFKHV6RFLRORJ\RIGHYLDQFH0HWKRGVRIVRFLDOZRUN6RFLDODVVLVWDQFH
of offenders and victims of crimes, Theory and methodology in probation. Sorina
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South Wales Probation Area. He is member of the British Society for Criminology, has
published several articles on working with offenders and has researched the impact of
the changing nature of the criminal justice system in England and Wales upon the work
of probation practitioners.
Eliona Kulluri is Lecturer at the University of Tirana, the Faculty of Social Sciences.
She teaches research methods in social work, social policy, mental health, techniques of
interviewing and counseling and social work practices with groups and communities.
She has trained judges and prosecutors on gender and human rights issues at the
Albanian School of Magistrates since 2004. Eliona Kulluri is the Chair of the National
Association for Social Workers in Albania and coordinated a Shelter project for abused
women and girls in Tirana between1998- 2007. She has published several studies, the
most important ones on Domestic Violence in Albania at UNICEF’s initiative, on cases
treated in the Shelter for abused women and girls and on child abuse in Albania.
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Çfarë është
shërbimi i provës?

11
Kevin Haines

Shërbimi i provës ekziston në shumë vende të ndryshme në mbarë botën, në çfarëdo
regjimi politik apo kulturë. Edhe vetë fjala shërbim i provës po përdoret si term
ndërkombëtar duke kapërcyer çdo gjuhë dhe ndryshime ligjore. Megjithatë nuk ka
QMsSsUNX¿]LPWsWKMHVKWsGKHNRKHUHQWWsIMDOsV³VKsUELPLSURYsV´6KsUELPLLSURYsV
NDUDNWHUL]RKHWPsPLUsQJDODUPLDTsSsUPEDQVHVDQJDQGMHNMDHQMsPRGHOL¿NV
Në Evropë shërbimi i provës njeh një larmi të gjerë formash organizative, p.sh., në
Holandë shërbimi i provës sigurohet nga një organizatë kombëtare joqeveritare. Në
shumë nga vendet e Evropës Perëndimore ky shërbim është pjesë e strukturave të
THYHULVMHV THQGURUH HGKH SVH ]DNRQLVKW QGDKHW Qs QMsVL JMHRJUD¿NH  1s $XVWUL
dhe Finlandë shërbimi i provës kryhet nga organizata private kombëtare, ndërsa në
*MHUPDQLNMRVWUXNWXUsUHÀHNWRQVWUXNWXUDWIHGHUDOHGKHVKWHWsURUHWsTHYHULVs
Personeli i organizatave të shërbimit të provës është gjithashtu një fushë e larmishme.
Disa nga këto shërbime përdorin gjerësisht punën vullnetare, megjithatë shumica e
shërbimeve të provës punësojnë personel të specializuar që u janë nënshtruar trajnimeve
SURIHVLRQDOH(GXNLPLLSXQRQMsVYHWsVKsUELPLWWsSURYsVGKHNXDOL¿NLPHWHW\UHWs
veçanta ndryshojnë nga vendi në vend. Në disa vende ekzistojnë sisteme kombëtare
trajnimi të centralizuara të shërbimit të provës ndërsa në vende të tjera punonjësit e
Çfarë është shërbimi i provës?
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VKsUELPLW Ws SURYsV NXDOL¿NRKHQ Qs NXUVH XQLYHUVLWDUH 6WUXNWXUDW DUVLPRUH YDULRMQs
edhe në bazë të orientimit të përgatitjes së shërbimit të provës: çështje të specializuara
të drejtësisë penale apo probleme më të përgjithshme të punëve sociale. Ndryshime ka
edhe në varësi të faktit se si i përdor shërbimi i provës aftësi të ndryshme profesionale.
Disa shërbime prove punësojnë psikologë ose profesionistë të trajnuar të fushave të
tjera (p.sh., të specializuar për të punuar me njerëz që kanë probleme me drogën ose
alkoolin). Në disa shtete shërbimi i provës bashkëpunon me agjenci të tjera që ofrojnë
shërbime të tilla të specializuara.
Shërbimi i provës ndryshon nga një vend në një tjetër edhe në lidhje me aktivitetin që
kryen. Në disa vende shërbimet e provës janë të kompletuara, d.m.th., që mbulojnë
të gjitha fushat e “punëve të shërbimit të provës”. Në vende të tjera ky shërbim ka
IXQNVLRQPsWsNX¿]XDUSVKPXQGWsPHUUHWPHSsUJDWLWMHQGKHSDUDTLWMHQHUDSRUWHYH
në gjykata. Edhe grupet kryesore të synuara të shërbimit të provës variojnë. Në Angli
dhe Uells, Irlandë dhe Norvegji shërbimi i provës ka në fokus autorët e veprave penale
të cilët paraqesin shkallë të lartë rrezikshmërie, në Holandë fokusi vendoset mbi ata
autorë të veprave penale të cilët janë ose mund të motivohen për të ndryshuar, ndërsa në
Skoci dhe Spanjë fokusi përqendrohet mbi autorët e rinj në moshë. Edhe niveli i punës
me të rinjtë ndryshon nga njëri vend në tjetrin. Edhe pse zakonisht sistemet e shërbimit
të provës merren me autorët e mitur të veprave penale, në shumicën e vendeve sistemi
i drejtësisë për të mitur ndryshon shumë nga ai për të rritur dhe ekzistojnë organizma
të veçantë, përgjegjësia kryesore e të cilave është të punojnë me të dënuarit e mitur
(Mehlbye & Walgrave 1998).
Këto ndryshime në fushën e shërbimit të provës komplikohen edhe më tej për shkak
të ndryshimeve të vazhdueshme që pëson ky shërbim. Ristrukturimi organizativ është
një tipar konstant i shërbimit të provës, megjithatë ky shërbim ka kaluar edhe në një
proces zhvillimi (ndonjëherë edhe me ndryshime radikale) në lidhje me orientimin
profesional. Kohët e fundit shërbimi i provës është vënë në qendër të vëmendjes të
politikës dhe si rrjedhojë ndikohet më tepër nga ndryshimet e politikave dhe ideologjive
politike.
Këto tipare të fushës së shërbimit të provës e shtojnë vështirësinë e të gjeturit të
QMs SsUNX¿]LPL Ws WKMHVKWs GKH Ws NXSWXHVKsP Ws ³VKsUELPLW Ws SURYsV´ 3sUSMHNMHW
H GHULWDQLVKPH SsU Ws SsUNX¿]XDU VKsUELPLQ H SURYsV NDQs GsVKWXDU 3sU VKHPEXOO
Kombet e Bashkuara deklarojnë se vënia në provë është një ndëshkim, një metodë
për të trajtuar të dënuar të veçantë dhe që konsiston në pezullimin me kusht të dënimit
penal dhe i dënuari vihet nën mbikëqyrje dhe merr udhëzime ose trajtim individual
81,&5, 6KsUELPLLSURYsVsVKWsSsUNX¿]XDUSDNPsJMHUsVLVKWVL
“Një mënyrë ndëshkimi me bazë sociale-pedagogjike që karakterizohet nga një
kombinim i mbikëqyrjes dhe ndihmës. Aplikohet falas për ata të dënuar të përzgjedhur
në bazë të personalitetit të tyre kriminal, llojit të krimit dhe pranimit nga ana e tyre,
20

Kevin Haines

në raport me një sistem, qëllimi i të cilit është t’i japë të dënuarit mundësinë për
të ndryshuar përqasjen ndaj jetës në shoqëri dhe të bëhet pjesë e mjedisit social të
zgjedhjeve pa rrezik se mund të shkelë përsëri ndonjë normë penale shoqërore.”
(Cartledge 1995)
1JDNsWRSsUNX¿]LPHOLQGLQPsVKXPsS\HWMHVHVDVLJXURKHWQMsSsUVKNULPDSRSsUNX¿]LP
i kënaqshëm. A është ndëshkim vënia në provë? A pajtohet ndëshkimi me mbikëqyrjen
dhe asistencën? Po për sa i përket rëndësisë gjithmonë e në rritje të kontrollit shoqëror
për politikat dhe praktikat e shërbimit të provës? A ekziston personaliteti kriminal? Nëse
SRDSRMRoIDUsQsQNXSWRQNMRQsOLGKMHPHSXQsQHVKsUELPLWWsSURYsV".\SsUNX¿]LP
nuk e përmend faktin se vënia në provë është një lloj “lirie e mbikëqyrur”, me fjalë të tjera
“vënia në provë” është një aktivitet që kryhet në komunitet dhe pa qenë nevoja që personat
HPELNsT\UXUWsNX¿]RKHQ¿]LNLVKW3RNsVKWXN\SsUNX¿]LPQXNSsUIVKLQWsJMLWKsJDPsQ
e aktiviteteve të shërbimit të provës, si p.sh., strategjitë e skemave alternative, alternativa të
paraburgimit (arrest parandalues), etj.
Në përpjekjet e fundit për të gjetur një perspektive evropiane gjithëpërfshirëse mbi shërbimin
e provës (duke përfshirë edhe përshkrimet e sistemeve të shërbimit të provës në 19 vende të
Evropës Perëndimore, Qendrore dhe Lindore) Conference Permanente Europeenne de la
Probation (Konferenca e Përhershme Evropiane e Shërbimit të Provës - CEP) deklaroi:
“Në këtë volum, koncepti i “shërbimit të provës” përdoret njësoj si ajo që në sociologji quhet
“koncept sensibilizues”: një koncept i gjerë apo i hapur i cili merr kuptim në kontekstin ku
përdoret. Këtu shërbimi i provës nënkupton të gjitha aktivitetet në fushën e drejtësisë penale
(raportet për vlerësimin e rrethanave shoqërore, puna e ndërhyrjes së hershme, aktivitetet
në fushën e sanksioneve dhe masave komunitare, aktivitetet në institucione të vuajtjes së
dënimit (institucione penitenciare), mbikëqyrja, vënia në provë si sanksion penal, aktivitete
të parandalimit të krimit, etj.).” (Van Kalmthout & Derks 2000)
.\QXNsVKWsQsWsYsUWHWsQMsSsUNX¿]LPLVKsUELPLWWsSURYsV SRUPsWHSsUQMsSsUNX¿]LP
i “konceptit” të shërbimit të provës), por me fjalë të tjera do të thotë që “shërbimi i provës
është ajo çfarë bëhet gjatë vënies në provë”. Në fakt, kjo është mënyra kryesore se si
SsUNX¿]RKHWVKsUELPLLSURYsVGPWKQsSsUPMHWSsUVKNULPLWWsDNWLYLWHWHYHTsNU\KHQ
dhe mënyrës sesi ato kryhen. Ky proces anashkalon në mënyrë të pashmangshme gjetjen
HQMsSsUNX¿]LPLWsSDVWsUWsVKsUELPLWWsSURYsVSRUQXNPMDIWRQSsUWsWUHJXDUNXSWLPLQ
e këtij koncepti. Kësisoj, qëllimi i këtij kapitulli është të shtjellojë konceptin e shërbimit të
provës dhe të përpiqet të zhvillojë një kuptim më të gjerë të tij.
.\NUH¿OORQPHQMsSsUSMHNMHSsUWsWUHJXDUNRQWHNVWLQHJMHUsNXPXQGWsNsUNRMPsSsU
gjetjen e një kuptimi për atë se çfarë është shërbimi i provës. Duke parë shkurtimisht se
çfarë nuk është shërbimi i provës, mund të vendosim disa limite mbi të kuptuarin tonë të
asaj se çfarë mund të jetë shërbimi i provës dhe të eksplorojmë territorin brenda këtyre
NX¿MYH
Çfarë është shërbimi i provës?
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Çfarë është vënia në provë?
Çdo përpjekje për të treguar se çfarë është vënia në provë duhet të vërë theksin në
kontekstin social të krimit dhe në rolin e shërbimit të provës. Kjo përqasje të çon në
mënyrë të paevitueshme drejt një analize sociale, politike dhe ekonomike të krimit dhe
shkaqeve të tij. Një analizë e tillë e detajuar shtrihet përtej qëllimit të këtij kapitulli,
megjithatë, mund të nxjerrim disa konkluzione të përgjithshme. Pikë së pari, duhet
të pranojmë se në mbarë botën, këto dy shekujt e fundit, zhvillimi i kapitalizmit dhe
ekonomisë së tregut është shoqëruar nga një rritje e përgjithshme dhe e vazhdueshme e
krimit. Ndryshimet social-ekonomike në lidhje me zhvillimin e ekonomive moderne të
tregut (që mund të përmblidhen si: produktiviteti ekonomik në rritje, hyrja dhe zgjerimi
i ekonomive të tregut të lirë, rritja e prosperitetit në përgjithësi dhe si rrjedhojë, rritja e
konsumit, thellimi i pabarazisë sociale dhe i përjashtimeve sociale, rritja e urbanizimit
dhe çrregullimit social) janë faktorë që çojnë në rritjen e krimit. Për më tepër, mund
të themi se sa më shumë të zhvillohen këto procese aq më tepër do të rritet numri i
krimeve. Për shembull, në Angli dhe Uells gjatë periudhës 1963 – 1983 pati një rritje
prej 232% të numrit të krimeve të regjistruara nga policia.
Ndërsa duhet të pranojmë që shkaqet e krimeve janë komplekse dhe subjekt i debateve
të shumta, mund të dalim në një përfundim të rëndësishëm: zhvillimi dhe ekzistenca e
vënies në provë nuk ka ndikim të dukshëm në numrin e krimeve/nivelin e kriminalitetit.
Vënia në provë nuk është faktor që ndikon në rritjen e krimit por as nuk ka ndikim
madhor në uljen e tij. Ndryshimet sociale, politike dhe ekonomike që ndikojnë në
shkallën/nivelin e krimeve janë përtej arritjes së praktikës së vënies në provë. Pra,
vënia në provë nuk është një mekanizëm që kontrollon krimin. Këto aktivitete shkojnë
përtej aftësive të vënies në provë dhe shtrihen diku gjetkë në strukturën sociale të
shoqërisë.
Nocioni që shërbimi i provës nuk është një organ për kontrollin e krimit na bën të
kuptojmë që ai është një organizëm dedikuar drejtësisë penale. Me fjalë të tjera,
shërbimi i provës është pjesë e sistemit të drejtësisë penale dhe si i tillë, është një nga
institutet e shumta që merren me autorë të caktuar të veprave penale.
Çdo institucion brenda sistemit të drejtësisë penale ka rolin e vet: Policia është
përgjegjëse për arrestimin e autorëve të veprave penale, prokurorët janë përgjegjës për
ndjekjen dhe procedimin penal të tyre, gjykatat për dënimin e autorëve dhe burgjet për të
mbajtur të dënuarit e dërguar nga gjykatat. Megjithatë, roli i shërbimit të provës brenda
sistemit të drejtësisë penale ndryshon nga roli i institucioneve të tjera të drejtësisë
penale, sepse ky Shërbim luan rol në të gjitha stadet e procesit të drejtësisë penale.
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Roli i shërbimit të provës në sistemin e drejtësisë penale
Roli

Organi
përfshirë

Skemat alternative

Policia

Bashkëpunimi me policinë për të shmangur
veçanërisht autorët/shkelësit e rinj dhe më
potencialë nga ndjekja penale/procedimi penal

Policia

Dhënia e shërbimeve ndihmëse
(p.sh. akomodim, punë në familje dhe
mbikëqyrje) për të shmangur arrestimin nga
policia

Skemat alternative

Prokuroria

Dhënia e informacionit dhe/ose shërbimeve
ndihmëse për të shmangur veçanërisht shkelësit
e rinj dhe më potencialë nga ndjekja penale/
procedimi penal

Shërbimet në
Paraburgim

Gjykatat

Dhënia e informacionit dhe/ose shërbimeve
ndihmëse për të shmangur shkelësit nga arresti
në burg (paraburgimi)

Raportet para dhënies së
dënimit

Gjykatat

Përpilimi i raporteve për të ndihmuar gjykatat
gjatë procesit të dhënies së dënimit dhe për
të nxitur dënimet në komunitet, kur është e
përshtatshme

Mbikëqyrja e të
dënuarve

Gjykatat

Zhvillimi, organizimi dhe mbikëqyrja e të
dënuarve me “punë në komunitet”.

Kujdesi gjatë kryerjes së
dënimit

Burgjet

Kujdesi pas dënimit

Burgjet

Shërbimet në
Paraburgim

i

Aktiviteti i shërbimit të provës

Bashkëpunim me burgjet, të dënuarit dhe
familjet e tyre për të siguruar një rikthim
pozitiv në komunitet dhe për të reduktuar
recidivizmin.

Pra, shërbimi i provës ka një rol të veçantë në sistemin e drejtësisë penale; ai kryen
një sërë funksionesh të specializuara, të domosdoshme për funksionimin e sistemeve
moderne të drejtësisë penale. Megjithatë, një tipar kryesor i rolit të këtij shërbimi është
që kryen shumicën e aktiviteteve në bashkëpunim të drejtpërdrejtë me pjesë të tjera të
sistemit të drejtësisë penale. Për më tepër, nëpërmjet këtij bashkëpunimi, shërbimi i
provës po përpiqet të sjellë ndryshim në mënyrën sesi institucionet e drejtësisë penale
marrin vendime në lidhje me shkelës/autorë të veprave penale.
Ku e gjen të drejtën ky shërbim për të sjellë këto ndryshime? Pa dyshim, që është
përgjegjësi e policisë, prokurorisë dhe përfundimisht e gjykatave që të vendosin
ndëshkimin e autorëve të veprave penale. Atëherë, mbi ç’baza e mbështet shërbimi
i provës rolin legjitim të tij brenda sistemit të drejtësisë penale? Kjo është një pyetje
komplekse dhe përgjigjja gjendet në identitetin e shërbimit të provës.
Çfarë është shërbimi i provës?
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6KsUELPLLSURYsVPXQGWsSsUNX¿]RKHWQsED]sWsDNWLYLWHWHYHTsNU\HQSRUHGKHQs
bazë të mënyrës si i kryen këto funksione, d.m.th., në bazë të vlerave të këtij shërbimi.
Edhe pse nuk është artikuluar, argumenti mbi vlerat e shërbimit të provës është që nëse
vlerat e shërbimit janë të rëndësishme, atëherë vetë shërbimi mund të konsiderohet një
organizatë me vlerë. Cilado qofshin meritat e këtij argumenti, është treguar se këto
YOHUDNDQsFLOsVLQGsUNRPEsWDUHGKHMDQsLGHQWL¿NXDUVL










Respekt për individët, vlerën bazë të njerëzimit, integritetin dhe jetën private
Drejtësi, sinqeritet dhe përgjegjësi
Respekt për dinjitetin njerëzor dhe drejtësinë
Parimi i ndërhyrjes minimale – d.m.th., që të mos përdoret më shumë forcë nga sa
është e nevojshme
Parimi i normalizimit – që kushtet për të dënuarit duhet t’i korrespondojnë atyre
jashtë sistemit të drejtësisë penale
Parimi i ndërhyrjes në kohë – për të siguruar një reagim të efektshëm ndaj veprës
SHQDOHGKHSsUWsWUDMWXDUQMsosVKWMHPHH¿NDVLWHWSXQRQMsVLLVKsUELPLWWsSURYsV
duhet të ketë akses te të dënuarit në çdo fazë të procesit të drejtësisë penale.
Parimi i ndërhyrjes së vazhdueshme
Gatishmëria për të bashkëpunuar me organizata të tjera (CEP 2000).

Por vetëm vlerat nuk mjaftojnë, sepse ato nuk na tregojnë shumë rreth asaj se çfarë
bën shërbimi i provës dhe përse e bën ky shërbim. Përgjigja ndaj pyetjes “çfarë është
shërbimi i provës?” duhet të përfshijë diçka rreth rolit të shërbimit të provës, vetëm të
këtij shërbimi në sistemin e drejtësisë penale. Kjo çështje është në qendër të debateve
bashkëkohore kriminologjike dhe i referohet lidhjes midis drejtësisë ndëshkuese dhe
asaj shpërndarëse.
Drejtësia ndëshkuese ka të bëjë me mënyrën sesi shkelësit ndëshkohen dhe me
shpërndarjen e masës së duhur të ndëshkimit sipas dëmit të shkaktuar nga i dënuari.
Kështu, një shoqëri është e padrejtë nëse ndëshkon lehtë një të dënuar të rrezikshëm
dhe nëse ndëshkon më rëndë një të dënuar më pak të rrezikshëm, apo nëse ndëshkon
autorë veprash penale me rrezikshmëri të njëjtë në mënyra të ndryshme.
Nga ana tjetër, drejtësia shpërndarëse ka të bëjë me shpërndarjen më të gjerë të
shpërblimeve në shoqëri. Me fjalë të tjera, mënyra sesi punët, paraja, të mirat materiale,
shtëpitë, mallrat e konsumit, etj., shpërndahen në shoqëri. Pra, një shoqëri e drejtë
është ajo shoqëri ku këto “shpërblime” ndahen në mënyrë të barabartë, dhe është e
padrejtë nëse vetëm një pakicë i zotëron këto shpërblime ndërsa shumë të tjerë kanë
pak ose aspak.
Pyetja kryesore që lind është:
Si mundet një sistem ndëshkimesh (ose sistem i drejtësisë penale apo një shoqëri) të
arrijë drejtësinë ndëshkuese në një kontekst pabarazish shpërndarëse?
24

Kevin Haines

Nuk ka një zgjidhje të thjeshtë për këtë pyetje komplekse. Nuk ka as një zgjidhje e cila
mund të karakterizojë vënien në provë në një kontekst të përgjithshëm ose ndërkombëtar.
Mënyra sesi vënia në provë i jep kuptim rolit që ka në sistemin e drejtësisë penale në
lidhje me këtë pyetje mbi drejtësinë, jo vetëm që mbështet legjitimitetin e shërbimit të
provës por i jep edhe përgjigje pyetjes se “çfarë është vënia në provë?”.

Zhvillimi i shërbimit të provës në Angli dhe Uells
Anglia dhe Uellsi kanë një eksperience mbi 100-vjeçare të shërbimit të provës. Në këtë
pjesë do të eksplorojmë zhvillimin e shërbimit të provës në Angli dhe Uells (Skocia
dhe Irlanda Veriore, pjesët e tjera të Mbretërisë së Bashkuar kanë sisteme të tjera) gjatë
kësaj periudhe dhe të nxjerrim disa nga temat kryesore në historinë e tij.
Historia dhe zhvillimi i shërbimit të provës
Origjina e shërbimit të provës gjendet te Kisha dhe në lëvizjet fetare të saj. Në vitin 1876
Shoqata anti-alkoolike e Kishës së Anglisë (Church of England Temperance Society)
caktoi Misionarin e parë të gjykatës së shkallës së ulët1 (pararendësi i Punonjësit të
Shërbimit të Provës sot). Gjashtë vjet më vonë kishte 146 Misionarë në gjykatat e
shkallës së ulët. Puna e misionarëve të gjykatës së shkallës së ulët kishte të bënte
kryesisht me “këshillimin e shkelësve që të linin pijen, shpërndarjen e trakteve fetare
dhe marrjen e zotimeve për të hequr dorë (nga pija)” (McWilliams 1983).
Këta misionarë e zgjeruan shumë shpejt rolin e tyre dhe u përpoqën të ndihmonin
JM\NDWsVLWGXNHXSsUIVKLUsVLSsUIDTsVXHVQsNRQÀLNWHWPDUWHVRUHGXNHQGsUPMHWsVXDU
në grindjet midis fqinjëve, duke ndihmuar prindërit që s’i kontrollonin dot fëmijët e
tyre dhe në vlerësimin e kandidatëve për “kutinë e të varfërve” (një lloj bamirësie).
0HJMLWKDWsQsDWsNRKsDVKSsUVLDHQGsVKNLPLW¿OORLWsSsUEsQWHVKTHWsVLPVLGRPRV
ndëshkimi ndaj shumë autorëve të veprave penale, jetët e të cilëve karakterizoheshin
nga vështirësitë dhe varfëria e skajshme. Sistemi i drejtësisë penale lindi nën presionin
QsUULWMHWsSXEOLNXWGKHVLUUMHGKRMsJM\TWDUsWHJM\NDWDYHWsVKNDOOsVVsXOsW¿OOXDQ
t’i linin shkelësit, në rrugë joformale, nën mbikëqyrjen e Misionarëve të Gjykatës së
shkallës së ulët (në mënyrë vullnetare, sipas dispozitave të Ligjit të Juridiksionit të
YLWLW .\LVKWHQMs¿OOLPLQJDGDOWsMRJMLWKsSsUIVKLUsVSRUTsVKsQRQ¿OOLPHWH
³VKsUELPLWWsSURYsV´TsPHJMLWKsVH¿OOLPLVKWHUGKLQJDJM\TWDUsWHJM\NDWDYHWsVKNDOOsV
së ulët, shumë shpejt u përvetësua nga numri në rritje i Misionarëve të Gjykatës së
shkallës së ulët.

1 Në versionin anglisht Police Court Missionary. Police Court – sot Magistrates’ Court është shkalla më e ulët e
gjykatave në Angli, Uells dhe në shumë vende të tjera të sistemit Common Law [shënim i redaktorit]
Çfarë është shërbimi i provës?
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Sipas McWilliams, mëshira është çelësi për të kuptuar rolin e këtyre Misionarëve në
gjykatë: “Mëshira ndodhej midis shkelësit, misionarit dhe gjyqtarit, dhe kjo i jepte kuptim
marrëdhënies së tyre” (McWilliams 1983). Kështu, Misionarët e Gjykatës së shkallës së
XOsW¿OOXDQQMsSURFHVKHWLPLSDUDGKsQLHVVsGsQLPLWGKHQsUDVWHWHGXKXUDNsUNRQLQIDOMH
ose mëshirë. Nuk kemi shumë informacion se cili u zgjodh nga misionarët e gjykatës së
shkallës së ulët për një kërkesë faljeje apo përse (dhe mbi ç’baza) u bënë këto zgjedhje
– që pa dyshim ishin pak ideosinkretike – por, kur dilnin me sukses, i jepte misionarëve
një mundësi për të drejtuar reformimin e shkelësve duke krijuar kështu termin “këshillo,
ndihmo dhe trego miqësi” si parimi kryesor i shërbimit të provës.
1s¿OOLPWsYLWHYHGROsQQMsVsUsDNWHVK OLJMHVK WsFLODWQsNRPELQLPPHQMsUD
tjetrën themeluan Shërbimin e Provës pothuajse në të njëjtën formë që ai ekziston dhe
në ditët e sotme. Në vitin 1907 u miratua Akti mbi Shërbimin e Provës të Autorëve të
Veprave Penale, i cili u dha gjykatave të rrethit autoritetin për të punësuar dhe emëruar
3XQRQMsVWs6KsUELPLWWs3URYsVGKHDXWRULWHWHYHORNDOHSXVKWHWLQSsUWs¿QDQFXDUNsWs
shërbim. Gjithsesi, Urdhrat e Shërbimit të Provës nuk ishin dënime, por urdhra të dhëna
QsYHQGWsQMsGsQLPL±GXNHQGMHNXUSDULPLQHPsVKLUsVWsDSOLNXDUQs¿OOLPHWH6KsUELPLW
të Provës.
CJA1925 e bëri të detyrueshme për të gjitha gjykatat e shkallës së ulët që të caktonin Punonjës
të Shërbimit të Provës me pagesë dhe të krijonin njësi më të zgjeruara administrative ose
të quajtura ndryshe “Shërbime të Provës”. CJA 1925 bëri të detyrueshme edhe krijimin e
Komiteteve të Shërbimit të Provës. Këto komitete përfshinin edhe gjyqtarët e gjykatave të
shkallës së ulët të cilët kishin për detyrë të caktonin dhe paguanin Punonjësit e Shërbimit
të Provës. Në çdo gjykatë të shkallës së ulët u krijuan Komitete të Çështjeve (gjyqësore)
për mbikëqyrjen e punës së Punonjësve të Shërbimit të Provës nga gjyqtarët e gjykatave
të shkallës së ulët.
Në vitin 1936, me krijimin e Sektorit të Shërbimit të Provës, Inspektoratit dhe Bordit
Trajnues të Shërbimit të Provës u formua edhe baza e përgjegjësive të Ministrisë së
Brendshme.
.MRVWUXNWXUsED]sNDTsQGUXDUHQMsMWDPHGLVDPRGL¿NLPHWsYRJODGHULYRQsGKHIRUPRL
kontekstin organizativ mbi të cilin u zhvillua Shërbimi i Provës në Angli dhe Uells.
)LOR]R¿DQGU\VKXHVHHVKsUELPLWWsSURYsV
Ne mund të kuptojmë natyrën ndryshuese të praktikës së shërbimit të provës ose
¿OR]R¿QsHVDMGXNHLXUHIHUXDUNDWsUSHULXGKDYHWsQGU\VKPH
Ideali misionar
Ideali rehabilitues
Rënia e idealit rehabilitues
Shfaqja e menaxherializmit
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Siç përmendet më sipër, origjina e Misionarëve të Gjykatës së Shkallës së Ulët gjendet
te kisha dhe “vënia në provë” e autorëve të veprave penale ishte një zgjerim i rolit të
kishës dhe të idealit të saj misionar, d.m.th., ideja e të shpëtuarit të shpirtit të autorit të
veprës penale nëpërmjet hirit hyjnor. Ekzistonte besimi se nëse kishe Perëndinë dhe
kishën në jetën tënde, atëherë de facto, nuk do të kryeje vepra penale, do të ishe një
person i mirë që nuk pinte apo rrihte fëmijët, etj. Theksi, siç përmendet dhe më lart,
ishte në marrjen e zotimeve.
Ky ideal misionar nuk mund t’i mbijetonte kritikave dhe pushtetit në rritje të idealit
rehabilitues me bazë shkencore i cili u zhvillua rreth shkencave sociale që po lulëzonin
Qs ¿OOLP Ws YLWHYH  ,GHDOL PLVLRQDU ED]RKHM Qs UHIRUPLPLQ PRUDO Ws VKNHOsVYH
QsSsUPMHWIHVsLFLOLMRYHWsPTsQXNSsUSXWKHMPH¿OR]R¿QsHUHWsVKNHQFDYHVRFLDOH
por ishte edhe tepër selektiv, aq sa “vënia në provë” u ofrohej vetëm atyre shkelësve
që mendohej se mund të reformoheshin.
Paradigma shkencore që mbështeti vizionin diagnostik të idealit rehabilitues ishte
shumë më tërheqëse dhe e zbatueshme. Vizioni diagnostik bazohej në shkencë, kështu
që besohej se: i) kryerja e veprave penale ishte simptomë e një lloj sëmundjeje, ii) duke
DSOLNXDUWHNQLNDWVKNHQFRUHPXQGWsLGHQWL¿NRMPsVKNDNXQ VsPXQGMHQ HVLPSWRPsV
(kryerjes së veprës penale), dhe iii) nëpërmjet zhvillimit të trajtimeve shkencore mund
të “shërojmë” nga veprimtaria kriminale - të gjithë njerëzit (të paktën potencialisht).
Paradigma e trajtimit dhe ideali diagnostik arritën kulmin gjatë periudhës së pas luftës
(në vitet 1950 dhe 60).
“Në bazë të këtij modeli, sjellja kriminele shihet si shfaqje e një sëmundjeje psikologjike
ose psiko-sociale, dhe si e tillë mund të diagnostikohet dhe të marrë trajtim profesional;
dhe themelore për të gjithë procesin ishte diagnoza e saktë bazuar në një vlerësim
objektiv, faktiv të shkelësit, rrethanave të tij dhe reagimit të mundshëm të tij ndaj
repertorit/programit të trajtimit. Mjeti i zgjedhur për diagnostikimin dhe trajtimin e
shkelësve të ligjit nga Punonjësit e Shërbimit të Provës eventualisht u shndërruan
në ato teori dhe metoda që u avancuan nga shkollat e ndryshme të rasteve sociale”
(McWilliams; 1985).
Fuqia dhe ndikimi i këtij lloji mendimi nuk duhet nënvlerësuar. Në atë kohë ekzistonte
besimi i përhapur gjerësisht se kriminaliteti dhe sjellja kriminele mund të kuroheshin.
0HJMLWKDWsN\EHVLPQXNNLVKWHED]DGKHUH]XOWDWLLVKWHNDWDVWUR¿NSsUVKsUELPLQH
provës (ndonëse një katastrofë që zgjati me vite të tëra, jo vetëm disa muaj apo javë).
Ideali rehabilitues u rrëzua nga evidencat e shumta, që ne as nuk mund të dallojmë
shkaqet e kryerjes së veprave penale dhe as nuk mund të gjejmë metoda për të trajtuar
autorët e këtyre veprave. Nga fundi i viteve 70 kjo ide u hodh plotësisht poshtë.
“Asgjë nuk funksionon” u bë slogani që karakterizonte punën me autorët e veprave
penale dhe gjatë një periudhe prej 30 vitesh kaluam nga besimi maksimal në aftësitë
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tona për të trajtuar autorët e veprave penale në një dëshpërim maksimal nëse mund
të arrinim ndonjë gjë pozitive në këtë aspekt. Fundi i viteve ‘70 dhe pothuajse gjithë
periudha e viteve ‘80 ishte një kohë e tmerrshme për shërbimin e provës. Nga mungesa
e një ndjenje të vërtetë misioni, e cila u shpërbë plotësisht nga doktrina “asgjë nuk
funksionon”, Shërbimi i Provës nuk ishte më i qartë për rolin që duhej ose nuk duhej
të luante.
1s¿OOLPWsYLWHYHµTHYHULD¿OORLWsVKTHWsVRKHMSsUVKsUELPLQHSURYsV.\VKsUELP
nuk po jepte ndonjë kontribut në uljen e numrit të veprave penale nëpërmjet punës së
tyre me autorët e veprave penale, dhe dukej se shërbimi i provës nuk po jepte ndonjë
kontribut të rëndësishëm në funksionimin “efektiv” të sistemit të drejtësisë penale (në
terma të politikave publike, shërbimi i provës nuk po funksiononte në mënyrë efektive
për të reduktuar numrin e të dënuarve).
.sVKWXTsQJD¿OOLPLLYLWHYHµTHYHULD¿OORLWsVKWRMsNRQWUROOLQHDNWLYLWHWHYHWs
shërbimit të provës dhe të sigurojë që puna e tij të përmbushte objektivat e politikës
së Ministrisë së Brendshme. “Megjithatë, qeveria vazhdon të besojë se shërbimi lokal
duhet të kryhet brenda një kornize të përcaktuar objektivash dhe përgjegjësie. Kështu
që objektivi i shumë prej propozimeve të dhëna në këtë dokument është të përforcojnë
strukturën lokale brenda një kornize me përgjegjshmëri më të lartë kundrejt qendrës. Nga
ana tjetër, është nevoja që shërbimi i provës të tregohet përgjegjës ndaj shqetësimeve
të politikave qendrore. Qeveria përballon 80% të kostos së shërbimit dhe kështu ka të
drejtën të presë që shërbimi i provës do t’i përgjigjet pikëpamjeve të saj në lidhje me
mënyrën sesi duhen shpenzuar këto para” (Ministria e Brendshme 1991).
Kështu, një pjesë e mirë e praktikës së shërbimit të provës në vitet ‘90 u zhvillua
në një kontekst të politikës përshkruese të Ministrisë së Brendshme dhe në mënyrë
VSHFL¿NHQsSsUPMHW]KYLOOLPLWWs6WDQGDUGHYH.RPEsWDUH±QMsGRNXPHQWL0LQLVWULVs
së Brendshme që përmban në hollësi procedurat operative për praktikën e shërbimit të
provës. Prandaj, temat kryesore të kësaj praktike në vitet ‘90 ishin: mbrojtja e publikut,
VKsUELPHWWsSsUGRUHQDWMHNXGRNHQsPsVKXPsQGLNLPSsU¿WXHVQsIXQNVLRQLPLQH
sistemit të drejtësisë penale, shtimi i kontrollit ndaj të dënuarve me punë në komunitet
dhe reduktimi i recidivizmit.
Në vitin 2001 shërbimi i provës në Angli dhe Uells u ristrukturua në mënyrë radikale
GXNHXNWK\HUQsQMsVKsUELPNRPEsWDUL¿QDQFXDUWsUsVLVKWGKHQsQSsUJMHJMsVLQsH
qeverisë vendore. Ky hap ishte faza përfundimtare në një proces ku qeveria ka bërë
përpjekje të shumta për të kontrolluar qëllimin e shërbimit të provës dhe natyrën e
aktiviteteve të këtij shërbimi.

Fëmijët dhe drejtësia
Shërbimi i provës në Angli dhe Uells ka punuar shumicën e kohës si me autorë të
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veprave penale, të rritur në moshë ashtu dhe me të mitur – pavarësisht se dispozitat dhe
VLVWHPHWOLJMRUHSDUDVKLNRQLQPsQ\UDWsQGU\VKPHWUDMWLPLWsWsPLWXUYHTsUHÀHNWRQWH
trajtimin e veçantë që i bëhej të miturve. Megjithatë, në vitet ‘70 zgjerimi i shërbimeve
sociale çoi në një rritje të përfshirjes së punonjësve socialë në gjykatën e të miturve dhe
në punën me shkelësit/të dënuarit e mitur. Gradualisht, në departamentet e shërbimeve
VRFLDOH ¿OOXDQ Ws SXQRQLQ VSHFLDOLVWs Ws GUHMWsVLVs SsU Ws PLWXU Ws FLOsW Ps YRQs
zëvendësuan punën e shërbimit të provës në këtë fushë. Siç përmendet më sipër dhe
në përputhje me konventat ndërkombëtare, shumë vende kanë sisteme të veçanta për
trajtimin e të dënuarve të mitur. Në praktikë kjo do të thotë se, kur një i mitur arrestohet
për një vepër penale, ai/ajo mbahet dhe merret në pyetje nga policia sipas ligjeve të
caktuara që rregullojnë punën e policisë dhe ofrojnë një shkallë mbrojtje për fëmijën.
3UH]XPLPLVHSDVDUUHVWLW¿OORQPHQMsKHUsSURFHGLPLSHQDOQXN]EDWRKHWULJRUR]LVKW
për të miturit, madje ka disa masa të cilat mund të aplikohen si alternativë e këtij
procedimi. Nëse të miturit ndiqen penalisht, parimet e ndëshkimit të tyre ndryshojnë
nga ato për të rriturit dhe gjykata merr parasysh çfarë do të ishte në interesin më të mirë
për fëmijën. Sistemet e drejtësisë për të miturit në mbarë botën ndryshojnë si në formë
edhe në përmbajtje, pak a shumë njësoj siç kemi treguar për sistemet e shërbimit të
provës për të rriturit. Megjithatë, mbrojtja e fëmijëve dhe parandalimi i veprave penale
janë objektiva të përbashkëta që karakterizojnë sistemet e ndryshme të drejtësisë për
të rritur. Në këtë pjesë paraqitet një histori e shkurtër e zhvillimit të drejtësisë për të
mitur në Angli dhe Uells.
Fillimet e hershme
Që nga themelimi i saj në Angli dhe Uells në vitin 1908, gjykata e të miturve kishte
si juridiksionin penal dhe atë civil mbi fëmijët. Diferencimi midis çështjeve penale
dhe civile brenda gjykatës së të miturve ka ndryshuar me kalimin e kohës; ndonjëherë
më i dallueshëm dhe ndonjëherë më pak i dallueshëm. Shkelësi/i dënuari i mitur dhe
i mituri “në nevojë” nuk janë trajtuar gjithmonë si entitete të ndara dhe nuk ka pasur
gjithmonë dallim midis masave të marra për ata që kanë kryer krime dhe për ata që
kanë nevojë për ndihmë ose mbrojtje. Megjithatë, në praktikë gjykata e të miturve ka
trajtuar kryesisht të rinj të cilët kanë kryer vepra penale ndërsa numri i rasteve civile ka
mbetur relativisht i vogël. Por gjithsesi, gjykata e të miturve duhet të kishte parasysh
nevojat e të rinjve kur jepte vendimin/dënimin.
“Çdo gjykatë që trajton çështjen e një fëmije ose të riu, qoftë si autor i veprës ose
ndryshe, duhet të mbajë parasysh mirëqenien e fëmijës ose të të riut...” (Akti/Ligji
për Fëmijët dhe të Rinjtë i vitit 1933 i ndryshuar me Aktin/Ligjin për Fëmijët dhe
të Rinjtë të 1969).”
Vitet ‘60 ishin një dekadë turbulente për sa i përket politikave të drejtësisë për të mitur.
Megjithatë, nga fundi i dekadës, në bazë të besimit se kishte shumë ngjashmëri midis
fëmijëve që kryejnë vepra penale dhe atyre në nevojë, qeveria formuloi një politikë për
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JM\NDWDWHWsPLWXUYHWsPEsVKWHWXUQJDQMs¿OR]R¿HRULHQWXDUGUHMWPLUsTHQLHVVRFLDOH
Kjo politikë u pasqyrua nga Ligji për Fëmijët dhe të Rinjtë 1969 (CYPA2 1969). Në
praktikë CYPA u zbatua vetëm pjesërisht (për shkak të një ndryshimi në qeveri në
vitin 1970), u prezantuan ndëshkime të reja të bazuara në mirëqenien sociale (Urdhra
Kujdesi dhe Mbikëqyrjeje – si për të miturit që kanë kryer vepra penale edhe për ata
në nevojë), por ndëshkimet e vjetra me burgim nuk u shfuqizuan.
Trajtimi i ndërmjetëm
Prezantimi i ndëshkimeve të bazuara në mirëqenien sociale në gjykatat e të miturve u
shoqërua nga një lëvizje e punonjësve socialë në sistemin e drejtësisë për të miturit, të
punësuar nga departamentet e shërbimeve sociale në qeverisjen vendore, përgjegjësia
e të cilëve ishte të zbatonin këto masa të reja. Mjeti kryesor i këtij zhvillimi ishte ajo që
quhej Trajtim i Ndërmjetëm (TN). Në terma ligjorë, një kërkesë për TN ishte një kusht
që gjykatat mund të vendosnin për të dhënë një Urdhër Mbikëqyrjeje, por qëllimi ishte
që TN duhej të jetë një shërbim i bazuar mbi nevojat dhe i përdorshëm për një numër
të madh të rinjsh – jo vetëm për ata që kanë kryer vepra penale dhe po gjykohen.
Koncepti i TN-së u prezantua në CYPA 1969 dhe nënkuptonte punën me fëmijët “në
rrezik” që shërbente si “ndërmjetësim” midis punës në familje (puna me fëmijën në
ambientin familjar dhe fokusimi te familja si njësi ndërhyrjeje) dhe dërgimit të fëmijës
në një institucion. TN do të thoshte punë e drejtpërdrejt me të rinjtë, por natyra e kësaj
pune nuk u përcaktua apo nuk u kuptua asnjëherë qartë; kuptimi i saj ishte puna e
GUHMWSsUGUHMWsPHIsPLMsWHFLODLVKWHHVKXPsOORMVKPH1s¿OOLPWsYLWHYHµTHYHULDX
dha fonde departamenteve të shërbimeve sociale për të zhvilluar TN-n dhe në praktikë
pothuajse gjithçka që bënin punonjësit socialë, drejtpërdrejtë me të rinjtë, mund të
quhej dhe në fakt quhej TN.
Jo vetëm që natyra e aktivitetit të TN-së ishte e shumëllojshme dhe jo e qartë, por edhe
grupi i synuar nuk ishte i përcaktuar mirë dhe si rrjedhojë i ndryshëm. Meqë burgimi
nuk ishte shfuqizuar, shumë prej këtyre klientëve të synuar të TN-së burgoseshin,
GXNHHNX¿]XDUNsWsSRSXOOVLQsQMsJUXSPRVKsWsUHGKHJUXSLQHDW\UHTsQsSsUJMLWKsVL
nuk ishin dënuar me burgim. Në praktikë, në një mënyrë disi kaotike dhe konfuze, vitet
‘70 dëshmuan si degëzimin e dënimit (ku dënimi ndahet sipas disa pikave arbitrare
dhe ku disa prej autorëve marrin ndëshkim të rëndë ndërsa të tjerë ndihmë) ashtu edhe
praktika jo të qarta ndëshkimi ku si ata që kanë kryer vepra penale edhe të rinjtë në
nevojë marrin të njëjtin lloj dënimi.
Punonjësit social besonin se ndërhyrja zyrtare ishte e mirë dhe vendosën të punonin me
sa më shumë fëmijë, shpesh duke rekomanduar ndëshkime intervencioniste për fëmijët
që kishin kryer vepra penale me rrezikshmëri të ulët ose që po përjetonin vështirësi të
2 CYPA (Children and Young Persons Act) – Ligji për Fëmijët dhe të Rinjtë [shënim i redaktorit]
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vogla në familje, zhvillimi apo adoleshentësh. Kushtet formale të TN-së ndaj Urdhrave
të Mbikëqyrjes ishin thjesht një mekanizëm për të “futur fëmijët në grupe TN”. Aksesi
QGDM71VsQXNXNX¿]XDSsUDWDPHYHQGLPJM\TLSsUNXQGUD]LXYXQsGLVSR]LFLRQSsU
QMsJDPsWsJMHUsIsPLMsVK71MDLVKWHHOLGKXUIRUWPH¿OR]R¿QsHVKNHQFDYHVRFLDOH
dhe me modalitetin e trajtimit të bazuar në mirëqenien sociale. Nëse trajtimi ishte i
dobishëm, dhe punonjësit social në vitet ‘70 mendonin se po, atëherë duhej të ishte
i përdorshëm për çdo të ri në nevojë. Zelli për trajtime dhe i të rinjve për të mbushur
programet e trajtimit ishte një karakteristikë kryesore e kohës. Por gjithashtu, ishte e
zakonshme që punonjësit social mund edhe të rekomandonin dënim me burgim për të
miturit që dilnin para gjykatës së të miturve; ndonjëherë sepse mendonin se trajtimi
kishte dështuar, sepse kishin pasur vështirësi të integronin të rinjtë në grupe trajtimi
dhe ndonjëherë sepse mendonin se ishte më mirë për të riun të merrte një dozë të
shkurtër por të prerë disipline.
Në vitet ‘70, gjykata e të miturve u kthye në dy sisteme paralele – një sistem për
dënim me burgim dhe tjetri bazuar në mirëqenien sociale – dhe u zgjeruan llojet e
ndëshkimeve.
Si rrjedhojë, gjatë kësaj kohe një numër i madh fëmijësh u futën në sistem dhe shumë të
rinj që kishin kryer vepra penale me rrezikshmëri tepër të ulët, u ndëshkuan me burgim
ose me punë në komunitet. Një analizë e zhvillimeve të viteve ‘70 tregoi se në vend
që të krijohej një sistem i ri i bazuar në mirëqenien e fëmijëve që do të zëvendësonte
sistemin e bazuar në ndëshkim, sistemi i ri thjesht iu shtua atij të vjetër duke krijuar
kështu një sistem të ri dhe më të madh që kërkonte sa më shumë të rinj për të plotësuar
ndëshkimet e mundshme (Thorpe et al 1980). Ky argument ishte një kritikë e sjelljes
së sistemit – sistemi dhe punonjësit individualë brenda tij (policët, punonjësit social
dhe gjyqtarët), merrnin vendime të gabuara për fëmijët e gabuar në kohën e gabuar/jo
WsGXKXU)LOR]R¿DHSXQsVVRFLDOHHYLWHYHPRULVKXPsNULWLNDWsWMHUDQsDWsNRKs







6KNHQFDWVRFLDOHQXNDUULMQsWsLGHQWL¿NRMQsPHVXNVHVVKNDTHWHNULPLQDOLWHWLW
Shkencat sociale nuk arrijnë të zhvillojnë dhe sigurojnë programe efektive
trajtimi.
3XQRQMsVLW VRFLDO SR L SsUGRUQLQ VKNHQFDW VRFLDOH SsU Ws MXVWL¿NXDU SURJUDPHW
intensive të trajtimit të cilat jo vetëm që nuk funksiononin, por ishin tepër
QGsUK\UsVH GKH QXN MXVWL¿NRKHVKLQ QJD QLYHOL L NULPLQDOLWHWLW DSR VHULR]LWHWL L
problemeve sociale.
3URJUDPHWWHSsUQGsUK\UsVHQGRQMsKHUsXVKNDNWRQLQPsVKXPsGsPVHSsU¿WLP
individëve.
3URJUDPHWWHSsUQGsUK\UsVHVKNDNWRQLQPsVKXPsGsPVHSsU¿WLPQsOLGKMHPH
sistemin, sepse pasi një i ri i provonte këto trajtime dhe dështonte,dënimi penal
ishte rrjedhoja e pashmangshme (edhe pse vetë modeli i trajtimit ishte i gabuar).
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'\OLQMDWsQGU\VKPHXVKIDTsQJMDWs¿OOLPLWWsYLWHYHµ³OsYL]MDULNWKLPQsGUHMWsVL´
GKH³PHQD[KLPLLVLVWHPHYHGKH¿OR]R¿DNXQGsUEXUJLPLW´
Lëvizja rikthim në drejtësi
Argumenti ligjor për përqasjen e bazuar në drejtësi të procedimit dhe dënimit të
një autori veprash penale bazohet në besimin se drejtësia është një gjë e mirë. Të
argumentosh kundër drejtësisë është njësoj sikur mbron padrejtësinë – që është
qartësisht e padëshirueshme: nuk është e mundur të kemi shumë drejtësi. Kjo lëvizje
në Angli dhe Uells besonte në vlerën e drejtësisë, por mbështetja që i jepnin drejtësisë
ishte pjesërisht një qëndrim reaksionar kundër mirëqenies sociale. Kjo përqasje e bazuar
QsGUHMWsVLVROOLGsQLPH¿NVHQGU\VKHQJDQDW\UDHSDSsUFDNWXDUHVKXPsRSVLRQHYH
WsED]XDUDQsPLUsTHQLHQVRFLDOHNX¿]RLGLVNUHFLRQLQGKHVKWRLQLYHOLQHVLJXULVsQs
PDUUMHQHYHQGLPHYHNX¿]RLQGsUK\UMHQHQGsVKNLPLWQsQLYHOLQHGsPLWWsVKNDNWXDU
nga vepra penale dhe përjashtoi ndëshkimet e bazuara në nevojat për mirëqenie sociale
të të rinjve, dhe së fundi, drejtësia ofroi mbrojtje ligjore dhe siguri për fëmijët duke
]YRJsOXDUXVKWULPLQDUELWUDUWsSXVKWHWLWQJDDQDHVWD¿WWsGUHMWsVLVsSHQDOH
.sWRDUJXPHQWHLVKLQVKXPsWsIXTLVKPHQs¿OOLPWsYLWHYHµGKHSDWsQQGLNLPWs
gjerë në zhvillimin e legjislacionit të ri për trajtimin e autorëve të mitur të veprave
SHQDOH'XNHUHÀHNWXDUSMHVsULVKWSROLWLNDWHYLWHYHµ/LJMLL'UHMWsVLVs3HQDOH
konsolidoi burgimin në qendër të sistemit të drejtësisë për të mitur, duke kërkuar që
dënimi të jetë në të mirë të të rinjve. Ky ligj përfshinte edhe një sërë paragrafësh të
ndryshëm të bazuar në drejtësi, si për shembull:



Të gjithë të rinjtë që dilnin para një gjykate për të mitur kishin të drejtën e
përfaqësimit ligjor falas.
Gjykatat duhet të parashtronin arsyet për vendimet që merrnin.

Në mënyrën më domethënëse, Ligji prezantoi tre kritere nga të cilat të paktën një duhej
plotësuar para se gjykata të merrte një vendim për dënim me burgim:
I pandehuri nuk është i gatshëm apo në gjendje të kryejë një dënim të ndryshëm nga
burgimi, ose
 Dënimi me burgim është i nevojshëm për mbrojtjen e publikut, ose
 Vepra penale është aq e rëndë, saqë një dënim jo me burgim nuk mund të
MXVWL¿NRKHW
Për më tepër, para se të jepet një dënim me burgim, ligji kërkon që të përgatitet një
raport për vlerësimin e rrethanave shoqërore që të vlerësonte, inter alia, nëse një
sanksion komunitar ishte i përshtatshëm apo jo. Edhe pse u treguan të ngadalshëm
SsUWsSsU¿WXDUQJDNsWRNsUNHVDOLJMRUHNsWRNULWHUHIRUPXDQED]sQNXXPEsVKWHWsQ
SXQRQMsVLWVRFLDOSsUWsV¿GXDUGsQLPLQPHEXUJLPWsWsPLWXUYH

32

Kevin Haines

0HQD[KLPLLVLVWHPHYHGKH¿OR]R¿DNXQGsUEXUJLPLW
Një sërë konkluzionesh të nxjerra nga studimet formuan besimet që përforconin
zhvillimin e praktikës së punës së punonjësve social me të miturit që kryenin vepra
penale:


Realiteti i parëndësisë – shumica e veprave penale të kryera nga të miturit nuk
paraqesin rrezikshmëri të lartë dhe madje janë të parëndësishme.



Zhvillimi i arsyetimit të krimit – që shumica e të rinjve kryejnë vepra penale në
një kohë të caktuar gjatë adoleshencës dhe se pjesa më e madhe nuk do të kryejnë
më vepra penale për shkak se në mënyrë natyrore do të rriten/maturohen (e thënë
ndryshe – kriminaliteti i të miturve nuk është produkt i patologjisë sociale apo
personale dhe si rrjedhojë, nuk duhet të trajtohet).



Teoria e etiketimit – përfshirja zyrtare në sistemin e drejtësisë penale mund të
ketë pasoja negative te të rinjtë, aq sa të etiketohen si kriminelë dhe si rrjedhojë,
të sillen si të tillë.



Efekti i kostos në rritje – nëse të rinjtë sillen para drejtësisë penale që në moshë
fare të re dhe për vepra penale me rrezikshmëri të ulët, atëherë do tëshpejtojnë
dënimin me burgim në të ardhmen nëse do të kryejnë vepra të tjera penale.



Argumenti i shkollave të krimit – burgimi është një përvojë brutale dhe e
dëmshme që i ekspozon të rinjtë ndaj shkelësve më të mëdhenj në moshë dhe më
profesionistë të cilët shërbejnë vetëm si modele negative.



Parimi i zgjerimit të rrjetit – përqasjet e bazuara në ndihmën sociale sjellin më
shumë të rinj para sistemit të drejtësisë penale.



Teza radikale e mos-ndërhyrjes – më e mira që mund të bëjnë punonjësit e
drejtësisë për të mitur është që të shmangin dëmin e mundshëm që mund të
shkaktohet nga sistemi i drejtësisë penale dhe sistemi i tij i sanksioneve; për të
rinjtë është më mirë të mos bëjnë asgjë sesa të përfshihen në sistemin e drejtësisë
penale.

Këto ide ishin shumë të rëndësishme për krijimin e besimeve profesionale të specialistëve
të drejtësisë penale për të mitur të cilët punonin në departamentet e shërbimeve
sociale, kështu që u zhvillua një tipar dominues i fuqishëm kundër burgosjes, si dhe një
qëndrim pro-diversitetit/skemave alternative. Por këto besime nuk do të kishin qenë
aq të fuqishme në praktikë nëse nuk do të ishin shoqëruar nga teknikat e menaxhimit
të sistemeve. Thorpe et al (1980) kishte qenë kritik i vendimmarrjes në sistemin e
drejtësisë penale, gjë që bëri të kuptohej se nëse vendimet e marra për gjykimin e një
Çfarë është shërbimi i provës?
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të riu mund të ndryshoheshin, atëherë jo vetëm që do të ndryshohej edhe rezultati për
NsWDLQGLYLGsSRUHGKHYHWsVMHOOMDHVLVWHPLW.\SURFHVLSODQL¿NLPLWWsosVKWMHYHWs
vendimmarrjes në sistemin e drejtësisë penale për të mitur dhe ndryshimi i vendimeve
QsPsQ\UsWsWLOOsTsWsUHÀHNWRMQsEHVLPHWH SXQRQMsVYHWsGUHMWsVLVsSHQDOHSsU Ws
mitur, u njoh si menaxhimi i sistemeve. Punonjësit e drejtësisë penale për të mitur në
vitet ‘80 përdorën gjerësisht teknika agresive të menaxhimit të sistemeve për të rritur
numrin e vendimeve të marra për të larguar të rinjtë nga sistemi i drejtësisë penale dhe
për të zvogëluar numrin e dënimeve me burgim të dhëna nga gjykatat. Këto teknika
kanë qenë shumë efektive në praktikë. Gjatë një periudhe prej dhjetë vjetësh, dënimi
PHEXUJLPLWsPLWXUYHUDPHUUHWK1sWsQMsMWsQNRKsQRUPDHGLYHUVL¿NLPLWWs
të rinjve (norma me të cilën të rinjtë trajtoheshin në mënyrë joformale pa u proceduar
SHQDOLVKW XG\¿VKXDQsDIsUVLVKW3sUPsWHSsUNsWRQGU\VKLPHQGRGKsQSDUULWMH
të dukshme të kriminalitetit të të miturve.

Drejtësia për të rinjtë dhe shërbimi i provës në Danimarkë
Në Danimarkë historikisht nuk ka pasur ndryshim në sistemin e drejtësisë penale për të
miturit dhe të rriturit. Në vitin 1789 u miratua një akt që i lejoi gjykatat të konsideronin
moshën e autorit dhe rrethanat e veprës penale kur jepnin dënimin, edhe pse në të
njëjtën kohë, mosha për marrjen në përgjegjësi penale u ul nga 15 në 10 vjeç. Deri
në vitet 1900, Kodi Penal danez bazohej në parimin e ndëshkimit dhe u vendos një
përcaktim për rrezikshmërinë e veprës penale të kryer dhe dënimit përkatës për të.
Edhe pse këto ndëshkime përfshinin burgimin dhe dënimin me vdekje, ishte një urdhër
që ndëshkimet duhej të parandalonin krimin. Në vitin 1890 sistemi i ndëshkimit u
rishikua dhe parandalimi i përgjithshëm u zëvendësua nga parandalimi i veçantë si
qëllimi kryesor i ndëshkimeve. Kjo çoi në shfuqizimin e dënimit me vdekje në vitin
1930 dhe në pranimin zyrtar të rëndësisë së karakterit të autorit të veprës penale dhe
rrethanave/kushteve shoqërore të tij për të vendosur dënimin më të përshtatshëm për
të dhe, në vend të ndëshkimit, këto dënime kishin për qëllim të trajtonin dhe të riedukonin shkelësit në interesin e përgjithshëm të shoqërisë.
Për sa u përket autorëve të rinj në moshë, këto ndryshime çuan në krijimin e burgjeve
për të rinjtë. Këto burgje përdoreshin për djemtë e moshës 15 deri në 21 vjeç dhe regjimi
i burgut përbëhej nga aktivitete edukuese dhe trajnuese. Megjithatë, në vitet ‘70 këto
burgje u mbyllën. Sipas studimeve rezultoi që mbi 80% e të rinjve të liruar u ridënuan .
Studimet gjithashtu tregonin se shumë prej të rinjve që ishin dënuar me burgim vuanin
nga një sërë problemesh sociale apo që lidheshin me sjelljen e tyre. 60% e tyre, për
një periudhë kohe kishin qenë në shtëpi fëmijësh. Rreth një e treta vinin nga familje të
ndara. Shumica ishin vetëm me arsimin bazë. Rreth një e treta kishte vështirësi në të
mësuar dhe më shumë se gjysma e tyre ishin të pa punë. Si rrjedhojë, qeveria daneze
vendosi që këto burgje nuk ishin as vendi i duhur për të rinjtë dhe as të përshtatshëm
SsUQHYRMDWHW\UH1s¿OOLPWsYLWHYHµQs'DQLPDUNsXNULMXDQVKWsSLWsNRPXQLWDUH
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për të trajtuar dhe rehabilituar autorët e rinj në moshë të veprave penale dhe fëmijët
problematikë. Këto shtëpi nuk ishin burgje, por rezidenca komunitare të përdorura
me qëllim për të përmirësuar situatën sociale dhe edukative të fëmijëve. Megjithatë,
rezultatet nuk ishin shumë të mira. Në fakt, të dhënat ishin njësoj si ato të burgjeve për
të rinjtë – të rinjtë kryenin edhe më shumë vepra penale se më parë, pasi qëndronin në
këto shtëpi (Mehlbye & Sommer 1989).
Mosha e përgjegjësisë penale në Danimarkë është 15 vjeç. Në kohën e sotme shërbimet
për fëmijët e moshës 15 deri në 18 vjeç të cilët kanë shkelur ligjin, sigurohen nga tri
organizata: shërbimet sociale, shërbimet psikiatrike dhe burgjet. Në praktikë, shërbimi
i provës në Danimarkë rrallë punon me shkelësit e kësaj grup-moshe. Shumica e
shërbimeve për të miturit sigurohet nga shërbimet sociale ndërsa shërbimi i provës
punon kryesisht me të rriturit.
Sistemi i mirëqenies sociale
Fëmijët që dënohen për kryerjen e një vepre penale u kalohen shërbimeve sociale si
pjesë e dënimit të tyre (nëse vepra penale nuk është aq e rëndë sa të nevojitet burgimi,
ose aq e lehtë sa të marrin thjesht një gjobë). Përpara se një i ri të çohet në gjykatë,
çështja i kalon autoriteteve të mirëqenies sociale, të cilëve u kërkohet të hartojnë një
plan me masa sociale që kanë si qëllim të parandalojnë kryerjen e mëtejshme të veprave
penale. Plani hartohet në marrëveshje me të riun dhe prindërit e tij/saj, duke marrë
parasysh situatën e tyre sociale. Nëse plani pranohet nga gjykata, i riu merr një dënim
me pezullim bazuar në kushtet e planit. Këto plane shpesh përfshijnë: riintegrimin në
sistemin arsimor, ndihmë për t’u punësuar, trajtim apo këshillim familjar dhe, nëse
sVKWsHQHYRMVKPHQGLKPsSsUWsULXQSsUWs¿OOXDUQMsMHWsWsSDYDUXU
Shërbimet psikiatrike
Të rinjtë që mendohet se vuajnë nga çrregullime mendore u kalohen shërbimeve
psikiatrike në klinika ose spitale. Kur është e nevojshme, këto shërbime sigurohen
nëpërmjet këtyre spitaleve.
Burgjet
Në Danimarkë, burgimi rrallë përdoret për të rinjtë nën 18 vjeç. Nëse një i ri ka kryer
një vepër penale të rëndë dhe burgimi është gjykuar si i nevojshëm, atëherë ai dërgohet
në një institucion të sigurt që nuk është burg por një institucion ku ka mundësi edukimi.
'DQLPDUNDNDQMs6KsUELPWsXQL¿NXDUWs%XUJMHYHGKH6KsUELPLWWs3URYsV(shih në
vijim) dhe, nëse një i ri dënohet me qëndrim në një nga këto institucione të sigurta,
Shërbimi i Provës dhe Burgjeve bashkëpunojnë me autoritetet e mirëqenies sociale për
të gjetur një alternativë të dënimit me burgim për të riun.

Çfarë është shërbimi i provës?
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Shërbimi i provës në Danimarkë
Që në mes të shekullit të 19, një sërë shoqërish që siguronin ndihmë për të burgosurit
kanë punuar për të ndihmuar të burgosurit e liruar nga burgjet dhe, që nga viti 1905 ato
¿OOXDQWsSXQRQLPPHWsGsQXDULWHYsQsQsSURYs1sYLWLQNsWRVKRTsULXVKNULQsQs
Shoqërinë Kombëtare të Mirëqenies Sociale në Danimarkë. Në vitin 1973 përgjegjësia
e shërbimit të provës iu transferua Ministrisë së Drejtësisë dhe u krijua Departamenti
i Shërbimit të Provës dhe Burgjeve. Gjithsesi, ky ishte një ndryshim administrativ dhe
organizimi dhe struktura e zyrave të shërbimit të provës dhe vetë shërbimeve mbetën
me bazë komunitare duke ruajtur strukturën e tyre të menaxhimit.
Danimarka ka një sistem të thjeshtë të sanksioneve penale: burgimi, burgimi i lehtë
(për dënime të shkurtra për vepra penale me rrezikshmëri të ulët) dhe gjoba. Vënia
në provë duke përfshirë edhe shërbimin në komunitet, funksionon gjerësisht brenda
një sistemi dënimesh me burgim të pezulluar. Kështu, roli i Shërbimit të Provës dhe
Burgjeve në Danimarkë është zbatimi i dënimeve të vendosura nga gjykatat. Ky rol
duhet kryer me kontrollin dhe sigurinë e duhur, por dhe me qëllimin për të mbështetur
dhe motivuar të dënuarit që të jetojnë duke respektuar ligjin dhe duke i ndihmuar në
zhvillimin e tyre personal dhe social (Vinding 2000).
Shërbimi i provës në Danimarkë ka shtatë detyra kryesore:








Përgatitja e raporteve para gjykimit
Mbikëqyrja e të dënuarve me dënime alternative
Mbikëqyrja e të dënuarve të liruar përkohësisht nga burgu
Mbikëqyrja e të dënuarve të liruar me kusht
Të punojnë me të dënuarit që kryejnë dënimin me burgim
Të punojnë në bashkëpunim me shërbimet lokale sociale dhe të mirëqenies sociale
për të nxitur përfshirjen sociale të autorëve të veprave penale
Lidhja me agjenci të tjera për të rritur mundësitë e përfshirjes në shoqëri.

Gjatë punës që kryen, shërbimi i provës në Danimarkë duhet të tregojë vazhdimisht se
po zbaton këto gjashtë parime:
Normalizimi – ku është e mundur, kushtet e të burgosurve ose të atyre të vendosur në
provë, duhet t’i korrespondojnë kushteve të komunitetit të gjerë.
Hapja – të sigurojnë që të burgosurit dhe të dënuarit me dënime alternative ruajnë
kontaktet me familjet dhe komunitetin.
Ushtrimi i përgjegjësisë – t’i japin të dënuarve mundësinë për të zhvilluar një ndjenjë
përgjegjshmërie për të përmirësuar mundësitë e të jetuarit duke respektuar ligjin.
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Siguria – zbatimi i sanksioneve për mbrojtjen e të gjithë anëtarëve të komunitetit.
Ndërhyrja minimale±QXNPXQGWsSsUGRUHWPsVKXPsIRUFsRVHNX¿]LPQJDVDsVKWs
e nevojshme për të ndërmarrë dhe përfunduar me sukses detyra të caktuara.
Përdorimi optimal i burimeve – detyrimi për të përdorur burimet në mënyrë efektive
GKHPHÀHNVLELOLWHWSsUWsSsUPEXVKXUQHYRMDWHSHUFHSWXDUD
Përveç këtyre parimeve, shërbimi i provës në Danimarkë vepron mbështetur në katër
parime bazë:
Ndërhyrja e hershme: siguron që punonjësit e shërbimit të provës punojnë me klientët
TsQJD¿OOLPLLSURFHVLWJM\TsVRUSHQDO
Afërsia Ws VKNXUWRMQs GLVWDQFsQ JMHRJUD¿NH PLGLV SXQRQMsVLW GKH NOLHQWLW VL GKH
klientit dhe komunitetit, sa më shumë të jetë e mundur.
Vazhdimësia: mbajtja e kontaktit të vazhdueshëm midis punonjësit të shërbimit të
provës dhe klientit gjatë gjithë procesit gjyqësor penal.
Koordinimi: nevoja për të siguruar bashkëpunim efektiv midis shërbimit të provës,
burgut dhe agjencive me bazë komunitare.
Parimet kryesore për një praktikë pozitive të drejtësisë për të mitur
Çdo përpjeke për të bërë një krahasim ndërkombëtar të praktikave të drejtësisë për të
rinjtë do të tregojë ndryshimet ndërmjet sistemeve të vendeve të ndryshme (Mehlbye &
:DOJUDYH 0HJMLWKDWsQsERWsQPRGHUQHVKWHWHWQXNRSHURMQsYHWsPEUHQGDNX¿MYH
të shtetit, por po përdoret gjithmonë e më shumë një kontekst ndërkombëtar që strukturon
sjelljen e të gjithë shteteve. Gjatë 100 viteve të fundit janë zhvilluar tekste ndërkombëtare
në lidhje me trajtimin e veçantë të fëmijëve, duke përfshirë edhe të rinjtë që kryejnë
vepra penale. Deklarata e Gjenevës për të Drejtat e Fëmijëve (1924) pohon se fëmijëve
iu duhet kushtuar kujdes i veçantë. Kjo ndjenjë është pasuar nga një sërë konventash
ndërkombëtare (shihni për shembull, Haines 2000). Rregullat Standarde Minimale të
Kombeve të Bashkuara për Administrimin e Drejtësisë për të Mitur (Rregullat e Pekinit,
1985), pohojnë se, si një parim kryesor, qëllimi i një sistemi drejtësie për të mitur duhet
të jetë promovimi i mirëqenies së të miturve dhe se ndjekjet penale/procedimi penal
(të çdo lloji) duhet të kryhen në interesin më të lartë për të miturin. Rregullat e Pekinit
nuk bazohen në ligjin kombëtar, por Konventa e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat
e Fëmijës (1989), bazohet ligjërisht në vendet nënshkruese dhe përfshin në nenin 3
deklaratën e rëndësishme:
“Në të gjitha vendimet që kanë të bëjnë me fëmijët, të marra qoftë nga institucionet
publike, ose private të përkrahjes shoqërore, nga gjykatat, autoritetet administrative,
Çfarë është shërbimi i provës?
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apo organet legjislative, interesi më i lartë i fëmijës duhet të jetë konsiderata
mbizotëruese.”
1sNsWsVKHPEXOOSsUNX¿]LPLLQMsIsPLMHsVKWsoGRLULQsQYMHo .RQYHQWDQXN
lejon konsiderime të tjera të fëmijëve që mund të etiketohen si p.sh., autorë të veprave
SHQDOH ± Ws JMLWKs IsPLMsW GXKHQ WUDMWXDU VLSDV Ws QMsMWLW SDULP  3sUNX¿]LPL L WHUPLW
“mbizotëruese” (siç përmendet në Nenin 3 të Konventës në versionin anglisht të saj,
ka kuptimin “thelbësore” ose “konsiderata më e rëndësishme” (siç tregohet në Nenin
21). Këto konventa ndërkombëtare përcaktojnë parimin se çdo veprim i ndërmarrë si
rrjedhojë e një vepre penale të kryer nga një i mitur duhet të jetë në interesin më të
mirë të fëmijës.
*MHWMDHQMsSsUNX¿]LPLXQLYHUVDOWsWHUPLW³QsLQWHUHVLQPsWsODUWs´QXNsVKWsSXQsH
thjeshtë dhe të vendosësh nëse një veprim i caktuar është në interes të fëmijës, është
komplekse. Megjithatë, vetë konventa siguron disa udhëzime të mëtejshme në lidhje
me këtë çështje. Për shembull, fëmijët kanë të drejtën e një edukimi pozitiv, të shprehin
pikëpamjen e tyre dhe të dëgjohen, të mos ndahen nga prindërit e tyre (përveçse kur
është në të mirë të fëmijës) ose të mund të takojnë prindërit e tyre në rast se janë ndarë
me forcë, të kenë kohë të lirë dhe të kryejnë aktivitete argëtuese, të mbrohen nga
keqtrajtimi, forma të rrezikshme të punësimit (duke përfshirë edhe ato që ndërhyjnë
me shkollën ose kohën e lirë) si dhe nga forma të tjera shfrytëzimi. Këto dispozita janë
krijuar për të njohur në mënyrë të veçantë statusin e fëmijërisë dhe sidomos nocionin
që fëmijëria është një periudhë tranzicioni përpara kalimit në moshë madhore dhe
natyra e këtij tranzicioni duhet kuptuar dhe pranuar (shih Coles 1995).
.XU PHQGRMPs SsU SXQsQ PH Ws ULQMWs Ts NU\HMQs YHSUD SHQDOH GXKHW Ws ¿OORMPs Ws
mendojmë për rininë dhe të lidhim ndërhyrjet me të rinjtë në vështirësi në gamën e
gjerë të dispozitave apo aktiviteteve që ekzistojnë për të gjithë të rinjtë. Me fjalë të
tjera, konventat ndërkombëtare përcaktojnë parimin se ndërhyrjet te të rinjtë, duke
përfshirë edhe ata që kanë kryer një vepër penale,, duhet të bazohen në kushtin e
“normalizimit”. Kështu, normalizimi është një parim thelbësor mbi të cilin duhet të
bazohen të gjitha ndërhyrjet ndaj shkelësve të rinj, dhe kjo do të thotë një përmbysje
e tendencës së ndërhyrjeve të drejtësisë penale që janë zhvilluar kohët e fundit në
drejtësinë dhe vënien në provë për të rinjtë.
Kohët e fundit, në Angli dhe Uells vrulli i zhvillimeve në lidhje me ndërhyrjen te
autorët e veprave penale është parë kryesisht në krijimin e programeve edhe më të
specializuara dhe të fokusuara te ky grup. Ky zhvillim/kjo tendencë tregohet më tepër
në Shërbimin e Provës, i cili nën shtysën e Ministrisë së Brendshme u përqendrua
në “praktikën e bazuar mbi provat” (Hope & Chapman 1998), programet njohëse
0F*XLUH GKHFHUWL¿NLPLQHVWD¿WSsUWsNU\HUDNWLYLWHWHWsWLOODSRU]KYLOOLPHWs
QJMDVKPHMDQsJMLWKDVKWXNDUDNWHULVWLNsHGUHMWsVLVsSsUWsULQMWs1sNsWsPsQ\UsVWD¿
WUDMQRKHWGKHNULMRKHQSURJUDPHSsUQGsUK\UMHQTsLODUJRMQsDXWRUɺWHYHSUDYHSHQDOH
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nga komuniteti dhe i tërheqin në aktivitete të mbyllura, intensive, “të orientuara ndaj
DXWRUsYHWsYHSUDYHSHQDOH´GKHWɺIRNXVXDUDWHYHSUDSHQDOH(GKHNXU³NRPXQLWHWL´
merr pjesë në këto aktivitete si p.sh., në Panelet për Shkelësit e Rinj, nuk dërgohet
shkelësi/autori i veprës apo i riu në komunitet, por përfaqësues të komunitetit hyjnë në
programet e mbyllura.
7s GKsQDW QJD UDVWL Qs 0DVVDFKXVVHWWV &RDWHV HW DO   NDQs WUHJXDU YOHUD Qɺ
NXSWLPLQHXOMHVVsUDVWHYHWsSɺUVɺULWMHVVsYHSUDYHSHQDOHWsSURJUDPHYH³WsOLGKXUD
me komunitetin”, por parimi i normalizimit na shtyn të shkojmë edhe më tej. Një
program plotësisht veprues ndërhyrjesh do të shmangte sigurimin e aktiviteteve të
VSHFLDOL]XDUDSsUDXWRUɺWHYHSUDYHSHQDOH1sWɺNXQGsUWQGsUK\UMDGRWsED]RKHMQs
UL IXWMHQHWsULQMYHWɺUɺVLVKWQsVKsUELPHWVRFLDOHGKHHGXNDWLYHTsHN]LVWRMQsSsUWs
ULQMWs Qs SsUJMLWKsVL .MR PHWRGs QXN sVKWs Ps SDN H VSHFLDOL]XDU DSR V¿GXHVH SRU
kërkon një ndryshim të fokusit të ndërhyrjes – mosndërhyrje në jetën e të rinjve dhe
ndërhyrje në mekanizmat që i lidhin të rinjtë me shërbimet sociale dhe edukative.
Kjo metodë është krijuar në bazë të përjashtimit që kanë përjetuar shumë të rinj të
cilët kanë shkelur ligjin. Për shembull, monitorimi lokal në Swansea (Haines, Jones
,VOHV NDWUHJXDUVHUUHWKGHULQsHWsJMLWKsWsULQMYHWɺYHQGRVXU
nën Urdhrat për Mbikëqyrje nuk u përfshinë në aktivitete ditore domethënëse. Për
ata që ishin dënuar me burgim shifrat arrinin mbi 90%. Një anketim me të rinj që
kishin shkelur ligjin për herë të parë tregoi se mbi 20% e të rinjve ose mungonin ose
SsUMDVKWRKHVKLQ QJD VKNROOD 0ɺ VKXPɺ VH JM\VPD H NsW\UH Ws ULQMYH RVH IDPLOMHW H
tyre merrnin ndihmë nga Departamenti i Shërbimeve Sociale. Ishte e qartë që kostot e
përjashtimit vazhdonin edhe gjatë jetës pas shkollës, ku një pjesë e mirë e të rinjve të
shkëputur nga arsimi, trajnimi dhe puna, u përfshinë në përdorim droge dhe alkooli,
GKHQsVMHOOMHNULPLQDOHPHUUH]LNVKPɺULPɺWɺODUWɺ
3ɺU UUMHGKRMs VWUDWHJMLD H QRUPDOL]XDU H QGsUK\UMHYH ED]RKHW Qs SURPRFLRQLQ H
përfshirjes sociale. Konceptet themelore të pasqyruara në konventat ndërkombëtare të
FLODWLMDSLQIRUPɺSUDNWLNDYHSR]LWLYHQsGUHMWsVLQsSsUWsULQMWsMDQs





Ndërhyrjet duhet të jenë në interesin më lartë të fëmijës.
'XKHQVKPDQJXUSURJUDPHWHIRNXVXDUDWHYHSUDSHQDOHRVHDXWRUɺWHW\UH
Puna me të rinjtë (duke përfshirë edhe ata që kanë kryer vepra penale) duhet të
ED]RKHWQsQMRKXULWɺHJUXPEXOOXDUDGKHQsHNVSHULHQFsQH¿WXDUJMDWsSUDNWLNsV
3UDNWLNDGXKHWWɺXGKsKLTHWQJDSDULPLLQRUPDOL]LPLWGKHQ[LWMHVVsSsUIVKLUMHV
sociale.

Një praktikë e normalizuar dhe përfshirëse karakterizohet nga: drejtësia (jo vetëm në
kuptimin ligjor formal, por sipas parimeve të së drejtës natyrore, pjesëmarrja (e të
ULQMYHQsWɺUɺVLQɺHSORWɺWɺVKsUELPHYHVRFLDOHGKHHGXNDWLYHWsNULMXDUDSsUWD GKH
përfshirja (vënia në praktikë e të drejtës së të rinjve për të bërë zgjedhjet e tyre dhe
Çfarë është shërbimi i provës?
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për të marrë vendimet, si dhe për t’u përfshirë plotësisht në të gjitha çështjet që kanë
lidhje me ta).
Duhet pranuar që politikat e drejtësisë për të mitur ende hartohen nga qeveritë e shteteve
Qɺ QLYHO NRPEɺWDU DVKWX VL GKH OLJMHW SsU Wɺ PLWXULW Tɺ NU\HMQH YHSUD SHQDOH VL GKH
ligjet për krijimin e agjencive të drejtësisë për të mitur dhe rolet e tyre – pavarësisht
se shkalla e “centralizimit” ndryshon. Në disa vende, politikat kombëtare të drejtësisë
për të mitur janë më të orientuara drejt ndëshkimit, ndërsa në vende të tjera të rinjtë
TsNU\HMQsYHSUDSHQDOH¿OOLPLVKWWUDMWRKHQVLIsPLMs0HJMLWKDWsQsGUHMWsVLQsSsUWs
mitur, mbeten shumë të rëndësishme konventat dhe parimet ndërkombëtare, pavarësisht
politikave kombëtare.

6KɺUELPLLSURYɺVGKHPLVLRQLLWLM
6KɺUELPLLSURYɺVSɺUWɺUULWXULWXUHIHURKHWVKXPsPsSDNVWDQGDUGHYHQGsUNRPEsWDUH
dhe më tepër politikave kombëtare. Në këtë kontekst, është më se normale në botën
moderne të gjendet misioni kombëtar i cili shpjegon rolin e shërbimeve të provës. Ky
PLVLRQQDQGLKPRQWsNXSWRMPsVHoIDUssVKWs6KɺUELPLL3URYɺV
Në Evropë, Austria njihet si vendi i vetëm që shprehimisht ka si mision heqjen dorë
QJDQGsVKNLPLGXNHIDYRUL]XDUGKsQLHQHQGLKPsVQGDMDXWRUɺYHWɺYHSUDYHSHQDOH
Zakonisht ka një ndërthurje ose balancë ndërmjet ndëshkimit dhe kontrollit nga njëra
DQs GKH QGLKPsV RVH DVLVWHQFsV QJD DQD WMHWsU 3sU VKHPEXOO Qs ,UODQGɺ TsOOLPL L
shërbimit të provës është të “krijojë sigurinë publike dhe të promovojë të mirën e
përbashkët duke rritur njohjen e avancuar dhe përdorimin e sanksioneve dhe masave
PHED]sNRPXQLWDUHGXNHXOXUNsVKWXQLYHOLQHUHFLGLYL]PLW´ &(3 1ɺPɺQ\Uɺ
HGKHPsWɺTDUWsQs)UDQFsPLVLRQLLVKsUELPLWWsSURYsVsVKWsTs³W¶LXMDSsDXWRUɺYHWɺ
YHSUDYHSHQDOHPsVKXPsPEsVKWHWMHWsYD]KGXHVKPHGKHHIHNWLYHVKɺUELPHNXMGHVL
dhe rehabilitimi” (CEP 2000).
Misioni i Shërbimit të Provës në shumë vende u jep prioritet të lartë sanksioneve
dhe masave në komunitet. Misioni në Finlandë, ka si detyrë kryesore zbatimin e
sanksioneve komunitare dhe aktiviteteve të tjera në komunitet, njësoj si shërbimi i
provës dhe i Burgjeve në Danimarkë. Të njëjtat qëllime ekzistojnë edhe në Belgjikë,
,WDOL0DOWsGKH6NRFL.sWRV\QLPHQXNUHÀHNWRMQsUHDOLVKWUROLQSURIHVLRQDODSRYOHUDW
e shërbimit të provës, por janë më tepër synime administrative ose menaxherialiste që
tregojnë qëllimin dhe funksionin e tij.
.RUSRUDWL]PLGKHPHQD[KHULDOL]PLQsUULWMHLNRKsYHPRGHUQHUHÀHNWRKHWQsREMHNWLYDW
e shërbimeve të provës të shumë vendeve. Në Suedi, shërbimi i burgjeve dhe shërbimi
i provës kanë një qëllim të përbashkët, të reduktojnë kriminalitetin dhe të mbrojnë
qytetarët nga krimi, dhe roli kryesor i shërbimit të provës në Suedi është zbatimi i
40

Kevin Haines

vendimeve gjyqësore. Në Angli, Uells dhe Norvegji qëllimi rrjedh nga qëllimi i
përgjithshëm i departamentit përkatës në qeveri. Në Norvegji, shërbimi i provës është
pjesë e shërbimeve korrigjuese, qëllimi i së cilave i jep prioritet sigurisë së komunitetit.
Misioni i shërbimit të provës në Angli dhe Uells është pjesë e politikës penale të
THYHULVs ³GKɺQLD H GUHMWsVLVs QsSsUPMHW QMs KHWLPL SURFHGLPL JM\NLPL GKH GɺQLPL
HIHNWLY GKH H¿oHQW VL GKH GXNH RIUXDU PEsVKWHWMH SsU YLNWLPDW VL GKH HN]HNXWLPL
efektiv i dënimeve me qëllimin për të ulur rastet e përsëritjes së veprave penale dhe për
të mbrojtur publikun. Këto tema janë të zakonshme për misionet e shërbimit të provës
WɺVKXPɺYHQGHYHGKHWUHJRMQsWHQGHQFsQHTHYHULYHSsUWsPRVLGHQWL¿NXDUSXQsQH
shërbimit të provës me vlerat dhe konceptet tradicionale të punës sociale dhe për të
përputhur misionin e shërbimit të provës me aktivitetet, rolet dhe qëllimet e agjencive
të tjera të drejtësisë penale. Kështu që theksi vihet mbi: mbrojtjen publike, vlerësimin
e riskut dhe zbatimin efektiv të dënimeve.
dIDUssVKWsVKɺUELPLLSURYɺV"
7DQLGXKHWW¶LNWKHKHPLS\HWMHV¿OOHVWDUHWsNsWLMNDSLWXOOLoIDUssVKWsVKɺUELPLLSURYɺV"
'LVNXWLPLLPɺVLSɺUPWUHJRQTsQXNsVKWsHOHKWsWsJMHVKQMsSsUJMLJMHSsUNsWsS\HWMH
– të paktën jo në mënyrë të thjeshtë, koherente dhe të qëndrueshme. Ndoshta për t’iu
DIUXDUPsVKXPsNXSWLPLWWsVKɺUELPLWWɺSURYɺVPXQGWsSsUGRULPWUHSsUNX¿]LPH
VsSDULoIDUsNDTHQsVKɺUELPLLSURYɺVVsG\WLoIDUssVKWsEsUsGKHVsIXQGLoIDUs
GXKHWWsMHWs0HJMLWKDWsGXKHWSUDQXDUVHNsWRSsUNX¿]LPHELHQQsNXQGsUVKWLPPH
QMsUDWMHWUsQ3RUGXNHSUDQXDUSsUJMLWKsVLPLQHNsW\UHGHNODUDWDYHGXKHWWs¿OORMPs
nga diku.
1sYLMLPRIURKHWSsUNX¿]LPLLDVDMoIDUsNDTHQsVKɺUELPLLSURYɺV
6KɺUELPL L 3URYɺV ND THQs QMs RUJDQL]DWs Ts SXQRQWH PH GKH SsU DXWRUɺW H YHSUDYH
penale, që ndërhynte në procesin e drejtësisë penale për të ndikuar vendimmarrjen
me qëllim që sistemi të trajtonte shkelësit duke marrë parasysh faktorët socialë dhe
LQGLYLGXDOs Ts NLVKLQ QGLNXDU Qɺ VMHOOMHQ NULPLQDOH GKH NXU LVKWH H SsUVKWDWVKPH
QGsVKNLPLWsOHKWsVRKHMPHDQsWsQGLKPsVDSRDVLVWHQFɺV
Shërbimi i provës nuk ka qenë gjithmonë i suksesshëm në punën e vet, por nuk duhet
të harrojmë që puna e shërbimit të provës është ndërlikuar nga dy faktorë kryesorë: 1 –
gjithmonë është përpjekur të ndikojë dhe ndryshojë vendimmarrjen e organizmave të
tjera (të cilave iu mbetej përgjegjësia përfundimtare për veprimet e tyre) dhe 2 – punonte
me individë në rrethana sociale komplekse dhe të ndryshueshme të cilat nuk mund
të parashikohen apo kontrollohen lehtë. Megjithatë, punonjësit e shërbimit të provës
gjatë punës së tyre përdornin njohuri dhe aftësi të veçanta: njohuri sesi funksionon
sistemi i drejtësisë penale, njohje të sjelljes individuale dhe sesi kjo sjellje ndikohet
dhe ndryshohet nga rrethanat sociale, aftësi për t’u përfshirë me organizata dhe agjenci
SsUWsVMHOOsQGU\VKLPDIWsVLSsUWsPEOHGKXULQIRUPDFLRQ NU\HVLVKWVRFLDO DIWɺVLQɺ
Çfarë është shërbimi i provës?
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YOHUsVLPGKHSODQL¿NLPDIWsVLDNDGHPLNHSɺUWɺVKNUXDUGKHQGsUSHUVRQDOHGKHDIWɺVL
SɺUWɺNXSWXDU GKHVLPSDWLSɺU JMHQGMHQHSHUVRQLW
Shumë prej këtyre karakteristikave janë të njëjtat edhe në shërbimin modern të provës
ose të paktën kanë vlerë. Megjithatë, pavarësia që ka pasur shërbimi i provës, aftësia
SsUWsFDNWXDUUROLQHYHWSURIHVLRQDOGKHIRNXVLQsSXQsQPHDXWRUɺWHYHSUDYHSHQDOH
QsLQWHUHVWsW\UHNDQsSsVXDUQGU\VKLPHWsPsGKDJMDWsYLWHYHWɺIXQGLW6KsUELPLL
SURYsVQsNRKsWPRGHUQHPXQGWsSsUNX¿]RKHWVLYLMRQ
Shërbimi i provës është bërë pjesë e sistemit penal. Është pjesë e sistemit të drejtësisë
penale. Shërbimi i provës është një nga agjencitë e drejtësisë penale roli i të cilës në
sistemin e drejtësisë penale përcaktohet nga qeveria, dhe puna e mënyra në të cilën
zhvillohet ndikohet edhe më tepër nga politikat qeveritare (të cilës i referohemi si
SROLWLND  5ROL L WLM SsUFDNWRKHW Ps PLUs Qs OLGKMH PH SsU¿WLPLQ SRWHQFLDO Ts L VMHOO
komunitetit, veçanërisht në lidhje me aftësinë për të mbrojtur publikun nëpërmjet
DNWLYLWHWHYHTsQGsVKNRMQsGKHNRQWUROORMQsDXWRUɺWHYHSUDYHSHQDOH
Edhe pse disa ende mund të diskutojnë nëse këto ndryshime kanë qenë pozitive,
ndikimi i tyre i madh në punën e shërbimit të provës nuk mund të vihet në dyshim. Një
VLVWHPPsLNRRUGLQXDUGKHSODQL¿NXDULGUHMWsVLVsSHQDOHsVKWsQMsDUULWMHHPLUs1Ms
theks më i madh mbi mbrojtjen e publikut dhe për reduktimin e recidivizmit është një
objektiv i lartë. Megjithatë, mënyra sesi këto objektiva janë artikuluar, duke i ndarë
³VKNHOsVLWDXWRUɺW H YHSUDYH SHQDOH´ QJD NRPXQLWHWL SsUEsQ VKTHWsVLP *MLWKDVKWX
shqetësim përbën edhe mënyra sesi politika e shërbimit të provës ka kaluar në varësinë
e politikës dhe lëkundjeve të procesit politik. Kjo tendencë dallohet në shumë vende
dhe është arritur në dëm të shërbimit të provës dhe drejtësisë.
Së fundi, mund të thuhen disa fjalë në lidhje me atë çfarë duhet të jetë shërbimi i
provës. Një deklaratë e tillë do të thotë të kalosh në një territor debatues, por nëse
GXDPWsVKSsWRMPsVKsUELPLQHSURYsVQJDPELNRQWUROOLSROLWLNGXKHWWsDUWLNXORMPɺ
GLVDRULHQWLPHSɺUWɺDUGKPHQ
Një e ardhme pozitive do të thotë që shërbimi i provës:
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Është një organizatë me një strategji të përcaktuar mirë për të ndërhyrë në
të gjitha fazat e procesit të drejtësisë penale (arresti, garancia/paraburgimi,
JM\NDWDGsQLPLPELNsT\UMDHWɺGɺQXDUYH 
.DQMsTsOOLPWsTDUWsGKHSR]LWLYOLGKXUPHSXQsQPHWɺGɺQXDULW
Ka fokus komunitetin, strategjitë dhe praktikat e normalizimit dhe riintegrimit
social.

Kevin Haines

Ndërmjetësimi midis viktimës-autorit të veprës penale
Drejtësia Restauruese

22
Rasim Gjoka

Drejtësia Restauruese po përdoret gjerësisht në ditët tona si në teori edhe në praktikë,
GXNHXEsUsNsVKWXQMsOsYL]MHJOREDOH-DQsGKsQsVKXPsSsUNX¿]LPHSsUGUHMWsVLQs
UHVWDXUXHVH0HJMLWKDWsSDYDUsVLVKWNsW\UHSsUNX¿]LPHYHWsVKXPWDWsIRUPXOXDUDQJD
autorë të ndryshëm, studiues dhe profesionistë, të gjitha kanë disa elementë kryesorë
të përbashkët, të dhënë më poshtë:
Drejtësia Restauruese vlerësohet si:







Teori dhe praktikë e drejtësisë.
Një proces pjesëmarrjeje dhe bashkëpunimi midis viktimës-autorit të veprës
penale-komunitetit dhe aktorëve të tjerë.
Një proces që ka për qëllim të rregullojë dëmin e shkaktuar nga një sjellje
kriminale.
Një proces që mund të zbatohet dhe kontribuojë edhe përtej sjelljes kriminale të
ndividëve, ose siç shprehet Lode Wagrave (Wagrave, L., 2006) … zbatohet përtej
IXVKsV Vs osVKWMHYH SHQDOH VL SVK Qs GLVLSOLQsQ Qs VKNROOs Qs NRQÀLNWHW PHV
fqinjëve apo në vendosjen e paqes.
0s WHSsU VH QMs NRUSXV WHNQLNDVK  QMs ¿OR]R¿ H SsUGRUVKPH Qs QLYHOH Ws
ndryshme.

Ndërmjetësimi midis viktimës- autorit të veprës penale. Drejtësia Restauruese
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dIDUssVKWs'UHMWsVLD5HVWDXUXHVH"6LSsUNX¿]RKHW"
1sNRPSOHNVLWHWLQHSsUNX¿]LPHYHNHPLSsU]JMHGKXUGLVDSUHMW\UHGKHYHoDQsULVKW
ato që ne besojmë se janë më tipiket dhe më përfaqësueset.

3sUNX¿]LPH
- Drejtësia Restauruese (DR) është një proces që mundëson viktimën dhe shkelësin,
me vullnetin e tyre të lirë, të përfshihen në mënyrë aktive në zgjidhjen e problemeve të
shkaktuara nga vepra penale, me ndihmën e një pale të tretë të paanshme (ndërmjetësuesi)
(Rec. No. R 99(19) i Këshillit të Evropës, 1999).
Sipas Kombeve të Bashkuara (2002)
- Një “proces restaurues” është çdo proces ku viktima, shkelësi dhe/ose një individ
tjetër apo anëtar i komunitetit i ndikuar nga krimi, marrin pjesë së bashku aktivisht në
]JMLGKMHQHNRQÀLNWHYHWsVKNDNWXDUDQJDVKNHOMDVKSHVKPHQGLKPsQHQMsSDOHWsWUHWs
të drejtë dhe të paanshme. Shembuj të procesit restaurues janë: rrethet e ndërmjetësimit,
konsultimit dhe dënimit.
3sUNX¿]LPHW H PsVLSsUPH GKH VKXPs Ws WMHUD Ws GUHMWsVLVs UHVWDXUXHVH MDQs NULMXDU
në bazë të studimeve dhe eksperimenteve të shumta paraprake në këtë fushë. Në vitin
3URI1LOV&KULVWLH &KULVWLH1 HSsUNX¿]RL'5QsVLQMsSLNsQLVMHSsU
riparimin e dëmeve të shkaktuara nga krimet ndaj komunitetit dhe shoqërisë. Viktimat
dhe shkelësit kanë mundësinë të diskutojnë rreth veprës penale dhe dëmshpërblimit
WsGXKXU$WDMDQs³Ws]RWsWHNRQÀLNWLW´VKSUHKHWDLGKHN\NRQÀLNWQXNPXQGW¶L
“vidhet” atyre nga profesionistët, siç janë juristët apo punonjësit socialë.
Një nga profesionistët dhe teoricienët e hershëm të drejtësisë restauruese është Howard
Zehr. Në librin e tij “Libri i vogël i DR” Zehr argumenton se krimi shkakton dëme te
viktimat, autorët dhe komuniteti, dhe ai thekson se “Drejtësia Restauruese është një
kompas dhe jo një hartë” (Howard, Z., 2002, fq.10).
=HKUGHNODURQVHOsYL]MDHGUHMWsVLVsUHVWDXUXHVH¿OORLVLQMsSsUSMHNMHSsUWsULPHQGXDU
nevojat që shkakton krimi si dhe rolet e nënkuptuara në krim. Procesi i drejtësisë
restauruese përmbush nevojat e viktimës, autorit të veprës penale dhe komunitetit, gjë
që s’mund të arrihet nëpërmjet sistemit të drejtësisë penale.

Roli dhe nevojat e viktimës.
Në një proces të zakonshëm penal, viktimat ndihen të përjashtuara, të neglizhuara dhe
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të lëna mënjanë nga sistemi i drejtësisë penale. Sipas Zehr-it “Kjo vjen pjesërisht nga
SsUNX¿]LPLOLJMRULVKNHOMHVSHQDOHLFLOLQXNLSsUIVKLQYLNWLPDW´ +RZDUG=
fq.14)
Në sistemin e drejtësisë penale krimet konsiderohen si një veprim kundër shtetit, kështu
që është shteti ai që merr rolin e viktimës” (Howard, Z., 2002, fq.14).


Viktimat kanë nevojë për informacion; ata duan të pyesin autorin e veprës penale
pse ndodhi kjo gjë, cilat janë arsyet, shkaqet që e shtynë të përfshihej në krim “Ata
kanë nevojë për informacion të vërtetë, jo për spekulime apo për informacionin
HNX¿]XDUTsPXQGWsPDUULQQJDQMsSURFHVJM\TsVRUDSRQJDDUJXPHQWHWHQMs
kërkese për shfajësim” (Howard, Z., 2002, fq.14). Për të marrë një informacion
të tillë viktimat duhet të kenë aksesin e nevojshëm te shkelësi, i cili e ka këtë
informacion.



Viktimat duhet të dinë të vërtetën5Us¿PLLPsQ\UsVVLQGRGKLNULPLsVKWsQMsWMHWsU
nevojë e rëndësishme për viktimat e një shkeljeje. Sipas studiuesve, për viktimat
ND VKXPs UsQGsVL MR YHWsP UUs¿PL L VLQTHUWs L DVDM oIDUs ND QGRGKXU SRU HGKH
ritregimi. Të kuptojnë çfarë ndodhi dhe të dëgjojnë versionin e shkelësit ndikon në
rregullimin e dëmit të shkaktuar ndaj viktimës, në një shkallë të konsiderueshme.



9LNWLPDWJMLWKDVKWXGXDQWsNHQsNRQWUROOLQHDVDMoIDUsQGRGKLVLGKHWsNRQÀLNWLW
ku janë përfshirë.

1s GUHMWsVLQs SHQDOH NRQWUROOL L YHSUsV SHQDOH DSR WKMHVKW PEL NRQÀLNWLQ SHQDO L
takon aktorëve të tjerë, si: gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve, punonjësve socialë,
etj. Rikthimi i këtij zotërimi, ose i thënë ndryshe “Përfshirja në vetë rastin e tyre
ndërsa kalojnë nëpërmjet procesit gjyqësor, mund të jetë një mënyrë e rëndësishme
për t’i rikthyer ndjenjën e zotërimit” (Howard, Z., 2002, fq.15). Procesi i drejtësisë
restauruese i aplikuar në rastet e çështjeve penale, merret pikërisht me këto nevoja të
viktimave dhe i përmbush ato deri në një farë mase.
Zbatimi i drejtësisë restauruese u jep viktimave akses në:




të drejtën për t’i bërë pyetje shkelësit dhe për të marrë përgjigje;
të drejtën për t’i shprehur shkelësit mendimet e tyre rreth dëmit të shkaktuar dhe të
diskutojnë me të për dëmshpërblimin;
të drejtën për të shprehur si u ndjenë kur ndodhi vepra penale, si kandikuar sjellja
e shkelësit në jetën e tyre, pasojat e veprës penale dhe ndjenjat e lindura kundër
autorit.

Ndërmjetësimi midis viktimës- autorit të veprës penale. Drejtësia Restauruese
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Roli dhe nevojat e autorit të veprës penale
Sistemi i drejtësisë restauruese lindi si një kërkesë ndaj vendit që autori zë në një
proces penal, nga përgjegjshmëria e tij/saj për veprimet kundër viktimës.
Sipas sistemit të drejtësisë penale, kur trajtohet një krim, çështja kryesore është që autori
të marrë dënimin e merituar, duke marrë njëkohësisht edhe përgjegjësinë për krimin e
kryer. Në këtë sistem, autorët nuk inkurajohen që të kuptojnë pasojat e veprimeve të
tyre te viktimat. Ata nuk inkurajohen që të pranojnë përgjegjësinë e tyre dhe kanë pak
mundësi për të reaguar në këtë drejtim. Përkundrazi, kjo drejtësi kërkon që autorët të
kujdesen për veten” (Howard, Z., 2002, fq.16). Sistemi i drejtësisë penale është më
tepër i interesuar në ndëshkimin ligjor të autorit të veprës penale dhe ta izolojë atë nga
shoqëria duke e dënuar me burgim.
Sistemi i drejtësisë restauruese, sipas Zehr-it “ka rritur ndërgjegjësimin në lidhje
me ndikimet negative të ndëshkimit. Përveç kësaj, mendohet se dënimi nuk është
përgjegjshmëri e vërtetë. Përgjegjshmëria e vërtetë përfshin përballjen me ndikimin
që veprimet e tyre kanë pasur te viktimat. Kjo nënkupton që autorët e veprave penale
ndërgjegjësohen për sa i përket ndikimit të sjelljes së tyre dhe dëmeve të shkaktuara
duke i nxitur të marrin hapa konkrete për të korrigjuar dëmet e shkaktuara sa më tepër
që të jetë e mundur” (Howard, Z., 2002, fq.16). Kur autori tregohet përgjegjës, kjo ka
ndikim pozitiv si për të edhe për viktimat dhe komunitetin. Këto ndikime kanë lidhje
me të kuptuarit e sjelljes së autorit dhe me të ndryshuarit e veprimeve të tyre me qëllim
që të integrohen në ambientin social ku jetojnë.
Sistemi i drejtësisë restauruese ndihmon në përmbushjen e disa nevojave kryesore të
autorëve të veprave penale, si p.sh.:
 të kuptojnë dhe marrin përgjegjësinë për dëmin e kryer;
 të përmirësojnë situatën e tyre duke shmangur sjelljet kriminale;
 transformim personal të ndjenjave, veçanërisht në lidhje me turpin që mund të
ndiejnë për veprimin dhe dëmin e shkaktuar;
 t’i inkurajojnë dhe integrojnë në jetën në komunitet.
Nëpërmjet drejtësisë restauruese:
 autorët të cilët ndihen fajtor për veprimet e tyre kanë mundësinë t’u kërkojnë falje
viktimave;
 autorët kanë mundësinë “... t’u shpjegojnë viktimave si dhe pse u sollën në atë
mënyrë” (Howard, Z., 2002, fq.17).
 autorët e veprave penale janë përgjegjës dhe marrin përgjegjësinë e veprimeve të
kryera ndaj viktimave;
 autorët e veprave penale mund të dëmshpërblejnë viktimat për dëmin e
shkaktuar.
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Roli dhe nevojat e komunitetit.
Kur kryhet një krim ndaj një anëtari të një komuniteti të caktuar, ky i fundit ndikohet
nga krimi, dhe shumë socio-kriminologë e konsiderojnë komunitetin si viktimën e
dytë të krimit.
Anëtarët e komunitetit duhet të kenë akses në trajtimin e këtij rasti dhe njëkohësisht të
kryejnë funksionet dhe rolin e tyre. Procesi i drejtësisë restauruese bën të mundur që
disa nga këto funksione dhe role të komunitetit në lidhje me viktimat, të përmbushen.
Përgjegjësia e komunitetit ndaj viktimave dhe autorit në një çështje penale shprehet me
anë të përfshirjes së tyre në zgjidhjen e çështjes nëpërmjet konsultimeve në komunitet,
forumeve si dhe rretheve paqevënëse.
Nëpërmjet drejtësisë restauruese:
 Rritet ndjenja e përgjegjësisë së komunitetit për të ndikuar pozitivisht në jetën e
viktimave dhe autorëve të veprës penale.
 Komuniteti mund të luajë një rol të rëndësishëm duke ndërmarrë detyrime ndaj
anëtarëve të vet dhe duke u treguar aktiv, si dhe duke ndikuar në zgjidhjen e
NRQÀLNWHYH

Një histori e shkurtër rreth origjinës së drejtësisë restauruese
Praktikat restauruese janë shumë më të hershme sesa teoria dhe perceptimet moderne
për drejtësinë restauruese. Format restauruese gjenden në shoqëritë tradicionale
Ws WLOOD VL ¿VHW 0DRUL Qs =HODQGsQ H 5H DSR PRGHOL +RRSRQRSRQR Ts SsUGRUHW Qs
Havai. Praktikat restauruese gjenden edhe në shoqërinë e vendasve (indigjenëve) në
Amerikën e Veriut dhe veçanërisht në Kanada. Studiuesit e shumtë vetëm sa kanë
rizbuluar praktikat e drejtësisë restauruese të zbatuara në komunitetet e ndryshme,
duke i riformuluar dhe pasuruar ato. Disa prej tyre kanë kritikuar praktikat e drejtësisë
penale; të tjerë kanë ofruar perspektiva dhe programe të reja të cilat kanë çuar drejt një
kuptimi më të drejtë të praktikave të drejtësisë restauruese.

Praktikat restauruese dhe tradita shqiptare
Praktikat restauruese gjenden edhe në traditën e lashtë dhe atë moderne shqiptare.
Në të drejtën zakonore shqiptare, instituti i pajtimit dhe ndërmjetësimit zë një rol të
rëndësishëm (nenet 667-682 të Kanunit të Lekë Dukagjinit). Këto nene parashikojnë
parimet kryesore të ndërmjetësimit dhe pajtimit për të siguruar paqe dhe mirëkuptim
QGsUPMHWSDOsYHSsUWsVKPDQJXUGLVNXWLPHWGKHNRQÀLNWHW
Sipas të drejtës zakonore, pajtimi ishte një proces vullnetar dhe elementi kryesor i tij
Ndërmjetësimi midis viktimës- autorit të veprës penale. Drejtësia Restauruese

47

ishte një marrëveshje e arritur midis palëve me vullnetin e tyre të lirë. Një element i
rëndësishëm i procesit të restaurimit ishte ceremonia e pajtimit ku palët e përfshira
Qs NRQÀLNW QGsUPMHWsVL GKH Ws IWXDU Ws WMHUs PEOLGKHVKLQ GKH XOHVKLQ VLSDV PRVKsV
dhe rolit të caktuar. Ashtu siç ka shkruar Prof. Ismet Elezi, profesor i kriminologjisë
“Karakteristika më e zakonshme e të drejtës zakonore shqiptare nga veriu në jug është
SsUGRULPLLLQVWLWXWLWWsIDOMHVGKHSDMWLPLWSsUWsNX¿]XDUJMDNPDUUMHQGKHVLQMsPMHWL
fuqishëm kundër tyre, i pandashëm nga instituti i vendosjes së armëpushimit” (Elezi,
I., 2004, fq.21).

Ndërmjetësimi viktimë-autor i veprës penale/Drejtësia Restauruese në Shqipëri
Programi i ndërmjetësimit viktimë-autor i veprës penale, drejtësia restauruese
L ]EDWXDU QJD )RQGDFLRQL 6KTLSWDU SsU ³=JMLGKMHQ H .RQÀLNWHYH GKH 3DMWLPLQ H
Mosmarrëveshjeve” (AFCR), një organizatë jo-qeveritare, u themelua në vitin 2000.
Modeli norvegjez i drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit viktimë-autor i veprës
penale, një nga më të përparuarit në Evropë, i dha shtysën krijimit të një programi
të tillë edhe në Shqipëri. Modeli norvegjez bazohet në bashkëpunimin institucional
PLGLV6KsUELPLW.RPEsWDUWs1GsUPMHWsVLPLW .RQÀLNWU¡GHW GKHSROLFLVsSURNXURULVs
dhe komunitetit. Shërbimi i ndërmjetësimit në Norvegji është i institucionalizuar dhe
¿QDQFRKHWQJDVKWHWL3UH]DQWLPLLPRGHOLWQRUYHJMH]GKHVKNsPELPLLHNVSHULHQFsV
midis AFCR-së dhe Shërbimit norvegjez të Ndërmjetësimit (NMS) u shoqërua me
një program trajnimi për rrjetin e ndërmjetësuesve, i kryer nga trajnues dhe ekspertë
norvegjezë. Në sajë të bashkëpunimit me Shkollën e Magjistratëve, Këshillin e
Evropës dhe NMS-në, ky bashkëpunim u zgjerua në sistemin e drejtësisë duke
përfshirë gjyqtarët dhe prokurorët në një program trajnimi në fushën e drejtësisë
restauruese, ndërmjetësimit viktimë-autor, eksperiencave evropiane në këtë drejtim
dhe rekomandimin e Këshillit të Evropës në lidhje me përdorimin e ndërmjetësimit në
çështjet penale. Në këtë program trajnimi u prezantua modeli norvegjez, u shpjegua
sesi u themelua ky model dhe si funksionon ai. Gjithashtu, u diskutua për hapësirën
ligjore për zbatimin e drejtësisë restauruese në Shqipëri dhe për domosdoshmërinë e
përmirësimit të procedurave në lidhje me përdorimin e ndërmjetësimit dhe drejtësisë
restauruese në sistemin e drejtësisë.
Drejtësia restauruese dhe ndërmjetësimi viktimë-autor i veprës penale shihen nga
QGsUPMHWsVXHVLWH$)&5VsVLQMsDOWHUQDWLYsQGDM]JMLGKMHVVsNRQÀLNWHYHQsSsUPMHW
një pale të tretë dhe si një alternativë jashtë gjykatës, qëllimi i së cilës është arritja e
QMsPDUUsYHVKMHPLGLVSDOsYHWsSsUIVKLUDQsNRQÀLNW
Aktiviteti i AFRC-së për të zbatuar drejtësinë restauruese dhe ndërmjetësimin
mbështetet në Ligjin shqiptar të Ndërmjetësimit (2003)”, dhe është i fokusuar në
zgjidhjen e rasteve që lidhen me pronësinë dhe çështjet tregtare, në lidhje me dëmin e
shkaktuar, çështjet penale, si dhe ato familjare dhe civile.
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Disa nga objektivat kryesore të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit viktimëautor i veprës penale në Shqipëri janë:
Programi i ndërmjetësimit viktimë-autor i veprës penale dhe drejtësia restauruese u
iniciuan si një projekt-pilot në vitet 2000-2001 dhe u zgjerua me kalimin e viteve. Në
vitin e tij të parë, ky projekt u zbatua në Tiranë dhe disa rrethe të tjera, dhe nga viti
2002 programi i drejtësisë restauruese u shtri edhe në 8 rrethe të tjera ku u themeluan
dhe funksionojnë disa qendra ndërmjetësimi, si dhe në 10 rrethe të tjera ku tashmë
operon një rrjet ndërmjetësuesish.
Objektivat e programit:
 Përdorimi i metodave restauruese dhe ndërmjetësimit si një alternativë ndaj
zgjidhjes së çështjeve penale.


Prezantimi i instrumenteve përkatëse ndërkombëtare, respektivisht e Rekomandimit
të Këshillit të Evropës, Nr. 19 (99) mbi Ndërmjetësimin në Çështjet Penale, si
dhe prezantimi i eksperiencave më të avancuara evropiane në fushën e drejtësisë
restauruese dhe ndërmjetësimit viktimë-autor i veprës penale.



,GHQWL¿NLPLLKDSsVLUDYHOLJMRUHSsUWs]EDWXDUQGsUPMHWsVLPLQYLNWLPsDXWRUGKH
drejtësinë restauruese nëpërmjet mbrojtjes ligjore dhe lobimit për të përmirësuar
legjislacionin penal.



Rritja e rasteve ku drejtësia restauruese dhe ndërmjetësimi viktimë-autor i veprës
SHQDOHSsUGRUHQVLPHWRGDSsU]JMLGKMHQHNRQÀLNWHYHGXNHVKPDQJXUSURFHGLPLQ
penal.



Rritja e ndërgjegjësimit të komunitetit në lidhje me avantazhet e drejtësisërestauruese
Qs ]JMLGKMHQ H NRQÀLNWHYH SHQDOH GKH SsU Ws NULMXDU PXQGsVL Ts NRPXQLWHWL Ws
]JMLGKsNRQÀLNWHWQsSsUPMHWQGsUPMHWsVLPLWGXNHV\QXDUULSsUWsULWMHQHYLNWLPsV
rehabilitimin e autorit të veprës penale dhevendosjen e marrëdhënieve të mira
PLGLVSDOsYHWsSsUIVKLUDQsNsWRNRQÀLNWHSDVPE\OOMHVVsNsWLMSURFHVL

Kuadri ligjor i ndërmjetësimit në rastet penale dhe llojet e rasteve ku përdoret
ndërmjetësimi
0HWRGDDOWHUQDWLYHH]JMLGKMHVVsNRQÀLNWHYHUUHJXOORKHWQJDOHJMLVODFLRQLSURFHGXUDO
penal shqiptar.
Sistemi i drejtësisë në Shqipëri luan një rol të rëndësishëm në zbatimin e ndërmjetësimit
QsNRQÀLNWHWSHQDOH/HJMLVODFLRQLSDUDVKLNRQWsGUHMWDWGKHGHW\ULPHWHJM\NDWsVSsU
të ndërmarrë hapa për zgjidhjen e çështjeve nëpërmjet ndërmjetësimit dhe pajtimit
për ato raste të përcaktuara me ligj. Gjykata mund të veprojë kështu për ato çështje
Ndërmjetësimi midis viktimës- autorit të veprës penale. Drejtësia Restauruese
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SHQDOHSsUWsFLODWQXNPXQGWs¿OORKHWSURFHGLPLQsVHQXNEsKHWDNX]sNXQGsUDXWRULW
të veprës penale.
Kjo ndodh në dy raste kryesore:


Në zbatim të nenit 59 të Kodit të Procedurës Penale për një kategori rastesh
penale të tilla si, dëmtime të tjera me dashje (rrahja), plagosje e rëndë nga
pakujdesia,plagosje e lehtë, dhunimi i banesës, shpifje, etj., viktima ka të drejtën
W¶LEsMsNsUNHVsJM\NDWsVSsU¿OOLPLQHSURFHGLPLWJM\TsVRUGKHWsPDUUsSMHVsQs
proces si palë për të dëshmuar për akuzën dhe për të kërkuar dëmshpërblim.



Sipas Kodit të Procedurës Penale, në rastet e sipërpërmendura gjykata fton
VL YLNWLPsQ HGKH DXWRULQ GKH X SURSR]RQ Ws ]JMLGKLQ NsWs NRQÀLNW QsSsUPMHW
ndërmjetësimit. Nëse viktima pranon të tërheqë padinë dhe i akuzuari gjithashtu
pranon tërheqjen e padisë, gjykata mbyll çështjen dhe rasti zgjidhet me
ndërmjetësim.



Neni 284 i Kodit të Procedurës Penale përcakton edhe rastet e çështjeve penale për
WsFLODW¿OORKHWSURFHGLPLSHQDOQJDSURNXURULDRVHSROLFLDJM\TsVRUHPELED]sQH
padisë së viktimës kundër autorit të veprës penale, dhe viktima mund të tërheqë
padinë në çdo fazë të procedimit penal. Raste të tilla janë: plagosje të lehta nga
pakujdesia, vrasje nga pakujdesia, shpifjet dhe fyerjet për shkak të detyrës, etj.

Metodat alternative në Shqipëri
Ndërmjetësimi viktimë-autor i veprës penale, Drejtësia Restauruese për të miturit
Në vitin 2005 u ndërmor një projekt-pilot një vjeçar për “Ndërmjetësimin ViktimëAutor i veprës penale, Drejtësia Restauruese për të Miturit” me mbështetjen e
Shërbimit të norvegjez të Ndërmjetësimit, i cili u vazhdua në kuadrin e Reformës
së Drejtësisë për të Mitur në Shqipëri (2006-2008) nga UNICEF-i dhe Ministria e
Drejtësisë, mbështetur nga Komisioni Evropian dhe SIDA.
Qëllimi kryesor i projektit ishte zbatimi i metodave alternative të ndërmjetësimit në
çështjet penale me të mitur, qoftë në rolin e viktimës apo të autorit të veprës penale, si
e vetmja metodë alternative e zbatuar në Shqipëri.
Objektivi kryesor i këtij projekti ishte sigurimi i ndërmjetësimit për të miturit duke
shmangur procedimin penal dhe duke zgjidhur rastin sipas rregullave të ndërmjetësimit
me mirëkuptim nga palët e përfshira.
3sU ]EDWLPLQ H QGsUPMHWsVLPLW Qs UDVWHW SHQDOH X ED]XDP Qs ¿OR]R¿Qs Qs YLMLP
Nuk ka kosto më efektive të një projekti sesa të investosh në kapitalin social dhe
ekzistencën paqësore të një komuniteti. Çdo fond i dedikuar të miturve ia vlen sepse i
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kursen komunitetit probleme të mëtejshme potenciale dhe kriminalitetin, dhe i rikthen
shëndetin dhe produktivitetin individëve me probleme. Duke zgjidhur rastet e të miturve
nëpërmjet ndërmjetësimit viktimë-autor, shmanget zgjidhja nëpërmjet procedimit
gjyqësor dhe të miturit nuk kalojnë nëpër organet e drejtësisë dhe si rrjedhojë, nuk
regjistrohet asnjë e dhënë/dosje penale për ta. Duke ia kaluar këto raste shërbimit të
ndërmjetësimit, puna e policisë, gjykatës dhe prokurorisë lehtësohet (për ato raste kur
ankesa i adresohet këtyre organeve të drejtësisë nga pala e dëmtuar). Kur zbatohet
ndërmjetësimi viktimë-autor, ka shumë më pak gjasa që autorët e veprave penale të
përsërisin veprimet e tyre dhe viktimat ndihen të lehtësuar. Ky fakt është evidentuar
nga procesi i vlerësimit të kryer në fund të çdo faze një-vjeçare.

(OHPHQWsWNU\HVRUsWsSURMHNWLWLVKLQ




Ndërgjegjësimi i forcave të policisë, ndërmjetësuesve dhe komunitetit për vlerat
pozitive të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit viktimë-autor i veprës penale
për të miturit.
Zgjidhja e çështjeve penale ku janë përfshirë të rinjtë e moshës 14-21 vjeç, qoftë
në rolin e viktimës apo të autorit.

Zona e synuar: Fillimisht ky projekt u zbatua vetëm në Tiranë dhe në vitin e tretë të tij,
u zgjerua në tre rrethe të tjera, përkatësisht në Elbasan, Shkodër dhe Durrës. Rezultati
(zgjidhja e rasteve penale nëpërmjet drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit duke
shmangur procedimin penal për të miturit) i projektit të zbatuar në këto katër rrethe
të Shqipërisë është një thirrje për zgjerimin e këtij shërbimi ndërmjetësimi në nivel
kombëtar, jo vetëm në disa rrethe dhe jo vetëm për të miturit, por në shkallë kombëtare
dhe për të rriturit gjithashtu.
Një mënyrë si mund të arrihet ky qëllim është përfshirja e shërbimit të ndërmjetësimit
në kontekstin e shërbimit të provës i cili po krijohet në Shqipëri, duke e orientuar
kështu shërbimin e provës jo vetëm ndaj autorit të veprës penale por edhe ndaj
viktimës. Nevojitet një përmirësim i legjislacionit mbi skemat alternative, në mënyrë
TsWsSUH]DQWRKHWGUHMWsVLDUHVWDXUXHVHGKHQGsUPMHWsVLPLQs]JMLGKMHQHNRQÀLNWHYH
(jo vetëm në varësi të përfshirjes së viktimës).
Rastet
Zbatimi i këtij projekti u ndërmor duke marrë parasysh numrin në rritje të të miturve në
NRQÀLNWPHOLJMLQQs6KTLSsULPELSRSXOOLPLQHEXUJMHYHQGLNLPLQQHJDWLYWsEXUJLPLW
mungesën e zbatimit të alternativave të dënimit me burgim, shkallën e recidivizmit
midis të miturve dhe përparësitë e drejtësisë restauruese kundrejt drejtësisë ndëshkuese,
veçanërisht te të miturit.
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Për më tepër, eksperienca e AFCR-së e përftuar gjatë fazës pilot një-vjeçare të
ndërmjetësimit viktimë-autor i veprës penale dhe DR-së, mbështetur nga Shërbimi
norvegjez i Ndërmjetësimit në vitin 2005 (155 raste penale me të miturit: viktima ose
autorë, u zgjidhën në fazën eksperimentale) ishte një nxitje tjetër për të ndjekur këtë
praktikë në kuadrin e Reformës së Drejtësisë për të Miturit.

Strategjia
Bashkëpunimi ndërsektoral ishte pika kryesore e strategjisë për zbatimin e këtij
projekti për arsye se rezultati i synuar nuk do ishte arritur pa bashkëpunimin e
frytshëm midis OJF-së sonë dhe organeve përkatëse për rastet e ndërmjetësimit, si
Ministria e Brendshme, Policia dhe OJF të tjera që punonin në këtë fushë. AFCR dhe
Drejtoritë e Policisë të synuara nga projekti, nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi
me miratimin paraprak të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë për zbatimin e projektit
për Ndërmjetësimin viktimë-autor i veprës penale dhe DR për grupmoshën 14-21
vjeç. Policia bashkëpunoi ngushtë me ndërmjetësuesit e AFCR-së në lidhje me rastet
e ndërmjetësimit dhe zgjidhjes. Kjo evidentohet nga numri i rasteve penale që i janë
kaluar shërbimit të ndërmjetësimit nga të cilat 80% janë referuar nga policia.
Mobilizimi social është një metodë e rëndësishme, sepse komuniteti është më afër
viktimave apo autorëve të veprave penale, palëve të përfshira në çështjet penale, dhe
mbështetja e tyre është thelbësore në zbatimin e modeleve të DR-së (si p.sh., rasti i
konsultimit në familje apo komunitet). Përfshirja e tyre në zbatimin e këtyre metodave
Ws ]JMLGKMHV Vs NRQÀLNWHYH ND UsQGsVL HGKH SsU ULLQWHJULPLQ H DXWRUsYH Ws YHSUDYH
penale.
Krijimi i kapaciteteve ka qenë një shqetësim tjetër për sa i përket zbatimit të
suksesshëm të ndërmjetësimit dhe DR-së sepse punonjësit e policisë duhet të jenë
në dijeni të avantazheve që sjell kjo metodë dhe të marrin trajnim në këtë fushë.
Rritja e kapaciteteve dhe ndërgjegjësimit të tyre është thelbësore për shërbimin e
QGsUPMHWsVLPLWVHSVHDWDMDQsWsSDUsWTsPDUULQNRQWDNWPHWsPLWXULWQsNRQÀLNWPH
ligjin. Si rrjedhojë, punonjësit e policisë dhe ndërmjetësuesit janë trajnuar në fushën
e drejtësisë restauruese, ndërmjetësimit dhe drejtësisë për të miturit në katër rrethet e
synuara. Janë organizuar edhe vizita studimore të punonjësve të policisë në Norvegji,
për shkak të eksperiencës shumë të mirë që ka Norvegjia në bashkëpunimin midis
policisë dhe shërbimit të ndërmjetësimit, veçanërisht në çështjet e të miturve.
Procesi i monitorimit dhe vlerësimit:
Një element i rëndësishëm i këtij projekti ishte: së pari, monitorimi i aktiviteteve të
tij, si: trajnimet, tryezat e rrumbullakëta si dhe monitorimi i procesit të bashkëpunimit
midis punonjësve të policisë e qendrave të ndërmjetësimit dhe ndërmjetësuesve
SsUWs]JMLGKXUUDVWHWSHQDOHPHWsPLWXUGKHVsG\WLPRQLWRULPLLSURGXNWLW¿QDOWs
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projektit, respektivisht i monitorimit të rasteve të trajtuara dhe të zgjidhura nëpërmjet
ndërmjetësimit dhe praktikës restauruese.
Medias iu dha gjithashtu rëndësi për informimin dhe ndërgjegjësimin e publikut për
'5Qs GKH DYDQWD]KHW H QGsUPMHWsVLPLW Qs ]JMLGKMHQ H NRQÀLNWHYH YHoDQsULVKW Ws
rasteve penale. Në televizionet kombëtare u transmetuan kronika mbi ngjarjet kryesore
në fushën e promovimit të DR-së, të tilla si: konferenca dhe forume, dhe në një nga
televizionet private u transmetua një debat televiziv mbi drejtësinë restauruese kundrejt
drejtësisë penale. Po në këtë kanal televiziv u transmetua një cikël bisedash në studio
mbi Ndërmjetësimin viktimë-autor, DR-në dhe ndërmjetësimin brenda grupit.
Progresi dhe rezultatet
Rezultatet e projektit pilot një-vjeçar (2005-2006), të mbështetur nga Ministria e
Punëve të Jashtme Norvegjeze (nëpërmjet Shërbimit norvegjez të Ndërmjetësimit),
dhe rekomandimet e nxjerra nga faza e monitorimit dhe vlerësimit të projektit
pilot, tregojnë domosdoshmërinë e vazhdimit të këtij projekti. Metoda alternative e
ndërmjetësimit u mor në konsideratë në Reformën tre vjeçare të Drejtësisë për të Mitur
në Shqipëri (2006-2008). Si rrjedhojë, projekti i ndërmjetësimit viktimë-autor për të
miturit u zbatua edhe për dy vite të tjera duke arritur rezultate premtuese.
Nga intervistat e kryera me punonjësit e policisë, të miturit (viktimat dhe autorët),
ndërmjetësuesit, prokurorët dhe juristët, doli se situata në lidhje me kriminalitetin e të
miturve, është problematike. Të intervistuarit raportuan se ka një rritje të përfshirjes së
të miturve në kryerjen e veprave penale.
Anketim studimor: Në kontekstin e projektit tre vjeçar “Ndërmjetësimi viktimë-autor
i veprës penale dhe drejtësia restauruese për të miturit e moshës 14-21” u zhvillua një
DQNHWLPVWXGLPRUQsYLWLQPEL³'UHMWsVLQsUHVWDXUXHVHGKHWsPLWXULWQsNRQÀLNW
me ligjin.”
Shumica e rasteve iu kaluan shërbimit të ndërmjetësimit nga Komisariatet e Policisë
në ato qytete të synuara nga projekti dhe në disa raste nga prokuroria, dhe rrallë nga
gjykata. Situata ekonomike, arsimore dhe familjare e këtyre të miturve si dhe trajtimi
i rastit penal nga institucionet përgjegjëse shtetërore si policia, prokuroria dhe gjykata
u theksuan si aktorët kryesorë që ndikojnë sjelljen e të miturve. Një nga konkluzionet
e anketimit ishte se 95% e të intervistuarve e vlerësojnë drejtësinë restauruese dhe
ndërmjetësimin si praktika të rëndësishme në përmirësimin e situatës.
Meqë ngritja e kapaciteteve ishte një nga strategjitë kryesore në implementimin e këtij
projekti:
 210 punonjës të policisë gjyqësore dhe të policisë kriminale morën pjesë në
aktivitetet informuese dhe ndërgjegjësuese të organizuara në bashkëpunim me
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komisariatet përkatëse të policisë.
60 punonjës policie u trajnuan në fushën e drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit,
VLQsQLYHO¿OOHVWDUHGKHQsQLYHOWsDYDQFXDUVsEDVKNXPHQGsUPMHWsVXHVGKH
juristë, psikologë, punonjës social, etj.
Punonjës të nivelit të lartë të Policisë së Shtetit, Prokurorisë së Përgjithshme dhe
prokurorive të rretheve morën pjesë në vizita studimore në Norvegji dhe Itali të
mbështetur nga partnerët norvegjezë (Shërbimi i Ndërmjetësimit Norvegjez) dhe
UNICEF-i, për të ndërgjegjësuar këto institucione mbi drejtësinë restauruese.

Ndërmjetësimi i rasteve
Brenda periudhës janar 2005 – tetor 2008, 609 vepra penale me rrezikshmëri të ulët për
komunitetin në të cilat ishin të përfshirë të mitur, u zgjidhën nga shërbimi i ndërmjetësimit në
kuadrin e projektit. Metoda e drejtësisë restauruese i ndihmoi palët të arrinin në një zgjidhje
të pranueshme nga të dyja anët; parandaloi përballjen e të miturve me autoritetet gjyqësore, të
cilës i frikësoheshin autorët e veprave penale në shumicën e tyre; siguroi riparimin e dëmit të
VKNDNWXDUGKHSDUDQGDORLSsUNHTsVLPLQHPXQGVKsPWsNsW\UHNRQÀLNWHYH
Rastet më tipike që u zgjidhën ishin veprat penale të rrahjes , plagosjes së lehtë dhe
fyerjes. Marrëveshjet e pajtimit për secilin rast dokumentohen nga qendrat përkatëse të
ndërmjetësimit.
Dëmtime
të tjera me
dashje
Neni 90 i KP

Plagosje e
lehtë me
dashje
Neni 89 i KP

Fyerje
Neni 119
KP

Totali

Janar’05-mars’06

89

49

17

155

Nëntor ‘06-tetor 07

88

3

19

110

Nëntor ‘07-tetor ‘08

210

75

59

344

Totali

386

126

93

609

Rastet

Tabela e rasteve të trajtuara nëpërmjet ndërmjetësimit
Nga procesi i monitorimit dhe vlerësimit rezultoi se në të gjitha rastet e monitoruara
për qëndrueshmërinë e zgjidhjes së tyre, të miturit e intervistuar dhe palët e përfshira
QsNRQÀLNWUDSRUWXDQVHQXNLLVKLQULNWK\HUNRQÀLNWLWPHSDOsQWMHWsUGKHVHNLVKLQ
respektuar marrëveshjen e pajtimit. Pyetjes se nëse do ua rekomandonin këtë alternativë
miqve apo të afërmeve të tyre nëse do ndodheshin në të njëjtën situatë, të gjithë iu
përgjigjën pozitivisht.
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3. Palët pajisen me listën e
ndërmjetësuesve – ata zgjedhin
ndërmjetësuesin për rastin e tyre

2. Adresimi i palëve tek
ndërmjetësimi (nga punonjësit e
policisë)
- Referimi i çështjes në qendrat e
ndërmjetësimit

1. Identifikimi i rasteve të përshtatshme për
ndërmjetësim, në përputhje me Ligjin për
Ndërmjetësimin, dhe me Kodin e Procedurës
Penale (Neni 59, 284)
Memorandum bashkëpunimi me Drejtorinë e
Përgjithshme të Policisë së Shtetit dhe
drejtorive rajonale të Policisë.

4. Palëve u bëhen të ditura
parimet e ndërmjetësimit, si
dhe rregullat që do ndiqen.

Viktima dhe
autori i veprës

Të miturit

8. Monitorimi i
zgjidhjes së
përshtatshmërisë

5. Procesi i ndërmjetësimit
- takime të veçanta me palët;
- takime kokë më kokë
- pjesëmarrja e familjes si
mbështetëse e palëve

6. Firmosja e marrëveshjes, që
përmban atë për të cilën palët kanë
rënë dakord së bashku për
zgjidhjen e konfliktit

7. Krijimi i dosjes mbi një rast në
Qendrën e Ndërmjetësimit dhe
paraqitja e një raporti në polici mbi
rezultatin e ndërmjetësimit

Trajtimi dhe zgjidhja e rasteve

Rast studimor
Iliri, një i ri 21-vjeçar u kthye nga Greqia ku kishte qenë emigrant dhe bleu një makinë
të re. Si i ri që ishte, i pëlqente të mburrej me makinën e re duke i dhënë me shpejtësi
nëpër rrugët e qytetit. Fatkeqësisht ndërsa po kalonte një kryqëzim humbi kontrollin e
drejtimit dhe u përplas me një makinë tjetër, shoferi i së cilës ishte po një i ri i quajtur
Agron (emrat e përdorur këtu nuk janë emrat e personazheve të vërtetë).
1sDWsoDVW,OLULGROLQJDPDNLQDLQ[HKXUGKHSDSULWXUSsUVKSMHJLPH¿OORLWsJRGLVWH
personin tjetër. Agroni, për t’u mbrojtur kapi një shufër hekuri dhe e goditi Ilirin në
krah duke e plagosur.
Pas kësaj ngjarjeje disa kalimtarë e çuan Ilirin në spital. Doktori i dha ndihmën e
shpejtë dhe i rekomandoi të qëndronte në spital për t’u qetësuar dhe marrë mjekim
të mëtejshëm. Iliri nuk e dëgjoi doktorin dhe u kthye në vendin e aksidentit për të
vazhduar grindjen, por Agroni nuk ishte aty. Ai ishte larguar pasi i kishte sqaruar
ngjarjen punonjësve të policisë, të cilët më pas e kishin lënë të lirë.
.MR JMs H DFDURL HGKH Ps WHSsU ,OLULQ L FLOL QXN SULWL Ps JMDWs SRU ¿OORL Ws NsUNRQWH
$JURQLQ .XU X WDNXDQ SsUVsUL VLWXDWD X DFDUXD HGKH Ps VKXPs $WD ¿OOXDQ Ws
grindeshin dhe u desh ndërhyrja e policisë që i shoqëroi në komisariat. Iu shpjegua
VKNHOMDOLJMRUHTsNLVKLQNU\HUGKHPHTsNLVKLQVKNHOXUOLJMLQSROLFLDGXKHMWs¿OORQWH
procedimin penal kundër tyre. Në të njëjtën kohë, punonjësi i policisë i këshilloi dy të
rinjtë të mendoheshin dhe të binin dakord për ndonjë zgjidhje alternative nëpërmjet
ndërmjetësimit dhe parimeve restauruese. Meqë situata ishte e tensionuar dhe të dyja
palët ishin në ankth, ata nuk e pranuan sugjerimin.
Iliri tha se do merrte një avokat për të hedhur në gjyq Agronin me akuzën e plagosjes,
ndërsa Agroni e kërcënoi se do ta padiste për dëmtim të makinës. Pas disa orësh,
punonjësit e policisë i kërkuan përsëri të rinjve të rikonsideronin mundësinë e gjetjes
së një zgjidhjeje paqësore dhe nëse do binin dakord policia do t’i ndihmonte ta kalonin
rastin te shërbimi i ndërmjetësimit. Të dyja palët tashmë ishin pak më të qetë dhe pasi
KH]LWXDQSDNQs¿OOLPSUDQXDQWsNRQWDNWRQLQTHQGUsQHQGsUPMHWsVLPLW3DVLSUDQXDQ
këtë zgjidhje alternative, u lanë të lirë.
(Në këtë rast policia njoftoi qendrën e ndërmjetësimit dhe dërgoi një raport teknik të
SsUJDWLWXUQJDSROLFLLWUD¿NXWQsOLGKMHPHDNVLGHQWLQVLGKHQMsUDSRUWPMHNsVRUSsU
,OLULQNXVKNUXKHMGLDJQR]DGKHVKNDOODHGsPWLPLQVLSDVVsFLOLWUDVWLXNODVL¿NXDVL
dëmtim jo i rëndë- plagosje e lehtë).
Takimet para ndërmjetësimit
3DVL SDOsW X NWK\HQ Qs VKWsSL GKH X THWsVXDQ ¿OOXDQ Ws UHÀHNWRQLQ PEL QJMDUMHQ
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,VKLQ VKXPs Ws VWUHVXDU GKH SDVL X ODQs Ws OLUs QJD SROLFLD NLVKLQ QHYRMs Ws ÀLVQLQ
me dikë për të gjetur zgjidhje. Më vonë u shprehën se edhe familjet u kishin kërkuar
të gjenin një zgjidhje të përbashkët dhe të mos i përkeqësonin gjërat apo të ngrinin
padi. Meqë në polici kishin premtuar se do drejtoheshin te qendra e ndërmjetësimit,
te ndërmjetësuesi i rekomanduar nga policia, ishte gjëja e parë që duhej të bënin
pasi u liruan. Në komisariat, ata kishin deklaruar se kishin dëgjuar për këtë lloj
shërbimi por nuk e dinin se ekzistonte edhe në Shqipëri. Iliri mori i pari iniciativën
për të folur me ndërmjetësuesin e këshilluar nga policia. Pas telefonatës ata lanë një
takim për ditën tjetër. Agroni nuk e mori mundimin të bënte të njëjtën gjë. Ai preferoi
të qetësohej dhe pastaj të mendonte se çfarë mund të bënte. Takimi i parë i Ilirin me
qendrën e ndërmjetësimit do të bëhej në ambientet e qendrës. Pasi shpjegoi se çfarë
ndodhi, Iliri bëri disa pyetje mbi procesin e ndërmjetësimit dhe detyrimet që kishte.
Ndërmjetësuesi iu përgjigj pyetjeve të tij dhe i shpjegoi që ky shërbim ofrohej falas.
1JDDQDWMHWsUQGsUPMHWsVXHVLEsULGLVDS\HWMHPELNRQÀLNWLQGKHHLQIRUPRL,OLULQSsU
DYDQWD]KHWH]JMLGKMHVVsNRQÀLNWLWQsSsUPMHWQGsUPMHWsVLPLWVLGKHSsUED]DWOLJMRUH
të ndërmjetësimit dhe për fuqinë ligjore të marrëveshjes nëse do të nënshkruhej edhe
nga pala tjetër. Megjithatë, ai nuk pranoi se ishte fajtor, madje ishte ndierë i fyer dhe
i goditur nga Agroni dhe, sipas diagnozës mjekësore, Iliri ishte dëmtuar jo rëndë, në
krah për shkak të goditjes me shufër hekuri gjatë grindjes. Ndërmjetësuesi e dëgjoi
me kujdes dhe i shpjegoi se procesi i ndërmjetësimit nuk kishte për qëllim të gjente
fajtorin; askush nuk do gjykohej gjatë procesit të ndërmjetësimit dhe nuk do të jepej
asnjë dënim. Qëllimi i këtij procesi – shpjegoi ndërmjetësuesi - ishte që të dyja palët
të komunikonin me njëra- -tjetrën në përpjekje për të zgjidhur problemin, të shlyenin
GsPLQ H VKNDNWXDU QJD DNVLGHQWL GKH Ws PRV SsUNHTsVRQLQ NRQÀLNWLQ Ws VKPDQJQLQ
stresin, inatin dhe zemërimin. Ndërmjetësuesi i tha Ilirit se do takohej edhe me Agronin
dhe se do organizonin një takim të përbashkët te qendra e ndërmjetësimit. Iliri ra
dakord (takimi zgjati një orë e njëzet minuta).
Ndërmjetësuesi ishte informuar për këtë rast nga policia, të cilët i kishin dhënë dhe
QXPULQH$JURQLW1GsUPMHWsVXHVLWHOHIRQRL$JURQLQGKHLNsUNRLWsWDNRKHVKLQ1s¿OOLP
Agroni hezitoi dhe tha se do mendohej. Ndërmjetësuesi i la numrin e vet të telefonit
QsVH$JURQLGRGsVKLURQWHWsÀLVQLQSsUNsWsUDVW3DVLXNRQVXOWXDPHSULQGsULWHYHW
Agroni vendosi të takonte ndërmjetësuesin. Versioni i tij i ngjarjes ndryshonte nga ai
i Ilirit. Agroni ishte më i stresuar dhe dyshues ndaj premtimeve të Ilirit për të zgjidhur
rastin nëpërmjet ndërmjetësimit. Nga mënyra si po tregonte historinë, ndërmjetësuesi
kuptoi se Agroni ishte i frikësuar nga mundësia e hakmarrjes nga Iliri. Agroni i tha
ndërmjetësuesit se ndoshta ishte gabuar që kishte pranuar këtë lloj zgjidhjeje paqësore
dhe do të kishte qenë më mirë të kishte ngritur padi duke akuzuar Ilirin për dëmtim
dhe kanosje.
Ndërmjetësuesi pasi dëgjoi versionin e Agronit dhe për dhunën e ushtruar nga të dyja
palët, i mendoi hezitimet dhe dyshimet e Agronit dhe vendimin e tij për të shkuar në
gjykatë. Megjithatë, i kërkoi Agronit ta mendonte edhe një herë këtë vendim duke i
Ndërmjetësimi midis viktimës- autorit të veprës penale. Drejtësia Restauruese
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thënë se edhe Iliri e kishte mirëpritur këtë zgjedhje. “Pata përshtypjen –tha ai- se Iliri
LVKWHLJDWVKsPWsÀLVQLPWsJMLWKsVsEDVKNXSsUWsJMHWXUQMs]JMLGKMHWsSUDQXHVKPH
nga të dy”. Ndërmjetësuesi tha se Iliri nuk kishte treguar shenja agresiviteti apo
hakmarrjeje kështu që e siguroi Agronin të mos shqetësohej. Në fund të takimit, ai i
kërkoi Agronit të mendonte mundësinë e një takimi me të tre personat (Iliri, Agroni
dhe ndërmjetësuesi) që të diskutonin për një zgjidhje të mundshme. Agroni tha se do
mendohej dhe do kthente një përgjigje shumë shpejt (takimi zgjati një orë e dhjetë
minuta).
Meqë të dyja palët ishin të rinj, ndërmjetësuesi ftoi edhe prindërit e tyre të merrnin
SMHVsQsWDNLP3ULQGsULWUDQsGDNRUGPHGsVKLUsQTsNRQÀLNWLPLGLVIsPLMsYHWsW\UHWs
zgjidhej paqësisht dhe sa më shpejt.

Sesioni i ndërmjetësimit të përbashkët
Ndërmjetësuesi i mirëpriti palët dhe prindërit e tyre dhe i falënderoi që e pranuan si
ndërmjetësues të rastit të tyre. I kërkoi të uleshin dhe u shpjegoi që duhej t’i bindeshin
disa rregullave të përbashkëta për të pasur një takim të suksesshëm, të tilla si:
- të respektonin njëri-tjetrin gjatë këtij sesioni ndërmjetësimi,
- të mos fyenin njëri-tjetrin dhe të mos përdornin fjalë me kuptim negativ,
- të mos ndërprisnin njëri-tjetrin gjatë bisedës si dhe disa rregulla të tjera që duhet të
respektoheshin gjatë procesit të ndërmjetësimit.
Ai u kërkoi palëve leje të mbante disa shënime gjatë sesionit dhe u shpjegoi se sipas
legjislacionit shqiptar për ndërmjetësimin, e gjithë përmbajtja e takimit do ishte
NRQ¿GHQFLDOH$LXNsUNRLSDOsYHTsQsVHGRWsDUULKHMQMsPDUUsYHVKMHGXKHMWsLVKWH
në formë të shkruar dhe e nënshkruar nga të dyja palët.
Pasi palët ranë dakord për rregullat, ai i ftoi të shprehnin mendimin e tyre në prani të
prindërve. Agroni dha i pari versionin e tij të ngjarjes dhe pastaj Iliri. U bënë pyetje
dhe u dha përgjigje nga të dyja palët. Palët ishin pozitive por me raste situata acarohej
sepse palët përpiqeshin t’ia hidhnin “fajin” njëri-tjetrit. (Mendimi i prindërve në fund
të takimit ishte domethënës për rezultatin dhe ndihmoi në arritjen e një marrëveshjeje).
Së fundi, palët arritën një marrëveshje, e zgjidhën rastin duke u pajtuar dhe duke i
kërkuar falje njëri-tjetrit. Në marrëveshje deklarohej shuma e dëmshpërblimit reciprok
që Iliri do paguante për dëmtimin e makinës dhe Agroni për mjekimin e krahut të
dëmtuar të Ilirit. (I gjithë takimi i ndërmjetësimit, duke përfshirë edhe marrëveshjen e
nënshkruar, zgjati një orë e njëzet minuta).
Pas këtij sesioni dhe arritjes së një marrëveshjeje, ndërmjetësuesi njoftoi komisariatin
e policisë që kishte referuar këtë çështje mbi rezultatin e ndërmjetësimit.
Pas ndërmjetësimit
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Disa javë pas sesionit të ndërmjetësimit, palët që kishin nënshkruar marrëveshjen u
kontaktuan nga ndërmjetësuesi i cili mësoi se dy të rinjtë ishin bërë miq dhe ndonjëherë
dilnin bashkë për të pirë diçka. Në një intervistë të kryer nga eksperti që monitoronte
rastin, (një nga djemtë) Agroni tha se tani, pas gjithë asaj që kishte ndodhur, ndihej
i lehtësuar dhe kishte një shok të ri. Më pëlqen që këto alternativa për zgjidhjen e
NRQÀLNWHYHSR]EDWRKHQHGKHQs6KTLSsUL8NDPWUHJXDUVKXPsPLTYHSsUNsWsUDVW
dhe disa prej tyre kishin interes të dëgjonin më tepër për drejtësinë restauruese dhe
ndërmjetësimin.

Pyetje për diskutim
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cila është esenca e procesit restaurues në trajtimin e çështjeve penale?
Cila është lidhja midis drejtësisë restauruese dhe kontrollit social?
Çfarë është ndërmjetësimi viktimë-autor brenda procedimit penal?
Cilët janë disa nga dimensionet njerëzore/demokratike të drejtësisë restauruese?
Çfarë çështjesh janë të përshtatshme për ndërmjetësimin viktimë/autor i veprës
penale, për drejtësinë restauruese?
Çfarë ndodh në një proces ndërmjetësimi mes viktimë-autorit të veprës penale?
Cilat janë hapat kryesorë që duhen ndjekur në një proces të drejtësisë
restauruese?
dIDUsSsU¿WLPLNDDXWRULLYHSUsVSHQDOHQJDQGsUPMHWsVLPLYLNWLPsDXWRU"
dIDUsSsU¿WLPLNDYLNWLPDQJDQGsUPMHWsVLPLYLNWLPsDXWRU"
dIDUsSsU¿WLPLNDNRPXQLWHWLQJDQGsUPMHWsVLPLYLNWLPsDXWRULYHSUsVSHQDOH"
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dsVKWMD H QGsVKNLPLW SsU WHMNDOLPLQ H NX¿MYH OLJMRUs sVKWs WHPs Ts QJMDOO LQWHUHV Ws
vazhdueshëm. Edhe pse jo më i përdorshmi, dënimi me burgim mbetet një ndëshkim
i zakonshëm për veprat penale, i cili autorizohet nga ligji ndërkombëtar i të drejtave
të njeriut, me kusht që të jepet pas një gjykimi që respekton parimin e një procesi të
UUHJXOOWOLJMRUGKHTsQXNLWHMNDORQNX¿MWsHWUDMWLPLWWsQGDOXDUQJDVWDQGDUGHWHWs
drejtave të njeriut, si sjellje e tepruar në krahasim me veprën penale të kryer.
Edhe pse dënimi me burgim është i nevojshëm në shumë raste ku përfshihen autorë
të dhunshëm, ky dënim nuk është zgjidhja e duhur për çdo rast, as për parandalimin e
krimit dhe as për riintegrimin social të të dënuarve. Për më tepër, në shumë shtete sistemi
LEXUJMHYHSRNDORQV¿GDWsVKXPWDSsUVKNDNWsPELSRSXOOLPLWDSRLQIUDVWUXNWXUsVVs
vjetruar dhe si rrjedhojë, të dënuarit me burgim jetojnë në kushte të mjera të cilat mund
WsNHQsQMsQGLNLPQHJDWLYSsUJMHQGMHQHW\UH¿]LNHGKHDWsPHQGRUHGKHSHQJRMQs
përgatitjen e tyre arsimore dhe profesionale, duke ndikuar kështu në mundësitë e tyre
për një jetë normale në komunitet në të ardhmen. Një dënim i gjatë me burgim ka ndikim
edhe në jetën familjare dhe punën e një personi. Sanksionet penale më të përdorshme
janë të një natyre jo me burgim (të ndryshme nga burgimi), dhe ky kapitull trajton
pikërisht këto lloj sanksionesh. Duke marrë parasysh shtimin e skepticizmit në lidhje
me efektivitetin e dënimit me burgim, ekspertët janë përpjekur të gjejnë masa të tjera
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të dobishme për të ndihmuar të dënuarit duke i mbajtur në komunitet.
Ka një numër instrumentesh ndërkombëtare të cilat vendosin detyrime, rregulla
minimale standarde dhe udhëzime për shtetet/palët anëtare të traktateve dhe konventave
për administrimin e drejtësisë dhe alternativave ndaj dënimit me burgim. Dokumentet
e përshkruara në këtë kapitull të cilat janë përdorur për krijimin e këtij manuali – janë
Rregullat e Pekinit dhe Rregullat Minimale Standarde për Masat Alternative të Dënimit me
Burgim (“Rregullat e Tokios”) dhe Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut, si dhe disa
rekomandime të Këshillit të Evropës.
Edhe pse qëllimi i këtij kapitulli është të eksplorojë dhe të fokusohet në dokumentet bazë
Ws6KsUELPLWWs3URYsVQsNRQWHNVWLQHYURSLDQVL¿OOLPSRQGDOHPQsG\GRNXPHQWHWs
rëndësishme ndërkombëtare: Rregullat Standarde Minimale për Masat Alternative të
Dënimit me Burgim (“Rregullat e Tokios”) dhe Rregullat Standarde Minimale të Kombeve
të Bashkuara për Administrimin e Drejtësisë për të Miturit (“Rregullat e Pekinit”).
A. Rregullat Standarde Minimale të Kombeve të Bashkuara për Masat Alternative
të Dënimit me Burgim (Rregullat e Tokios)
Të adoptuara nga Rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme 45/110 në 14 dhjetor 1990
Siç u përmend më sipër, qëllimi i masave alternative të dënimit me burgim në përgjithësi
dhe Rregullave të Tokios në veçanti, është gjetja e alternativave efektive ndaj dënimit me
burgim për të dënuarit dhe të mundësojë autoritetet t’i përshtatin sanksionet penale me
nevojat individuale të të dënuarit dhe në proporcionalitetin e duhur me veprën penale të
kryer. Avantazhet e individualizimit të dënimit në këtë mënyrë, janë të dukshme sepse e
lejojnë të dënuarin të mbetet i lirë dhe, duke i mundësuar të vazhdojë punën, studimet dhe
jetën në familje.
0HJMLWKDWsNsWRPDVDDOWHUQDWLYHPXQGWsMHQsVXEMHNWLNXVKWHYHGKHNX¿]LPHYHVKNHOMDH
të cilave mund të çojë, në raste serioze, edhe në dënim me burgim. Për të mbrojtur të drejtat
e njeriut dhe dinjitetin njerëzor duhen vendosur disa standarde mbi detyrimin dhe zbatimin
HNsW\UHNX¿]LPHYHGKHQMsQJDTsOOLPHWNU\HVRUHWs5UHJXOODYHWs7RNLRVsVKWsSLNsULVKW
SsUNX¿]LPLLNsW\UHVWDQGDUGHYHWsFLODWGXKHWWsNRQVLGHURKHQVLstandardet minimale, që
synojnë të nxisin “përpjekjet për të kapërcyer vështirësitë praktike gjatë aplikimit të këtyre
masave”. Si rrjedhojë, Rregullat nuk duhen lexuar si një model i detajuar i një sistemi masash
alternative të dënimit me burgim, por si “parime të mira dhe një praktikë e mirë” në këtë
fushë.
Rregullat e Tokios nxisin përdorimin e masave alternative të dënimit me burgim si dhe
mbrojtjen minimale për personat e dënuar me këto masa alternative. Këto rregulla synojnë të
inkurajojnë një përfshirje më të gjerë të komunitetit në trajtimin e të dënuarve (duke përfshirë
edhe dyshimet) dhe të nxisin një ndjenjë përgjegjësie sociale te të dënuarit. Duhet theksuar se
Rregullat e Tokios aplikohen për ata persona ndaj të cilëve janë dhënë masa alternative të
dënimit me burgim (siç janë sanksionet komunitare).
Konteksti ndërkombëtar i shërbimit të provës
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Fleksibiliteti në përdorimin e masave alternative
Edhe pse theksojnë rëndësinë e “dënimit të vazhdueshëm”, këto Rregulla nxisin
ÀHNVLELOLWHWWsNRQVLGHUXHVKsPQs]KYLOOLPLQGKHSsUGRULPLQHPDVDYHDOWHUQDWLYHGXNH
u bazuar në katër kritere:


“natyra dhe rrezikshmëria e veprave penale”;



“personaliteti dhe formimi i autorit të veprës penale”;



“mbrojtja e shoqërisë”; dhe



shmangia e “përdorimit të panevojshëm të dënimit me burgim”.

Kështu p.sh., masat alternative mund të jenë më të përshtatshme se paraburgimi.
Megjithatë, vazhdimësia e tyre është në interes të drejtësisë dhe udhëzimet që përdoren
për gjetjen e ekuivalencave midis llojeve të shumta të masave alternative të dënimit me
burgim, do të ndihmonin në zbatimin e detyrueshëm të këtyre masave.
Rregullat Standarde Minimale aktuale përcaktojnë parimet bazë për promovimin e
masave alternative të dënimit me burgim, si dhe për mbrojtjen minimale për të dënuarit
ndaj të cilëve janë dhënë këto masa. Këto rregulla kanë për qëllim të inkurajojnë një
përfshirje më të gjerë të komunitetit në administrimin e drejtësisë penale, veçanërisht
në trajtimin e të dënuarve, si dhe nxisin një ndjenjë përgjegjësie sociale te të dënuarit.
Rregullat do të zbatohen duke marrë parasysh kushtet politike, ekonomike, sociale
dhe kulturore të secilit shtet si dhe synimet dhe objektivat e sistemit përkatës të
drejtësisë penale. Gjatë implementimit të Rregullave, Shtetet Anëtare duhet të bëjnë
përpjekje për të siguruar një balancë të duhur midis të drejtave të të dënuarve, të
drejtave të viktimave dhe shqetësimit të komunitetit në lidhje me sigurinë publike dhe
parandalimin e krimit. Shtetet Anëtare duhet të krijojnë masa alternative të dënimit me
burgim brenda sistemeve të tyre ligjore, në mënyrë që të sigurojnë opsione alternative
duke reduktuar si rrjedhojë numrin e dënimeve me burgim dhe për të racionalizuar
politikat e drejtësisë penale duke marrë parasysh vëzhgimin e të drejtave njerëzore,
kërkesat e drejtësisë sociale dhe nevojat rehabilituese të të dënuarve.
Dispozitat përkatëse të Rregullave aktuale do të përdoren për të gjithë personat gjatë
fazës së procedimit penal, gjykimit apo gjatë ekzekutimit të vendimit penal, në të gjitha
fazat e administrimit të drejtësisë penale. Për qëllimet e Rregullave, këtyre personave
do t’i referohemi si “të dënuarit”, pavarësisht nëse janë të dyshuar, të akuzuar apo të
dënuar. Rregullat do të zbatohen pa asnjë lloj diskriminimi racor, ngjyre, seksi, moshe,
gjuhe, besimi fetar, opinioni politik apo ndonjë opinioni tjetër, origjine kombëtare apo
VRFLDOHSURQHSUHMDUGKMHDSRQGRQMsVWDWXVLWMHWsU3sUW¶XWUHJXDUVDPsÀHNVLEsOQs
përputhje me natyrën dhe rrezikshmërinë e veprës penale, personalitetin dhe formimin
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e autorit të veprës penale dhe për mbrojtjen e komunitetit, si dhe për të shmangur
përdorimin e panevojshëm të dënimit me burgim, sistemi i drejtësisë penale duhet të
krijojë një sërë masash alternative, që nga paraburgimi deri në dispozitat për kohën pasdënimit. Numri dhe lloji i masave alternative të dënimit me burgim duhet të zhvillohen
në mënyrë të tillë që të mundësojnë vazhdimësinë e dhënies së këtyre alternativave.
0DVDWDOWHUQDWLYHMDQsPMHWHÀHNVLEsOWsFLODWPXQGWsSsUGRUHQQsID]sQHSDUDEXUJLPLW
procesit gjyqësor dhe dënimit ose në fazën pas-dënimit. Këto masa duhen zbatuar
gjithmonë nën dritën e parimit të ndërhyrjes minimale.
Në fazën para procesit gjyqësor, interesi i të dënuarit për të shmangur procedimin
ligjor duhet të vlerësohet kundrejt:
 mbrojtjes së shoqërisë;
 parandalimit të krimit/nxitjes së respektimit të ligjit; dhe
 të drejtave të viktimave.
Mbyllja e procedimit është një masë alternative e zakonshme në këtë fazë.
Në fazat e gjykimit penal dhe dënimit, për adresimin e masave alternative duhet të
merren parasysh:
 nevojat rehabilituese të të dënuarit;
 mbrojtja e shoqërisë; dhe
 interesat e viktimave.
Viktimat duhen konsultuar sa here që të jetë e përshtatshme. Në fazën pas-dënimit,
autoritetet duhet të kenë tashmë një sërë masash alternative për të siguruar mundësinë
e lirimit të të dënuarit sa më shpejt dhe për ta ndihmuar të riintegrohet në shoqëri.
Zhvillimi i masave të reja alternative të dënimit me burgim duhet të nxitet dhe të
monitorohet nga afër, si dhe duhet vlerësuar vazhdimisht përdorimi i tyre. I duhet dhënë
rëndësi trajtimit të të dënuarve në komunitet duke mënjanuar sa më shumë mundësinë
e procedimit penal apo procesit gjyqësor në gjykatë, në përputhje me mbrojtjen ligjore
dhe shtetin e së drejtës.
Masat alternative të dënimit me burgim duhen përdorur në përputhje me parimin e
ndërhyrjes minimale. Përdorimi i këtyre masave duhet të jetë pjesë e lëvizjes drejt
depenalizimit dhe dekriminalizimit, dhe jo të ndërhyjë apo të pengojë përpjekjet në
këtë drejtim.

B. Rregullat Standarde Minimale të Kombeve të Bashkuara për Administrimin e
Drejtësisë për të Mitur (“Rregullat e Pekinit”)
Të adoptuara nga rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme 40/33 në 29 nëntor 1985
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Rregullat e Pekinit kanë për qëllim të sigurojnë minimizimin e efekteve të dëmshme në
trajtimin e të miturve nga sistemi i drejtësisë, duke parandaluar shtimin e kriminalitetit
dhe duke e përfshirë sistemin e drejtësisë për të miturit në një proces zhvillimi sa më
të gjerë në nivel kombëtar. Rregullat e Pekinit përdoren për të gjithë të miturit brenda
sistemit të drejtësisë, ku mund të përfshihen këtu edhe masat komunitare. Edhe pse një
dispozitë në Rregullat e Pekinit, e cila nuk ekziston në Rregullat e Tokios, siguron më
shumë mbrojtje për të miturit sesa për të rriturit, kjo nuk përjashton mundësinë që një
mbrojtje e tillë të aplikohet edhe për të rriturit.
Këto Rregulla Standarde Minimale për të dënuarit e mitur, aplikohen në mënyrë
objektive, pa asnjë dallim, si p.sh., për shkak të racës, ngjyrës, seksit, gjuhës, fesë,
opinionit politik apo ndonjë opinioni tjetër, origjine kombëtare apo sociale, prone,
prejardhjeje apo ndonjë statusi tjetër. Një i mitur është një fëmijë ose i ri i cili, nën
sistemin përkatës ligjor, trajtohet ndryshe për kryerjen e një vepre penale nga një i
rritur i cili supozohet të ketë kryer ose është gjetur fajtor për kryerjen e një vepre
penale.
Duhen bërë përpjekje për të vendosur në çdo juridiksion kombëtar, një sërë ligjesh,
rregullash dhe dispozitash për të dënuarit e mitur, si dhe për të krijuar institucione dhe
organizma për administrimin e drejtësisë për të miturit. Këto rregulla duhen zbatuar
plotësisht dhe me drejtësi. Këto perspektiva thelbësore të gjera i referohen politikave
sociale në tërësi dhe synojnë të nxisin mirëqenien e të miturve që, si rrjedhojë, do
të minimizojë nevojën për ndërhyrjen e sistemit të drejtësisë për të mitur dhe do
të zvogëlojë dëmin që mund të shkaktojë kjo ndërhyrje. Këto masa kujdesi për të
miturit, të zbatuara para sesa të shfaqen shenjat e para të delinkuencës, janë kërkesat e
politikave bazë për të shmangur nevojën për përdorimin e Rregullave.
Mosha minimale për përgjegjësi penale ndryshon nga një vend në tjetrin, në bazë
të historisë dhe kulturës përkatëse. Metoda moderne do të merrte në konsideratë
faktin nëse një fëmijë mund të jetojë sipas komponentëve moralë dhe psikologjikë
të përgjegjësisë penale; d.m.th nëse një fëmijë, në bazë të dallimit dhe kuptimit të vet
individual, mund të ketë përgjegjësi për një sjellje antisociale esenciale. Kështu që,
duhen bërë përpjekje për të caktuar një moshë minimale të arsyeshme e cila të ketë
zbatim ndërkombëtar.
Duke marrë parasysh nevojat e veçanta të të miturve si dhe shumëllojshmërinë e
masave të disponueshme, nevojitet një shkallë e duhur maturie në të gjitha fazat e
procedimit penal dhe në nivelet e ndryshme të administrimit të drejtësisë për të mitur,
duke përfshirë hetimin, procedimin penal, gjykimin dhe ndjekjen e zbatimit të tyre.
Megjithatë, duhen bërë përpjekje për të siguruar përgjegjshmërinë e duhur në të gjitha
KDSDWHXVKWULPLWWsNsWLMGLVNUHFLRQL$WDTsXVKWURMQsPDWXULGXKHWWsNHQsNXDOL¿NLPLQ
e duhur ose të jenë trajnuar për të vepruar me maturi dhe në përputhje me funksionet
dhe postet e tyre. Këto Rregulla kombinojnë një sërë tiparesh të rëndësishme të një
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administrimi efektiv, të drejtë dhe humane të drejtësisë për të miturit: nevoja për të
lejuar ushtrimin e autoritetit diskret në të gjitha nivelet e rëndësishme të procedimit,
me qëllim që ata të cilët marrin vendime të mund të ndërmarrin veprimet e duhura
në lidhje me çdo rast individual; dhe nevoja për të garantuar kontrolle dhe balanca,
për të parandaluar çdo abuzim me pushtetin diskrecial dhe për të mbrojtur të drejtat
e të dënuarve në moshë të re. Përgjegjshmëria dhe profesionalizmi janë instrumentet
më të përshtatshëm për të frenuar përdorimin e gjerë të diskrecionit. Për këtë arsye,
NXDOL¿NLPLGKHWUDMQLPLSURIHVLRQDOWKHNVRKHQVLPMHWHWsUsQGsVLVKPHSsUWsVLJXUXDU
një ushtrim të duhur të diskrecionit në çështjet që lidhen me të dënuarit e mitur. (Shih
gjithashtu nenet 1.6 dhe 2.2.) Në këtë kontekst, theksohet formulimi i udhëzimeve
VSHFL¿NHSsUXVKWULPLQHGLVNUHFLRQLWGKHVLJXULPLQHVLVWHPHYHWsULVKLNLPLWDSHOLPLW
etj, për të lejuar shqyrtimin e vendimeve dhe përgjegjshmërisë. Këto mekanizma
QXNVSHFL¿NRKHQQsNsWsNDSLWXOOSsUVKNDNVHQXNPXQGWsSsUIVKLKHQOHKWsVLVKWQs
rregullat minimale standarde të pranuara në nivel ndërkombëtar, pasi këto të fundit nuk
mund të mbulojnë të gjitha ndryshimet në sistemet e drejtësisë.
Mbrojtjet bazë procedurale si p.sh., prezumimi i pafajësisë, e drejta për t’u informuar
mbi akuzat, e drejta për të heshtur, e drejta për këshillim, e drejta për praninë e një
prindi ose kujdestari, e drejta për t’u ballafaquar dhe bërë pyetje dëshmitarëve, dhe e
drejta për të apeluar te një autoritet më i lartë, duhet të garantohen në të gjitha fazat e
procedimit penal. E drejta e të miturve për privatësi duhet respektuar në çdo rast, në
mënyrë që të shmanget dëmi që mund t’i shkaktohet atij/asaj nga një publicitet jo i duhur
apo nga etiketimi i mundshëm. Studimet kriminologjike në fushën e etiketimit kanë
WUHJXDUSsUHIHNWHWHGsPVKPH WsOORMHYHWsQGU\VKPH WsVKNDNWXDUDQJDLGHQWL¿NLPL
i përhershëm i të rinjve si “kriminelë” apo “delinkuent”.
Policia, prokuroria apo organe të tjera që trajtojnë rastet e të miturve, duhet të kenë
autoritetin të disponojnë për raste të tilla, brenda diskrecionit të tyre, pa iu referuar
seancave dëgjimore, në bazë të kritereve të vendosura për këtë qëllim në sistemin
përkatës ligjor, dhe në përputhje me parimet që përmbajnë këto Rregulla. Çdo lloj
alternative, duke përfshirë edhe referimin ndaj masave të përshtatshme komunitare
apo shërbimeve të tjera, kërkon miratimin e të miturit, të prindërve apo kujdestarit
të tij/saj, me kusht që një vendim i tillë për një rast të referuar, të shqyrtohet nga
një autoritet kompetent, për zbatim. Për të lehtësuar zgjidhjet diskrete të rasteve të
të miturve, duhet të bëhen përpjekje për të krijuar programe komunitare, të tilla si:
mbikëqyrje ose udhëzim i përkohshëm, zhdëmtim dhe kompensim i viktimave.
Përdorimi i një mase alternative duke zëvendësuar procedimin penal dhe, shpesh herë,
ri-drejtimi te shërbimet e ndihmës komunitare, praktikohet në mënyrë formale dhe
joformale në shumë sisteme ligjore. Kjo praktikë shërben për të penguar ndikimet
negative të procedimeve ligjore të vazhdueshme në administrimin e drejtësisë për të
mitur (për shembull, stigma e vendimit dhe dënimit). Në shumë raste, mos-ndërhyrja
do të ishte përgjigja më e mirë. Si rrjedhojë, përdorimi i masave alternative që në
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¿OOLPSDLXUHIHUXDUVKsUELPHYH VRFLDOH DOWHUQDWLYHPXQGWsMHWsSsUJMLJMDPsHPLUs.MR
ndodh zakonisht kur vepra penale nuk ka rrezikshmëri të lartë dhe kur familja, shkolla apo
institucione të tjera sociale të kontrollit informal, kanë reaguar tashmë apo do të reagojnë
në mënyrën e duhur dhe konstruktive.
Sipas nenit 11.2, masat alternative mund të përdoren në çdo fazë të vendimmarrjes nga
policia, prokuroria apo institucione të tjera si: gjykatat, bordet apo këshillat. Mund të
ushtrohet nga një, disa apo të gjitha autoritetet sipas rregullave dhe politikave të sistemeve
përkatëse, dhe në përputhje me këto Rregullat. Këto masa alternative, jo domosdoshmërish,
GXKHWWsNX¿]RKHQYHWsPSsUYHSUDSHQDOHPHUUH]LNVKPsULWsXOsWGXNHLNWK\HUDWRQsNsWs
mënyrë në një instrument të rëndësishëm.
Këto rregulla rekomandojnë gjetjen e masave alternative ndaj drejtësisë për të mitur në
formën e masave me bazë punën në komunitet. Programet që përfshijnë zgjidhje të tilla si
]KGsPWLPLLYLNWLPsVGKHDWRTsSsUSLTHQWsVKPDQJLQNRQÀLNWHWPHOLJMLQQsWsDUGKPHQ
nëpërmjet mbikëqyrjes dhe udhëzimit, këshillohen në mënyrë të veçantë. Meritat e rasteve
individuale do ta bënin përdorimin e masave alternative të përshtatshëm edhe për veprat
penale me rrezikshmëri më të lartë (për shembull, kur një vepër penale kryhet për herë të
parë dhe nën presionin e bashkëmoshatarëve, etj.).
Rregullat theksojnë nevojën për trajnim të specializuar për të gjithë punonjësit e ligjit të
përfshirë në administrimin e drejtësisë për të miturit. Meqë policia është kontakti i parë me
sistemin e drejtësisë për të mitur, është me rëndësi që punonjësit e policisë të veprojnë në
mënyrë profesionale.
Kongresi i Gjashtë i Kombeve të Bashkuara mbi Parandalimin e Krimit dhe Trajtimin
HWs'sQXDUYHQsUH]ROXWsQQUPELVWDQGDUGHWHGUHMWsVLVsSsUWsPLWXUVSHFL¿NRQVH
Rregullat, inter alias,GXKHWWsUHÀHNWRMQsSDULPLQED]sTsSDUDEXUJLPLWsSsUGRUHWYHWsP
si mundësia e fundit, në mënyrë që asnjë i mitur të mos mbahet në një ndërtesë ku është i
ekspozuar ndaj ndikimeve negative të të rriturve, dhe të merren parasysh nevojat e tyre të
veçanta gjatë kësaj faze zhvillimi.

C. Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut (KEDNJ)
Qëllimi i Këshillit të Evropës është që të realizojë një bashkim më të ngushtë midis anëtarëve
të tij dhe se një nga mjetet për të arritur këtë qëllim është mbrojtja dhe zhvillimi i të drejtave
të njeriut dhe i lirive themelore, që përbëjnë themelet e drejtësisë dhe të paqes në botë,
ruajtja e të cilave mbështetet kryesisht mbi një regjim politik demokratik nga njëra anë, dhe
nga ana tjetër mbi një kuptim dhe respektim të përbashkët të të drejtave të njeriut.
Të gjitha palët kontraktuese kanë detyrimin për të respektuar të drejtat e njeriut që
parashikohen në këtë konventë. Disa nga këto të drejta dhe liri themelore marrin rëndësi të
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veçantë në kuadër të penologjisë.
Për efekt të tematikës së këtij Manuali, do të doja të ndalesha në disa prej të drejtave dhe lirive
që parashikon KEDNJ, si garanci të rëndësishme në procesin penal dhe që afektojnë sistemin
e drejtësisë penale në tërësi.
Një nga të drejtat që parashikon kjo konventë është padyshim “E drejta për jetën” – neni 2
i KEDNJ. E drejta e çdo njeriu për jetën mbrohet me ligj. Askujt nuk mund t’i privohet jeta
qëllimisht, me përjashtim të rastit kur zbatohet një vendim gjykate pas dënimit për një krim
për të cilin ky dënim është parashikuar me ligj.
Po ashtu, një nen i rëndësishëm i Konventës lidhet me ndalimin e përdorimit të torturës
(neni 3 i KEDNJ). Kjo konventë parashikon se: “Askush nuk mund t’i nënshtrohet torturës
ose dënimeve ose trajtimeve çnjerëzore ose degraduese”.Një sërë rastesh janë paraqitur
në Gjykatën e Strasburgut në lidhje me shkelje të këtij neni, ku kjo gjykata ka bërë edhe
vlerësimin në çdo rast nëse kemi të bëjmë me trajtim degradues/çnjerëzor, duke pasur parasysh
interpretimin që i ka bërë kjo gjykatë termit torturë, trajtim johuman apo degradues.
Për të garantuar një trajtim sa më human të personit, në rastet kur ai arrestohet apo burgoset
për një vepër penale, me rëndësi është padyshim neni 5 i KEDNJ, në lidhje me të drejtën
e personit për liri dhe siguri, si dhe garancitë për zhvillimin e një procesi të rregullt ligjor.
Çdokush ka të drejtën e lirisë e të sigurisë personale. Askujt nuk mund t’i hiqet liria, me
përjashtim të rasteve që vijojnë dhe në përputhje me procedurën dhe rastet e parashikuara
me ligj
Neni 6 i KEDNJ parashikon të drejtën për një proces të rregullt ligjor. Në përcaktimin e të
drejtave dhe detyrimeve të tij civile ose të çdo akuze penale kundër tij, çdo person ka të drejtë
që çështja e tij të dëgjohet drejtësisht, publikisht dhe brenda një afati të arsyeshëm nga një
gjykatë e pavarur dhe e paanshme. Edhe në lidhje me këtë, rastet e shqyrtuara nga Gjykata e
Strasburgut kanë qenë të shumta, duke krijuar kështu edhe një jurisprudencë të pasur. (shih
nenet 5 dhe 6 të KEDNJ).
Për një proces penal, me rëndësi janë edhe disa garanci të tjera që parashikon kjo Konventë,
si: “Mosdënimi pa ligj”- neni 7 i KEDNJ, apo “Ndalimi i skllavërisë dhe i punës së detyruar”neni 4 i KEDNJ, që parashikon se askush nuk do të shtrëngohet të kryejë një punë me dhunë
ose të detyruar, duke përfshirë këtu çdo lloj pune që i kërkohet të kryejë zakonisht një personi
të ndaluar në kushtet e parashikuara nga neni 5 i kësaj Konvente ose gjatë lirimit të tij me
kusht.
D. Rregullat Evropiane të Burgjeve, Rekomandimi Nr. R 87 (3) i Komitetit të Ministrave
të Këshillit të Evropës
Këto Rregulla si dhe ato të Kombeve të Bashkuara nuk janë të detyrueshme në kuadrin ligjor
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të së drejtës ndërkombëtare. Megjithatë, ato përfaqësojnë një Kod standardesh dhe praktikash
të bazuara në konsensusin e përgjithshëm të gjithë shteteve që tashmë i kanë adoptuar si në
aspektin politik ashtu edhe në atë ligjor.
Formulimi i këtyre rregullave në formën e rekomandimeve, zgjeron mundësinë që ato
të pranohen nga një sërë shtetesh, kushtet ekonomike dhe sociale të të cilëve, mund të
QGU\VKRQLQGXNVKsP*MLWKDVKWXÀHNVLELOLWHWLL5UHJXOODYH]JMHURQPXQGsVLQsSsUWs
përmirësuar zbatimin e tyre praktik brenda sistemit të burgjeve. Në kontekstin evropian,
këto Rregulla janë transformuar në një simbol dhe stimul me qëllim përmirësimin e
standardeve të përgjithshme, si dhe nxitjen e politikave penale dhe të regjimit modern
dhe humanitar të trajtimit të të dënuarve.
Edhe pse Rregullat nuk janë ligjërisht të detyrueshme, përveç juridiksionit të
detyrueshëm të brendshëm, statusi i tyre moral dhe ndikimi që kanë si një kod praktik
merr një rëndësi të madhe, gjithnjë në rritje.
Vëmendje e veçantë i kushtohet përgatitjes para-lirimit. Për të gjithë të burgosurit
duhet të merren masat e duhura që t’i ndihmojnë të rikthehen në jetën e tyre familjare,
në shoqëri dhe në punë pas lirimit. Për këtë arsye duhen krijuar procedura dhe kurse
të veçanta. Në rastin e personave të dënuar me burgim për një kohë të gjatë, duhen
marrë masa për të siguruar një rikthim gradual në jetën në komunitet. Ky qëllim mund
të arrihet, kryesisht, duke përdorur një regjim para-lirimit të organizuar në të njëjtin
institucion ose në një institucion tjetër të përshtatshëm, ose duke i liruar me kusht nën
një mbikëqyrje të veçantë të kombinuar me mbështetjen e duhur sociale.
Administrata e burgjeve duhet të bashkëpunojë ngushtësisht me shërbimet sociale dhe
agjencitë që ndihmojnë të burgosurit e liruar të rikthehen në komunitet, veçanërisht
në jetën familjare dhe në punë. Duhen marrë masa për të siguruar që të burgosurit e
OLUXDUWsSDMLVHQPHGRNXPHQWHWHGXKXUDGKHGRNXPHQWHLGHQWL¿NLPLVLGKHW¶XMHSHW
ndihmë për të gjetur një shtëpi dhe punë të përshtatshme. Atyre iu duhen siguruar
menjëherë mjetet e nevojshme të jetesës, veshjet e duhura në përshtatje me klimën dhe
stinën, si dhe çfarë u nevojitet për të arritur në destinacionin e tyre.

E. Rekomandime të tjera të Këshillit të Evropës
Këto rekomandime janë bazuar në parimet e Rregullave Evropiane të Burgjeve me
qëllim që t’u shërbejnë qeverive të shteteve anëtare në praktikën dhe legjislacionin e
tyre të brendshëm, që t’i zbatojnë në mënyrë progresive dhe me bazë sa më të gjerë.
Disa nga Rekomandimet kryesore të Këshillit të Evropës, në këtë drejtim, janë:
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Rekomandimi Nr. R (92) 16 i Komitetit të Ministrave të Shteteve Anëtare
në lidhje me Rregullat Evropiane mbi Sanksionet dhe Masat Komunitare
Migena Leskoviku

Termi “sanksione dhe masa komunitare” i referohet atyre masave dhe sanksioneve që
PEDMQsWsGsQXDULQQsNRPXQLWHWSRUPHGLVDNX¿]LPHWsOLULVsVsWLMQsSsUPMHWYHQGRVMHV
së kushteve dhe/ose detyrimeve, dhe të cilat zbatohen nga organet e përcaktuara me
ligj për këtë qëllim. Termi përfshin çdo sanksion të vënë nga një gjykatë apo gjyqtar,
dhe çdo masë të marrë para apo në vend të një vendimi mbi një sanksion, si dhe
mënyrat për të zbatuar një dënim me burgim jashtë ambienteve të burgut. Edhe pse ky
SsUNX¿]LPQXNSsUIVKLQVDQNVLRQHWPRQHWDUHoGRDNWLYLWHWPELNsT\UsVDSRNRQWUROOXHV
i ndërmarrë për të siguruar zbatimin e tyre, përfshihet në qëllimin e rregullave.
Ai rekomandon që qeveritë e shteteve anëtare të udhëhiqen në legjislacionin e tyre të
brendshëm dhe në praktikë, nga parimet e përcaktuara në përmbajtjen e Rregullave
evropiane mbi sanksionet dhe masat komunitare, bashkangjitur Rekomandimit aktual,
me qëllim që të zbatohen në mënyrë progresive dhe të përdoren sa më gjerësisht.
Në shtetet anëtare, është zhvilluar dukshëm përdorimi i sanksioneve dhe masave të
zbatuara në komunitet, gjë që tregon se më shumë vëmendje po u kushtohet masave
alternative sesa dënimit me burgim.
Ky rekomandim konsideron rëndësinë e vendosjes së parimeve të përbashkëta në
lidhje me politikën penale në Shtetet Anëtare të Këshillit të Evropës, me qëllim që
të forcohet bashkëpunimi ndërkombëtar në këtë fushë; kjo duke marrë parasysh që
këto sanksione dhe masa konsiderohen mënyra të rëndësishme të luftimit të krimit,
dhe që shmangin efektet negative të dënimit me burgim; si dhe rëndësinë e zhvillimit
të normave ndërkombëtare për krijimin, detyrimin dhe zbatimin e këtyre sanksioneve
dhe masave.
0HJMLWKDWsPDVDWTsNDQsOLGKMHVSHFL¿NHPHWsPLWXULWQXNSsUIVKLKHQQsNsWR5UHJXOOD
Rregullat aktuale, të konceptuara si paralele me Rregullat Evropiane të Burgjeve, nuk
duhen konsideruar si një sistem model. Ato formojnë një korpus kërkesash që mund të
pranohen gjerësisht dhe të zbatohen. Nëse nuk respektohen këto kërkesa, nuk mund të
ketë zbatim të kënaqshëm të masave dhe sanksioneve komunitare.
Dispozitat e Rregullave aktuale trajtojnë të gjitha sanksionet dhe masat komunitare që
zbatohen në komunitet, duke përfshirë këtu edhe mënyrat për ekzekutimin e vendimit
të dënimit me burgim jashtë burgut.
Ky rekomandim përbëhet nga sa vijon:
Pjesa I, përcakton parimet e përgjithshme duke përfshirë edhe kuadrin ligjor, garancitë
gjyqësore dhe procedurat për apelim; respektin për të drejtat themelore, bashkëpunimin
dhe miratimin e të dënuarit.
3MHVD,,SsUFDNWRQEXULPHWQMHUs]RUHGKH¿QDQFLDUHGXNHSsUIVKLUsVWD¿QHNXDOL¿NXDU
burimet njerëzore, pjesëmarrjen e komunitetit;
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Pjesa III, mbulon aspektin e menaxhimit të sanksioneve dhe masave, duke përfshirë
kushtet e zbatimit të tyre dhe metodat e punës.
Ky rekomandim është një instrument që nxit shumë përdorimin e dënimeve/masave
komunitare sa herë që këto masa promovojnë riintegrimin social të një të dënuari, duke
mbajtur parasysh interesat e komunitetit, si p.sh., parandalimin e krimit, respektimin e
ligjit dhe interesat e viktimave. Masat dhe sanksionet komunitare janë një fushë ligjore
që nuk është eksploruar ende plotësisht, por që ka një potencial të rëndësishëm, nga i
FLOLPXQGWsSsU¿WRMsVLNRPXQLWHWLDVKWXHGKHWsGsQXDULW
Mbikëqyrja e sanksioneve dhe masave komunitare ka për qëllim reduktimin e përsëritjes
së veprave penale dhe të ndihmojë të dënuarin të ri-integrohet në komunitet. Nevoja
për mbikëqyrje varet nga natyra e masës komunitare përkatëse.
Mbikëqyrja duhet të kryhet nga një autoritet kompetent në përputhje me kushtet e
përcaktuara me ligj. Mbikëqyrja duhet të përshtatet me nevojat e të dënuarit dhe suksesi
i saj varet nga miratimi, pjesëmarrja dhe bashkëpunimit i të dënuarit. Gjithashtu, ajo
duhet rishikuar periodikisht.
Kohëzgjatja e sanksioneve dhe masave komunitare duhet të përcaktohet nga një
autoritet përkatës në përputhje me ligjin; një masë mund të përfundojë para kohe dhe
gjithashtu mund të zgjatet, nëse është e nevojshme dhe në interes të të dënuarit.
Kushtet e caktuara për sanksionet dhe masat komunitare duhet të marrin parasysh
nevojat e komunitetit, si dhe nevojat dhe të drejtat e të dënuarit dhe viktimës.
Kushtet duhet të jenë realiste dhe të përcaktuara drejtë, dhe i duhen shpjeguar të
dënuarit si me gojë dhe me shkrim. Mund të nevojitet krijimi i skemave të veçanta
trajtimi, për t’u marrë me nevojat dhe problemet e një kategorie veçanërisht të vështirë
WsGsQXDULVK1sUDVWVHNsWRNXVKWHVKNHOHQVDQNVLRQHWPDVDWPXQGWsPRGL¿NRKHQ
ose revokohen. Megjithatë, një shkelje e tillë, nuk mund të çojë automatikisht në heqjen
e lirisë.

Gjyqtarët, prokurorët dhe avokatët luajnë një rol të rëndësishëm kur vendoset nëse i
dënuari do t’i nënshtrohet masave komunitare dhe jo dënimit me burgim. Pushteti që u
jepet këtyre profesioneve ligjore nga legjislacioni i brendshëm në lidhje me këtë çështje
varion, por duke marrë parasysh efektin negativ që burgimi ka shpesh veçanërisht te të
dënuarit e mitur, si dhe kostot sociale të rënda të burgimit, si dhe duhet eksploruar çdo
mundësi për t’u siguruar të dënuarve një mundësi rehabilitimi duke përdorur sanksione
PsSDNGUDVWLNHSRUPXQGsVLVKWPsH¿NDVHVHVDGsQLPLPHEXUJLP
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Megjithatë, përdorimi i gjerë i sanksioneve dhe masave komunitare kërkon zhvillimin
HQMsUUMHWLQMHUs]LVKWsDIWsWsNXDOL¿NXDUGKHWUDMQXDUMRYHWsPQsRUJDQHWJM\TsVRUH
GKH Ws SURFHGLPLW SRU HGKH Qs VWD¿Q H DXWRULWHWHYH VRFLDOH GKH DGPLQLVWUDWLYH 3UD
kërkohen përpjekje të bashkërenduara nga autoritetet e të gjitha niveleve, për të krijuar një
VsUsGsQLPHVKNRPXQLWDUHWsFLODWPXQGWs]EDWRKHQPHÀHNVLELOLWHWGKHQsSsUVKWDWMHPH
QHYRMDWVSHFL¿NHWsWsGsQXDUYH
Gjyqtarët, prokurorët, avokatët dhe punonjësit e shërbimit të provës me eksperiencën dhe
lidhjet e tyre tepër të ngushta me të dyshuarit dhe akuzuarit për vepra penale, luajnë një
rol të rëndësishëm në përcaktimin e problemeve dhe zgjidhjeve përkatëse, dhe në nxitjen
e një debati të hapur në shoqëri në lidhje me veprat penale dhe mënyrat e ndëshkimit të të
dënuarve.
Sanksionet për kryerjen e një vepre penale janë subjekt i një debati dhe shqyrtimi të
YD]KGXHVKsPYHoDQsULVKWSRUQXNNX¿]RKHQYHWsPQJDNMRSsUWsGsQXDULWHPLWXU1GsUVD
shoqëritë tona ndryshojnë dhe evoluojnë, deri diku edhe veprat penale të kryera ndryshojnë
dhe, si rrjedhojë, çështja e sanksioneve largo sensu do të vazhdojë në këtë mënyrë, të jetë
një shqetësim por dhe një subjekt me interes për komunitetin.



Rekomandimi Nr. R (99) 22, i Komitetit të Ministrave të Shteteve Anëtare në lidhje
me Mbipopullimin e Burgjeve dhe Rritjen e Popullsisë në Burgje (dhe Shtojca e këtij
rekomandimi)
(Adoptuar nga Komiteti i Ministrave në 30 shtator 1999 në mbledhjen e 681 të
Zëvendës Ministrave)

Rekomandon qeveritë e shteteve anëtare, të marrin masat e duhura kur rishikojnë
legjislacionin dhe praktikat e tyre në lidhje me mbipopullimin dhe rritjen e popullsisë në
burgje, me qëllim që të inkurajojnë shpërndarjen më të gjerë të mundshme të Rekomandimit
dhe raportit mbi mbipopullimin dhe rritjen e popullsisë në burgje të hartuar nga Komiteti
Europian për Problemet e Kriminalitetit.
6LSDVNsWLMUHNRPDQGLPLPELSRSXOOLPLGKHUULWMDHSRSXOOVLVsQsEXUJMHSsUEsMQsQMsV¿Gs
madhore për administratën e burgjeve dhe sistemin e drejtësisë penale në tërësi, si në lidhje
PHWsGUHMWDWHQMHULXWDVKWXGKHPHPHQD[KLPLQH¿NDVWsLQVWLWXFLRQHYHSHQDOH*MLWKDVKWX
DLPHUUQsNRQVLGHUDWsIDNWLQTsPHQD[KLPLH¿NDVLSRSXOODWsVVsEXUJMHYHSsUFDNWRKHWQJD
çështje të tilla si: situata e përgjithshme e kriminalitetit, prioriteteti në kontrollin e krimit,
gama e dënimeve të përcaktuara, ashpërsia e dënimeve të dhëna, shpeshtësia e përdorimit
WsVDQNVLRQHYHGKHPDVDYHNRPXQLWDUHSsUGRULPLLSDUDEXUJLPLWHIHNWLYLWHWLGKHH¿NDVLWHWL
i organeve të drejtësisë penale dhe qëndrimi i publikut ndaj krimit dhe ndëshkimit.
.\UHNRPDQGLPD¿UPRQTsPDVDWHPDUUDSsUWsOXIWXDUPELSRSXOOLPLQHEXUJMHYHGKH
për të reduktuar popullsinë e burgjeve, duhet të bëhen pjesë e një politike penale koherente
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dhe racionale për parandalimin e krimit dhe sjelljes kriminale, zbatimin efektiv të ligjit,
sigurinë dhe mbrojtjen e publikut, individualizimin e sanksioneve dhe masave si dhe për
riintegrimin social të të dënuarve.
Këto masa duhet të jenë konform parimeve bazë të shteteve demokratike të udhëhequra
nga ligji dhe që u nënshtrohen qëllimit madhor të garantimit të të drejtave të njeriut, në
përputhje me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe me rastet e praktikës
gjyqësore të organeve përkatëse të ngarkuara me zbatimin e tij.
Ky dokument ndahet në disa pjesë: Pjesa e parë përshkruan parimet bazë; pjesa e dytë
trajton menaxhimin e situatës për reduktimin e popullsisë së burgjeve; pjesa e tretë
përcakton masat që merren në lidhje me fazën para-gjykimit me qëllim shmangien e
procedimit penal – reduktimi i paraburgimit; pjesa e katërt përcakton masat në lidhje
me fazën e gjykimit, sistemin e sanksioneve/masave – kohëzgjatja e dënimit, dhe pjesa
e fundit trajton masat në lidhje me fazën pas-gjykimit, zbatimin e sanksioneve dhe
masave komunitare – ekzekutimi i dënimeve me burgim.



Rekomandimi CM/Rec(2008) 11 i Komitetit të Ministrave të shteteve anëtare
mbi Rregullat Evropiane për të dënuarit e mitur që u nënshtrohen sanksioneve
ose masave
(Adoptuar nga Komiteti i Ministrave në 5 nëntor 2008 në mbledhjen e 1040 të
Zëvendës Ministrave)

Ky rekomandim ka për qëllim të rrisë unitetin midis shteteve anëtarëve të tij, veçanërisht
duke harmonizuar ligjet mbi çështjet me interes të përbashkët, duke konsideruar faktin
që nevojitet një bashkëveprim në nivel evropian për të mbrojtur më mirë të drejtat dhe
PLUsTHQLHQHWsPLWXUYHTsK\MQsQsNRQÀLNWPHOLJMLQVLGKHSsUWs]KYLOOXDUQMsVLVWHP
drejtësie në interes të të miturve në shtetet anëtare.
Gjithashtu, ai merr në konsideratë faktin e rëndësishëm që shtetet anëtare të Këshillit të
Evropës vazhdojnë të përmirësojnë, përditësojnë dhe vëzhgojnë parimet e përbashkëta
në lidhje me politikat dhe praktikat kombëtare të drejtësisë për të mitur, dhe të zhvillojnë
bashkëpunimin ndërkombëtar në këtë fushë.
Është e rëndësishme që ky rekomandim dhe komentarët që e shoqërojnë atë të
përkthehen dhe shpërndahen gjerësisht dhe sidomos te autoritetet gjyqësore dhe në
polici; institucionet që ekzekutojnë sanksionet dhe masat në lidhje me të dënuarit e
mitur; institucionet penitenciare, të mirëqenies dhe shëndetit mendor ku qëndrojnë të
dënuarit e mitur dhe personeli i tyre, si dhe media dhe publiku i gjerë.
Të dënuarit e mitur që u nënshtrohen sanksioneve apo masave, duhen trajtuar duke
respektuar të drejtat e tyre. Sanksionet ose masat që mund të jepen për të miturit si
dhe mënyra e zbatimit të tyre, duhet të përcaktohen me ligj dhe të bazohen në parimet
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e integrimit social dhe edukimit dhe të parandalimit të recidivizmit. Sanksionet dhe
masat duhen vendosur nga gjykata, duhet të jenë të përcaktuara mirë dhe të zbatohen
vetëm për periudhën më minimale të nevojshme dhe vetëm për një qëllim të ligjshëm.
Imponimi dhe zbatimi i sanksioneve ose masave duhet të kryhet në interesin më të
lartë të të dënuarve të mitur, të kushtëzuar nga rrezikshmëria e veprës penale të kryer
SDULPLLSURSRUFLRQDOLWHWLW GKHWsPDUUsSDUDV\VKPRVKsQHW\UHVKsQGHWLQ¿]LNGKH
mendor, zhvillimin, kapacitetet dhe rrethanat personale (parimi i individualizimit), të
përcaktuara, kur është e nevojshme, nga raportet psikologjike, psikiatrike apo raportet e
vlerësimit social. Sanksionet apo masat duhen zbatuar pa vonesë dhe vetëm për periudhën
e nevojshme (parimi i ndërhyrjes minimale).
Privimi i lirisë së një të mituri duhet të jetë masa e fundit që mund të merret dhe të
zbatohet për periudhën më të shkurtër të mundshme. Duhen bërë përpjekje të veçanta
për të shmangur paraburgimin. Sanksionet ose masat duhet të jepen dhe zbatohen pa
asnjë lloj diskriminimi për shkak të racës, seksit, ngjyrës, gjuhës, fesë, orientimit seksual,
opinionit politik apo ndonjë opinioni tjetër, origjinën kombëtare apo sociale, përkatësisë
në një minoritet kombëtar, pronës, prejardhjes apo ndonjë statusi tjetër (parimi i mosdiskriminimit). Ndërmjetësimi ose masat e tjera restauruese duhet të inkurajohen në çdo
fazë të trajtimit të një mituri.
Çdo sistem drejtësie për të mitur duhet të sigurojë pjesëmarrjen e tyre efektive në
procedimet ligjore në lidhje me dhënien dhe zbatimin e sanksioneve apo masave. Të
miturit nuk duhet të kenë më pak të drejta apo mbrojtje ligjore sesa ato që u ofrohen të
rriturve nga rregullat e përgjithshme të procedurës penale. Çdo sistem drejtësie për të mitur
duhet të marrë parasysh të drejtat dhe përgjegjësitë e prindërve dhe kujdestarëve ligjorë,
si dhe duhet t’i përfshijë ata sa më shumë gjatë procedimit penal dhe në ekzekutimin e
sanksioneve ose masave, përveç se kur kjo gjë nuk është në interesin më të lartë të të
miturve.
Çdo sistem drejtësie për të mitur duhet të ndjekë një metodë multi-disiplinare dhe multiinstitucionale, si dhe të integrohet në shumë iniciativa të gjera sociale për të miturit, në
mënyrë që të sigurojë një përqasje holistike dhe vazhdimësi të kujdesit për këta të mitur
(parimet e përfshirjes së komunitetit dhe kujdesit të vazhdueshëm).
Personeli që punon me të miturit kryen një shërbim publik të rëndësishëm. Rekrutimi
i tyre, trajnimi i veçantë dhe kushtet e punës duhet të sigurojnë që ata janë në gjendje
të sigurojnë standardin e duhur të kujdesit, për të përmbushur nevojat e veçanta të të
miturve dhe të shërbejnë si shembull pozitiv për ta. Ekzekutimi i çdo sanksioni apo mase
duhet t’i nënshtrohet inspektimit të rregullt nga qeveria dhe monitorimit të pavarur.
Në të gjitha fazat e procesit duhet të zbatohen një sërë sanksionesh dhe masash komunitare,
të përshtatura me fazat e ndryshme të zhvillimit të të miturve. Duhet t’u jepet prioritet
sanksioneve dhe masave që mund të kenë ndikim edukues, si dhe atyre që formojnë një
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“përgjigje restauruese” ndaj veprave penale të kryera nga të miturit.
/HJMLVODFLRQLNRPEsWDUGXKHWWsVSHFL¿NRMsNDUDNWHULVWLNDWHPsSRVKWPHWsVDQNVLRQHYH
dhe masave të ndryshme komunitare:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

SsUNX¿]LPLGKHPsQ\UDH]EDWLPLWWsWsJMLWKDVDQNVLRQHYHGKHPDVDYHTsPXQG
të zbatohen ndaj të miturve;
çdo kusht apo detyrim që lind si rrjedhojë e dhënies së këtyre sanksioneve ose
masave;
rastet kur kërkohet miratimi i të miturit para se të zbatohet një sanksion ose
masë;
cilët autoritete janë përgjegjës për dhënien, ndryshimin dhe zbatimin e një
sanksioni ose mase si dhe detyrat dhe përgjegjësitë e tyre përkatëse;
bazat dhe procedurat e aplikueshme për ndryshimin e një sanksioni ose mase të
dhënë; dhe
procedurat për shqyrtimin e rregullt dhe të jashtëm të punës së autoriteteve
zbatuese.

Për të plotësuar nevojat e të miturve, legjislacioni kombëtar duhet të përcaktojë:
a. detyrimin e çdo autoriteti kompetent për t’u shpjeguar të dënuarve të mitur,
përmbajtjen dhe qëllimet e dispozitave ligjore që rregullojnë sanksionet ose
b. masat komunitare dhe, nëse është e nevojshme, edhe prindërve apo kujdestarëvetë
tyre ligjorë;
c. detyrimin e çdo autoriteti kompetent për të synuar bashkëpunimin më të mirë të
mundshëm me të dënuarit e mitur dhe me prindërit apo kujdestarët e tyre ligjorë;
d. të drejtat e prindërve dhe kujdestarëve ligjorë të të dënuarve të mitur ndaj të cilëve
SR]EDWRKHQVDQNVLRQHRVHPDVDNRPXQLWDUHNX¿]LPHWHPXQGVKPHWsWs
e. drejtave dhe përgjegjësive të tyre në lidhje me dhënien dhe zbatimin e
këtyre sanksioneve dhe masave.
Vendimi për të dhënë apo anuluar një sanksion apo masë komunitare duhet të merret
nga një autoritet gjyqësor ose, nëse merret nga një autoritet administrativ i autorizuar
nga ligji, duhet të shqyrtohet nga një autoritet gjyqësor. Në varësi të progresit të të
miturit, autoritetet kompetente, kur përcaktohet nga legjislacioni kombëtar, kanë të
drejtën të reduktojnë kohëzgjatjen e sanksionit ose masës, të lehtësojnë kushtet apo
detyrimet e përcaktuara nga këto sanksione ose masa, ose t’i japin fund asaj.
Mosrespektimi nga i mituri i kushteve dhe detyrimeve të sanksioneve apo masave
komunitare të vendosura ndaj tyre, nuk çon automatikisht në heqjen e lirisë. Kur
është e mundur, sanksione apo masa komunitare të ndryshuara ose të reja, mund të
zëvendësojnë ato të mëparshme. Mosrespektimi i tyre nuk përbën automatikisht vepër
penale.
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Sipas Shtojcës së Rekomandimit CM/Rec(2008)11 - Rregullat Evropiane për të
dënuarit e mitur ndaj të cilëve janë vendosur sanksione apo masa:
Qëllimi i rregullave aktuale është të mbështesë të drejtat dhe sigurinë e të dënuarve të
mitur ndaj të cilëve janë vendosur sanksione ose masa dhe të promovojnë shëndetin e
W\UH¿]LNPHQGRUGKHPLUsTHQLHQVRFLDOHNXUDWDLQsQVKWURKHQNsW\UHVDQNVLRQHYHRVH
masave komunitare, apo çdo lloj forme të heqjes së lirisë. Asgjë në këto rregulla nuk
duhet interpretuar si pengesë ndaj zbatimit të instrumenteve të tjera ndërkombëtare
për të drejtat e njeriut dhe standardeve që sigurojnë më mirë të drejtat, kujdesin dhe
mbrojtjen e të miturve. Për më tepër, dispozitat e Rekomandimit Rec(2006)2 mbi
Rregullat Evropiane të Burgjeve dhe të Rekomandimit Nr. R (92) 16 mbi Rregullat
Evropiane për sanksionet dhe masat komunitare, duhen zbatuar në interes të dënuarve
WsPLWXUSsUVDNRKsTsQXNMDQsQsNRQÀLNWPHNsWR5UHJXOOD

Rast studimi
Në maj të vitit 2001, Komiteti i Këshillit të Evropës për Parandalimin e Torturës
(KPT) vizitoi Irlandën për herë të tretë. Përveç komisariateve të policisë dhe burgjeve,
KPT vizitoi edhe ndërtesat ku mbaheshin të dënuarit e mitur, spitalet për personat me
probleme mendore dhe, për herë të parë, qendrat rezidenciale për personat me aftësi
WsNX¿]XDUDPHQGRUH.37LDNRPXQLNRLUH]XOWDWHW¿OOHVWDUHWsYL]LWsVVsW\UHTHYHULVs
irlandeze në dhjetor, dhe qeveria kishte gjashtë muaj kohë për t’u përgjigjur. OJF-të që
u takuan me KPT-në theksuan problemet kryesore në lidhje me burgimin e të miturve
në Irlandë, që vazhdonte të shkelte rëndë standardet ndërkombëtare. Ndërkohë që po
bëheshin pak investime në shërbimet e parandalimit, ndërhyrjes në kohë dhe masave
alternative për të miturit në Irlandë, pati një rritje të kapaciteteve të vendeve në burgje,
numrit të institucioneve të burgimit duke e vënë kështu theksin më tepër te burgimi sesa
te rehabilitimi.
Në maj të vitit 2002 Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, dha vendimin kundër
qeverisë në çështjen D.G. kundër Irlandës, duke pretenduar se burgimi i kërkuesit, i cili
ishte i mitur në Institucionin e Shën Patrikut përbënte shkelje të nenit 5 të KEDNJ-së.
1sYHQGLPLQHVDMJM\NDWDLXUHIHUXDVSHFL¿NLVKWGsVKWLPLWWs,UODQGsVSsUWsVLJXUXDU
qendra të specializuara për të miturit. Shën Patriku është një burg për persona të
moshës 16-21 vjeç, i ngjashëm me Mountjoy-in, burgun më të madh për të rritur në
vend. Organizatat e të drejtave të njeriut që përfaqësojnë të drejtat e fëmijëve dhe
të burgosurve, kishin kohë që kërkonin mbylljen e Shën Patrikut; edhe një raport i
Komitetit të Hetimeve në Sistemin Penal (korrik 1985), i njohur si Raporti Whitaker,
EsQWHWKLUUMHSsUPE\OOMHQH,QVWLWXFLRQLWWs6KsQ3DWULNXWSsUVKNDNWsNXVKWHYH¿]LNHMR
të përshtatshme të ndërtesës dhe një regjim burgimi të papërshtatshëm.
Megjithatë, kapaciteti në Shën Patrik është rritur me 47% gjatë pesë viteve të fundit,
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nga 163 deri në 239. Në prill të vitit 2002, Ministri i Drejtësisë deklaroi se po
SODQL¿NRKHMKDSMDHQMsVHNVLRQL³WsSsUNRKVKsP´SsUIsPLMsWHPRVKsVGKHYMHo
në Institucionin e Shën Patrikut. Ristrukturimi i propozuar i Shën Patrikut mundësohet
vetëm nga legjislacioni i vitit 1908. Kjo nuk do të ishte e mundur nëse do të zbatohej
Ligji për Fëmijët, i vitit 2001, sepse nuk ka asnjë klauzolë në këtë ligj për mbajtjen
e fëmijëve nën 16 vjeç në një qendër burgimi [seksioni 150]. Megjithatë, shumë prej
klauzolave të këtij ligji nuk kishin hyrë ende në fuqi. (në kohën kur trajtohej ky rast nga
Gjykata e Strasburgut).
Në vitin 2002, të miturit e moshës 14 dhe 15 vjeç mbaheshin në shkolla riedukimi për
fëmijë. Këto qendra drejtoheshin nga Departamenti i Arsimit dhe kishin një fokus të
veçantë terapeutik dhe arsimor. Nga ana tjetër, Institucioni i Shën Patrikut drejtohet
nga Shërbimi irlandez i Burgjeve dhe ka një regjim jo shumë ndryshe nga ai i një burgu
për të rritur.
3\HWMHGKHosVKWMHSsUGLVNXWLP
Pasi të njiheni me standardet ndërkombëtare ekzistuese që nxisin përdorimin e masave
alternative të dënimit me burgim, ju lutem shpjegoni shkurtimisht:





Qëllimin e masave alternative dhe përdorimin e tyre në fazat e ndryshme të
administrimit të drejtësisë;
Çfarë lloj masash alternative mund të jenë të dobishme brenda kontekstit të
përgjegjësive tuaja profesionale;
Njohja e pjesëmarrësve me mbrojtjen ligjore në lidhje me masat alternative;
Pasojat e mospërputhjes me dispozitat e masave alternative.

1. Cilat alternativa të dënimit me burgim ekzistojnë në vendin tuaj (Shqipëri) dhe në
lidhje me cilat vepra penale? A përputhen ato me kontekstin ndërkombëtar?
2. Si punonjës i shërbimit të provës, do ju duhet të këshilloni apo rekomandoni
përdorimin e masave alternative. Në cilat situata mendoni se do ishte veçanërisht
e dobishme rekomandimi i tyre?
3. $NDJUXSHWsYHoDQWDQMHUs]LVKTsPXQGWsSsU¿WRMQsPsVKXPsVHWsWMHUsWQJD
]EDWLPLLPDVDYHDOWHUQDWLYH"1sVHSRLGHQWL¿NRQLNsWRJUXSHGKHVKSMHJRQLSVH
PXQG Ws SsU¿WRMQs Ps VKXPs QJD PDVDW DOWHUQDWLYH Ws GsQLPLW PH EXUJLP QJD
këndvështrimi i standardeve ndërkombëtare.
4. Çfarë mbrojtjesh ligjore ekzistojnë në vend në lidhje me përdorimin e masave
alternative? Cilat janë sanksionet për shkeljen e kushteve që u bashkëngjiten masave
alternative në vend? A përputhen me rregullat dhe standardet ndërkombëtare?
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4. LEGJISLACIONI SHQIPTAR PËR SHËRBIMIN
E PROVËS

Legjislacioni bazë për
shërbimin e provës

4.1
4.1
Migena Leskoviku

Në teorinë dhe praktikën moderne penale dënimi penal ka disa karakteristika të tij në
funksion të qëllimeve që synon të përmbushë. Së pari, çdo person që kryen një vepër
penale do të ndëshkohet për kryerjen e saj, me një dënim që i korrespondon shkeljes së
ligjit që ai ka bërë. Për disa prej tyre, burgimi është i pashmangshëm, për të garantuar
kështu edhe mbrojtjen e shoqërisë dhe sigurinë publike. Dënimi penal synon të arrijë
rehablitimin e personit, autor i veprës penale si dhe ta parandalojë atë nga kryerja e
veprave të mëtejshme kriminale, si edhe për personat e tjerë të lëkundshëm në shoqëri.
Synimi i dënimit është parandalimi i veprimtarisë së rrezikshme të autorit, përmirësimi
dhe edukimi i tij dhe, ndikimi pozitiv edukues tek personat e tjerë që mund të jenë
kontigjentë për kryerjen e veprave penale në të ardhmen. Dëmi që i ka shkaktuar autori
viktimës mund të “riparohet” dhe kështu krimi mund të reduktohet duke e kthyer sërish
personin në komunitet por në këtë rast të rehabilituar.
Në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë ekziston një kapitull i veçantë me
alternativa të cilat jepen ndaj personit autor të veprës penale, si pjesë e karakterit
human të dënimit. Zakonisht këto alternativa të dënimit me burgim jepen kur nga
gjykata vlerësohet se rrezikshmëria shoqërore e autorit dhe e veprës penale është e
vogël, si edhe kur kjo gjykatë mendon se me zbatimin e masave të tilla i arrihet më së
miri qëllimeve të dënimit. Alternativat e dënimit nuk janë lloje të veçanta dënimesh
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por janë një mënyrë e ekzekutimit të tyre. Në këtë rast gjykata e cakton më parë masën
e dënimit ndaj autorit të veprës penale dhe në qoftë se shikon se plotësohen kushtet
përkatëse, ajo vendos për zbatimin e një prej alternativave të dënimit.
Gjithashtu, për herë të parë u përcaktua me ligj krijimi i një institucioni të ri shtetëror të
quajtur shërbimi i provës. Në nenin 31/7 të ligjit nr. 10 024, datë 27.11.2008 “Për disa
ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8331, datë 21.4.1998 ‘Për ekzekutimin e vendimeve
penale’” përcaktohet edhe funksioni i shërbimit të provës si një organ shtetëror në
varësi të Ministrisë së Drejtësisë i cili i paraqet gjykatës dhe prokurorit informacione
dhe raporte, ndihmon në ekzekutimin e alternativave të dënimit me burgim si dhe
ndihmon të dënuarin të kapërcejë vështirësitë e ndryshme për riintegrimin social të tij.
(më gjerësisht do të trajtohet më poshtë).
Që prej vitit 1995 kur hyri në fuqi, Kodi Penal ka ndryshuar vazhdimisht, por në
ndryshimet e fundit të bëra me ligjin nr. 10023, datë 27.11.2008 “Për disa shtesa dhe
ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995 ‘Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë’”,
të ndryshuar, krahas dispozitave të tjera ndryshuan dhe u përmirësuan dispozitat që
lidhen me Kreun VII të këtij kodi me titull “Alternativat e dënimit me burgim” si dhe
në ligjin “Për ekzekutimin e vendimeve penale”.
Ndryshimet e reja ligjore japin më shumë hapësirë për zbatimin në praktikë të
alternativave të dënimit me burgim. Duhet theksuar se këto alternativa të dënimit
aplikohen ndaj personit vetëm në rast se gjykata e ka dhënë më parë dënimin për të, i
cili duhet patjetër të jetë me burgim deri në një masë të caktuar.
1.

Në ndryshimet e fundit që iu bënë Kodit Penal u fut një alternativë e re e quajtur
“Gjysmëliria” (neni 58) e cila zëvendësoi alternativën e mëparshme “Copëzimi
i dënimit me burgim”. Kjo alternativë e dënimit aplikohet ndaj personit vetëm
në rast se gjykata jep dënimin deri në një vit. Që të japë këtë alternativë, duhet
që gjykata të konstatojë se i dënuari ka rrethana të rënda familjare, mjekësore,
arsimore, profesionale apo shoqërore.

Rrethanat e rënda familjare mund të ekzistojnë kur personi p.sh., ka pasur një fatkeqësi
familjare dhe kur ai nuk ka asnjë lloj ndihme tjetër në familje përveç vetes së tij. Ai
mund të ketë rrethana të rënda shëndetësore kur me raport mjekësor vërtetohet se
vuan nga një sëmundje e rëndë. Në qoftë se me vuajtjen e dënimit në burg personi
do të humbiste edhe aftësitë profesionale atëherë gjykata mund të aplikojë ndaj tij
gjysmëlirinë. Kur vuajtja e dënimit shkakton reagime nga shoqëria ose personi
mund të humbasë reputacionin që ka, atëherë këto rrethana mund t’i konsiderojmë si
shoqërore.
Në çdo rast gjykata mund të aplikojë këtë alternativë kur ekzistojnë kushtet e
sipërpërmendura, si edhe kur ajo është e bindur se qëllimi i dënimit mund të arrihet
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nëpërmjet aplikimit të kësaj alternative. Personi i dënuar që vuan dënimin në gjysmëliri
është i detyruar të kthehet në burg pasi ka kryer detyrimet jashtë burgut brenda periudhës
kohore të përcaktuar nga gjykata. Ajo që nuk përcakton kjo dispozitë e re është afati
maksimal brenda të cilit duhet të ekzekutohet alternativa.
Ndryshe nga neni i mëparshëm i cili parashikonte shprehimisht që ekzekutimi i
copëzimit të dënimit nuk duhet të kalonte tre vjet, pavarësisht se personi vuan dy ose
tre ditë në javë burgim.
Kodi Penal parashikon edhe mundësinë e revokimit të alternativës në rastin kur personi
TsNDSsU¿WXDUQJDJM\VPsOLULDQXN]EDWRQGHW\ULPHWHFDNWXDUDQsYHQGLPLQHJM\NDWsV
Në një rast të tillë personi do ta vuajë pjesën e mbetur të dënimit në burg.
Në bazë të ndryshimeve të bëra, neni 29 i ligjit “Për ekzekutimin e vendimeve penale”
parashikon se pas marrjes së vendimit, gjykata ia dërgon atë prokurorit për ekzekutim.
Mbi bazën e urdhërimeve të gjykatë, administrata e burgjeve dhe shërbimi i provës në
bashkëpunim duhet të përcaktojnë institucionin konkret të vuajtjes së dënimit për të
dënuarin, në bazë të vendit ku ai duhet të përmbushë detyrimet e tij. Shërbimi i provës
është i detyruar të përcaktojë një program ditor që duhet të realizohet nga personi i
dënuar gjatë kohës që ai do të jetë jashtë institucionit të vuajtjes së dënimit.
2. Një alternativë tjetër e re është ajo me titull “Qëndrimi në shtëpi”, parashikuar nga
neni 63/a i Kodit Penal. Në këtë rast, kjo alternativë favorizon kategori të caktuara
personash si: gratë shtatzëna ose nëna me fëmijë nën moshën 10 vjeç që jetojnë me
të, persona në kushte të rënda shëndetësore që kërkojnë kujdes të vazhdueshëm nga
shërbimi shëndetësor jashtë burgut; personat mbi 60 vjeç që janë të paaftë nga ana
shëndetësore; të rinj nën moshën 21 vjeç me nevoja të dokumentuara shëndetësore
studimore, të punës apo përgjegjësive familjare. Edhe në këtë rast, kjo alternativë
mund të jepet nëse gjykata vendos që personi të dënohet me burgim deri në dy vjet.
Në rastin e qëndrimit në shtëpi, personi i dënuar duhet të mos largohet prej saj, me
përjashtim të rasteve kur gjykata e autorizon të largohet për aq kohë sa i duhet për të
plotësuar nevojat e tyre themelore të jetesës apo për t’u angazhuar në aktivitete pune.
Në këtë rast gjykata përcakton masat që duhet të kryejë shërbimi i provës.
Kur nuk ekzistojnë më kushtet për të cilat është dhënë kjo alternativë ose nëse personi
i dënuar largohet pa autorizimin e gjykatës nga vendi i banimit apo shkel detyrimet e
caktuara në vendim, atëherë gjykata revokon qëndrimin në shtëpi dhe personi duhet të
vuajë pjesën tjetër të dënimit në burg.
Në lidhje me ekzekutimin e këtij vendimi ashtu si edhe në rastin e gjysmëlirisë,
vendimi i gjykatës i kalon prokurorit të ngarkuar me mbikëqyrje në ekzekutim dhe
nëse i dënuari ndodhet në burg, atëherë ai ia dërgon vendimin drejtorisë së burgut.
Mbikëqyrja e të dënuarit gjatë kohës së qëndrimit në shtëpi, bëhet nga shërbimi i
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provës në bashkëpunim me policinë e rendit të vendbanimit/vendqëndrimit të personit
të dënuar, autoritetet vendore, shërbimet sociale. Për përmbushjen sa më të mirë të
nevojave ditore të të dënuarit, shërbimi i provës siguron informacionin dhe ndihmën e
nevojshme për të dënuarin nga institucionet mjekësore, të asistencës sociale dhe OJFtë.
Shërbimi i provës duhet të luajë një rol aktiv për zbatimin e kësaj alternative, veçanërisht
kur kemi të bëjmë me ndryshimin e kushteve në të cilat ndodhet personi apo kur ai nuk
mund t’i plotësojë më detyrimet e vendosura. Në këtë rast, shërbimi i provës duhet
WsQMRIWRMsPHQMsKHUsSURNXURULQSsUNsWRQGU\VKLPH3DVYHUL¿NLPLWWsIDNWHYHGKH
rrethanave/kushteve, shërbimi i provës informon prokurorin dhe kur e gjen me vend, i
propozon atij ndryshimet e kushteve të vendosura për të dënuarin.
3. Përveç sa më sipër, gjykata mund të vendosë të pezullojë ekzekutimin e dënimit të
dhënë për vepra penale për të cilat parashikohet dënimi deri në dy vjet burgim, dhe ta
vërë të dënuarin në provë. Në këtë rast të parashikuar në nenin 59 të Kodit Penal kemi
të bëjmë me “Pezullimin e ekzekutimit të dënimit me burgim dhe vënien e të dënuarit
në provë” për një kohë të caktuar nga gjykata në vendimin e saj me kushtin që personi
të mos kryejë një vepër tjetër penale gjatë afatit të pezullimit të tij. Edhe pezullimi i
ekzekutimit të dënimit nuk është një lloj i veçantë dënimi por është një alternativë e
dënimit me burgim. Vuajtja efektive e dënimit nuk është në çdo rast e domosdoshme
për realizimin e qëllimeve të tij, dhe pikërisht mbi këtë parim mbështetet edhe kjo
alternativë dënimi. Deri më sot kjo ka qenë alternativa më e përhapur dhe e zbatuar nga
gjykatat shqiptare në praktikë.
Pezullimi i ekzekutimit të dënimit jepet nga gjykata kur ajo e çmon se shkalla e
rrezikshmërisë shoqërore të veprës dhe të autorit është e tillë sa ndaj tij nuk është e
nevojshme aplikimi i dënimit me burgim. Pra, për aplikimin e pezullimit të dënimit
duhet parë në radhë të parë rrezikshmëria shoqërore e autorit të veprës si dhe e veprës
konkrete që ai kryen. Sa më pak të paraqesin rrezikshmëri shoqërore vepra dhe autori,
aq më e prirur do të jetë gjykata në aplikimin e kësaj alternative. Në qoftë se vepra nuk
do të jetë me rrezikshmëri shoqërore dhe autori të ketë mbajtur një qëndrim korrekt
dhe pendues si para edhe pas kryerjes së veprës, si dhe gjykata të ketë arritur në
përfundimin se me aplikimin e pezullimit të ekzekutimit të dënimit do t’i arrihet më së
miri qëllimit të dënimit, atëherë mund të aplikohet pezullimi i ekzekutimit të dënimit
me burgim. Pezullimi i ekzekutimit të dënimit ka të bëjë me një dënim në vetvete dhe
duhet të synojë të arrijë ato qëllime që ka dënimi.
Kushtet që merr parasysh gjykata për këtë alternativë janë: rrezikshmëria e pakët e
personit, mosha, kushtet shëndetësore apo mendore, mënyra e jetesës dhe nevojat e tij
veçanërisht ato që lidhen me familjen, shkollimin ose punën, rrethanat e kryerjes së
veprës penale si dhe sjelljes pas kryerjes së veprës penale. Në aplikimin e pezullimit
të dënimit duhet të merren parasysh rrethanat lehtësuese të kryerjes së veprës penale,
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p.sh., rrethanat e kryerjes së krimit, qëndrimin e të dënuarit pas kryerjes së veprës,
pendimin që tregon personi, vetitë e tij personale, tronditja psikike, etj.
Në çdo rast për t’u vendosur pezullimi i ekzekutimit të dënimit me burgim, duhet që
personi të jetë dënuar deri në 2 vjet burgim. I dënuari i vënë në provë duhet që gjatë
kësaj periudhe të mbajë kontakte me shërbimin e provës. Afati gjatë të cilit gjykata
mund ta vërë në provë personin varion nga tetëmbëdhjetë muaj deri në pesë vjet. Me
ndryshimet e bëra u parashikua si kusht që i dënuari të mos kryejë vepër tjetër penale.
Më parë dispozita parashikonte që gjatë afatit të provës personi nuk duhet të kryente
një vepër tjetër penale po aq të rëndë apo më të rëndë.
Rast studimor
E.S., është mashkull i moshës 29 vjeç. Ai akuzohet për veprën penale të ‘Vjedhjes”,
parashikuar nga neni 134/1 i Kodit Penal. Pas një aksidenti me motor, ai porositi në një
dyqan pjesët e reja. Në momentin që njoftohet për ardhjen e këtyre pjesëve, ai hyn në
G\TDQGKHGXNHSsU¿WXDUQJDPRPHQWLNDPDUUsPHVKSHMWsVLSMHVsWGKHsVKWsODUJXDU
me vrap pa iu përgjigjur thirrjeve të shitësit për të ndaluar. Pasi është arrestuar nga
policia, këta të fundit kanë sekuestruar pjesët e vjedhura prej tij dhe i pandehuri më
vonë ka paguar detyrimin prej 400 eurosh për këto pjesë motori. I pandehuri e pranoi
plotësisht akuzën dhe fajësinë, si dhe tregoi pendim të thellë për veprën e kryer prej
tij. Në llojin dhe masën e dënimit gjykata merr parasysh rrezikshmërinë shoqërore të
veprës penale, rrezikshmërinë e vogël shoqërore të E.S.-së, shkallën e fajit, pranimin
e akuzës dhe të fajësisë nga i pandehuri, kërkesën e tij për gjykim të shkurtuar, si dhe
rrethanat lehtësuese të parashikuara nga neni 48/ç dhe d i Kodit Penal.
Për sa më sipër, duke marrë parasysh rrezikshmërinë e pakët të të pandehurit dhe
rrethanat e kryerjes së veprës penale, gjykata çmon se kërkesa për të aplikuar nenin
59 të Kodit Penal në dënimin e të pandehurit E.S. është e drejtë dhe e bazuar në ligj,
pasi plotësohen kriteret e këtij neni. Kështu, gjykata deklaron fajtor të pandehurin për
kryerjen e veprës penale të vjedhjes, parashikuar nga neni 134/1 i Kodit Penal dhe e
dënon atë në bazë të këtij neni me 4 (katër) muaj burgim.
Në bazë të nenit 59 të Kodit Penal urdhërohet pezullimi i ekzekutimit të këtij dënimi për
një kohë prove prej 18 muajsh, me kusht që gjatë kësaj kohe E.S. të mos kryejë vepër
tjetër penale kaq të rëndë apo më të rëndë.
Prokurori ka të drejtë të kërkojë revokimin e vendimit të pezullimit kur konstaton
veprime që vijnë në kundërshtim me vendimin, ose i dënuari nuk përmbush kërkesat e
vëna në vendim (neni 30 i ligjit “Për ekzekutimin e vendimeve penale”).
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Çfarë detyrimesh duhet të përmbushë i dënuari gjatë kohës së provës?
Neni 60 i Kodit Penal, i ndryshuar:
“Detyrimet e të dënuarit të vënë në provë”.
I dënuari i vënë në provë, mund të detyrohet nga gjykata të plotësojë një apo më tepër
prej detyrimeve të mëposhtme:
1. Të ushtrojë një veprimtari profesionale ose të marrë një arsim apo formim
profesional;
2. Shfrytëzimi i pagës dhe i të ardhurave të tjera ose i pasurisë për përmbushjen
HGHW\ULPHYH¿QDQFLDUH
3. Të riparojë dëmin civil të shkaktuar;
4. Të ndalohet të drejtojë automjete të caktuara;
5. Të mos ushtrojë veprimtari profesionale kur vepra penale ka lidhje me këtë
veprimtari;
6. Të mos frekuentojë vende të caktuara;
7. Të mos frekuentojë lokale që shërbejnë pije alkoolike;
8. Të qëndrojë në banesën e tij në orare të caktuara;
9. Të mos shoqërohet me persona të caktuar, kryesisht me të dënuar apo
bashkëpunëtorët e veprës penale;
10. Të mos zotërojë, mbajë apo përdorë armë;
11. Mjekimi ose rehabilitimi në një institucion shëndetësor ose nënshtrimi në një
program të trajtimit, mjekësor apo rehabilitues.
12. Heqja dorë nga përdorimi i alkoolit ose drogës.
Gjykata ka të drejtë që gjatë kohës së provës të vendosë detyrime ndaj të dënuarit të
vënë në provë. Kur përcakton këto detyrime, gjykata duhet të mbajë parasysh moshën
e të dënuarit, gjendjen e tij mendore, mënyrën e jetesës dhe nevojat e tij, veçanërisht
ato familjare, të arsimimit apo punës, motivet që e kanë shtyrë personin për të kryer
veprën penale, qëndrimin e tij pas kryerjes së saj, si dhe rrethanat të tjera të cilat mund
WsLQÀXHQFRMQsYHQGRVMHQHGHW\ULPHYHGKHPELNsT\UMHQHW\UH
Nga vetë karakteri i detyrimeve që gjykata mund të marrë ndaj personit gjatë kohës së
provës si, ushtrimi i një veprimtarie profesionale ose arsimimi, të paguajë detyrimet që
ka ndaj familjes si dhe ndaj personave që i ka shkaktuar dëm, ndalimi i vajtjes në vende
të caktuara apo i shoqërimit me persona të caktuar, ndalimi për të drejtuar automjete
apo për të mbajtur armë, mos shoqërimi me persona të caktuar, etj., tregojnë se me
aplikimin e këtyre masave personit i jepet mundësia e riintegrimit dhe e riaftësimit si
dhe mundësia për t’u përfshirë edhe njëherë në shoqëri dhe për të ndikuar pozitivisht
në mbarëvajtjen e saj.
Kur gjykata vendos ta verë të dënuarin në provë, ajo ia dërgon vendimin prokurorit
dhe institucionit të vuajtjes së dënimit. I dënuari i vënë në provë duhet të raportojë
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periodikisht tek shërbimi i provës, dhe ky i fundit duhet të informojë në mënyrë
periodike autoritetet lokale të policisë së shtetit.
Ndërsa e drejta e gjykatës për të vendosur detyrime ndaj personit të vënë në provë
që parashikohet nga neni 61 i Kodit Penal si: mbajtja e kontakteve me shërbimin e
provës, të marrë pëlqimin nga shërbimi i provës për ndryshimin e vendit të punës
dhe banimit apo për udhëtime të vazhdueshme brenda vendit, si dhe të informojë
vazhdimisht shërbimin e provës për punësimin e tij, bëhet që i dënuari të jetë gjithnjë
nën mbikëqyrje, duke siguruar që vendimi i gjykatës të mund të ekzekutohet.
1sPDUUMHQHPDVDYHQGDMWsGsQXDULWWsYsQsQsSURYsQHQLQXNYsQGRQMsNX¿]LP
pra gjykata mund të marrë një ose disa të tilla, në varësi të personalitetit të të dënuarit,
moshës së tij, profesionit, gjendjes familjare, ekonomike të tij, veprës që ai ka kryer
etj., të cilat personi i vënë në provë është i detyruar që t’i zbatojë. Këto detyrime që
vendos gjykata kanë karakter edukues dhe parandalues, psh., në qoftë se personi ka
kryer shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, atëherë gjykata e ndalon të drejtojë
automjete. Kur ai në kryerjen e veprës është shoqëruar me persona të caktuar atëherë
gjykata e ndalon që të shoqërohet me ta, etj. Kur personi nuk u është përgjigjur
detyrimeve familjare atëherë gjykata e detyron që të paguajë detyrimin për ushqim,
etj.
Në cilat raste gjykata mund të vendosë revokimin e alternativës?
Në rast se personi ndaj të cilit janë aplikuar kushtet/detyrimet dhe, pa shkaqe të arsyeshme
nuk i plotëson ato, atëherë shërbimi i provës informon menjëherë prokurorin. Në këtë
rast, gjykata mund të vendosë të ndryshojë detyrimet e vendosura, të shtojë detyrime të
tjera apo t’i zëvendësojë ato me një sanksion tjetër, ose të revokojë vendimin e pezullimit
me vënie në provë dhe ta kthejë të dënuarin në burg për të vuajtur pjesën tjetër të dënimit,
siç parashikohet shprehimisht në nenin 62 të Kodit Penal. Në qoftë se në moszbatimin
e kushteve/detyrimeve nga personi kanë ndikuar shkaqe të arsyeshme, si: sëmundje,
fatkeqësi familjare etj., atëherë gjykata do t’i marrë parasysh dhe në këtë rast nuk do të
vendosë revokimin e vendimit të pezullimit.
Nëse i dënuari gjatë kohës së provës kryen një vepër tjetër penale, gjykata mund të
ndryshojë detyrimet e vendosura, mund të zëvendësojë dënimin e dhënë me një tjetër,
apo mund të revokojë tërësisht ose pjesërisht vendimin e pezullimit.
Gjithashtu, për shkelje të vogla dhe kur kushtet/detyrimet janë shkelur për herë të parë,
prokurori ka të drejtë të japë një paralajmërim, i cili regjistrohet në dosjen e të dënuarit.
Pra, siç shihet, mosplotësimi i kushteve apo detyrimeve të vendosura nga gjykata nuk çon
apriori në revokimin e vendimit të alternativës së dhënë, duke i dhënë kështu mundësi
gjykatës të vlerësojë situatën në të cilën është ndodhur i dënuari, rrethanat që e kanë
shtyrë të mos i përmbushë detyrimet/kushtet e vëna si dhe shkallën e shkeljes së bërë.
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Kjo vlerësohet nga gjykata mbi bazën e informacionit që harton shërbimi i provës për
këtë qëllim.
4. Një nga alternativat që ka pasur ndryshime të rëndësishme është ajo e parashikuar
nga neni 63 i Kodit Penal. Gjykata gjithashtu mund të vendosë edhe pezullimin e
ekzekutimit të vendimit me burgim, kur ka caktuar një dënim deri në një vit burgim
por në një rast të tillë ajo mund të vendosë zëvendësimin e këtij dënimi me një punë
në interes publik. Puna në interes publik kryhet me pëlqimin e të dënuarit, i cili kryen
një numër të caktuar orësh punë të papaguar në interes të komunitetit. Puna në interes
publik është ajo që për nga karakteri dhe përmbajtja është në interes publik, si p.sh., në
mirëmbajtje, gjelbërim, shërbim komunal, në ndërtim etj. Puna në interes publik nuk
jepet në qoftë se personi nuk do që ta kryejë atë. Pra, gjykata nuk mund të vendosë
asnjëherë kundër dëshirës së personit të dënuar. Kjo punë në interes publik jepet kur
rrezikshmëria e personit dhe e veprës është e pakët, dhe kur nga rrethanat konkrete të
kryerjes së veprës penale, gjykata çmon se ajo do t’ia arrijë qëllimit të dënimit. Kjo
punë në interes publik jepet për një kohë nga 40 deri në 240 orë dhe duhet të kryhet
brenda një afati prej 6 muajsh.
Është gjykata që vendos në vendimin e saj numrin e orëve të punës dhe detyrimin e
të dënuarit për të mbajtur kontaktet me shërbimin e provës. Ndërsa shërbimi i provës
përcakton llojin e punës që do të kryhet, vendin ku do të kryhet kjo punë, si dhe ditët
kur do të kryhet puna në interes publik, duke marrë në konsideratë punësimin e rregullt
të të dënuarit apo detyrimet e tij familjare. Nuk mund t’i nënshtrohen punës në interes
publik ata persona që sipas Kodit të Punës nuk lejohet që të punojnë, pra, meshkujve
që kanë mbushur moshën 65 vjeç, grave 60 vjeç dhe të miturve nën 16 vjeç. Gjithashtu
nuk mund të zbatohet ndaj invalidëve të grupit të parë dhe të dytë.
Kur gjykata vendos të japë këtë alternativë, ia dërgon menjëherë vendimin përkatës
shërbimit të provës për ekzekutimin e tij. Shërbimi i provës duke mbajtur parasysh
aftësitë dhe formimin profesional të personit të dënuar harton dhe zhvillon një program
për kryerjen e punës në interes publik.
3DUD¿OOLPLWWsNU\HUMHVVsSXQsVQsLQWHUHVSXEOLNVKsUELPLLSURYsVQsEDVKNsSXQLP
me subjektin pranë të cilit do të kryhet puna, u bëjnë të ditur personit të dënuar rregullat e
sigurimit teknik në punë. Shërbimi i provës përcakton listën e institucioneve/shoqërive
publike apo private në të cilat mund të kryhet puna në interes publik.
I dënuari është i detyruar që të mbajë kontakte me shërbimin e provës. Kur personi
i dënuar nuk mban kontakte me Shërbimin e Provës apo nuk përmbush detyrimin e
vendosur, shërbimi i provës informon menjëherë gjykatën
Kur i dënuari nuk kryen punën në mënyrë të rregullt, subjekti pranë të cilit kryhet
puna në interes publik njofton menjëherë shërbimin e provës. Moskryerja e punës në
mënyrë të rregullt është p.sh., paraqitja me vonesë në punë, mungesa pa arsye në punë
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apo mosrespektimi i rregullave për kryerjen dhe rendimentin në punë.
Për arsye shëndetësore, familjare apo rrethana të tjera të jashtëzakonshme, personi i
dënuar paraqet te shërbimi i provës kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të urdhrit
SsUSXQsQsLQWHUHVSXEOLN6KsUELPLLSURYsVYHUL¿NRQQGU\VKLPLQHVLWXDWsVGKHH
raporton atë në gjykatë. Gjykata brenda 5 ditëve nga marrja e kërkesës jep vendimin
për pezullimin e ekzekutimit të urdhrit për punë në interes publik dhe ia dërgon
menjëherë atë shërbimit të provës. Deri sa gjykata të japë vendimin mbi kërkesën,
detyrimi për të kryer punë në interes publik pezullohet. Gjykata në vendimin e saj
përcakton periudhën kohore të pezullimit.
Pezullimi i vendimit për punë në interes publik
Ekzekutimi i vendimit me punë në interes publik mund të pezullohet për shkak të:
1. sëmundjes së papritur të personit të dënuar, që kërkon trajtim mjekësor dhe e
pengon atë të kryejë aktivitetin e punës;
2. vdekjes së një anëtari të familjes, e cila kërkon që personi i dënuar të veprojë si
kujdestar për anëtaret e tjerë të familjes dhe e pengon atë për kryerjen e punës;
3. Rrethanave të tjera të jashtëzakonshme të cilat kërkojnë prezencën e vazhdueshme
të të dënuarit dhe e pengojnë atë të kryejë punën.
5. Neni 64 i Kodit Penal parashikon se personi ka të drejtë t’i drejtohet gjykates dhe të kërkojë
lirimin me kusht, nëse plotëson disa kritere. Lirimi me kusht do të bëhet vetëm për arsye të
veçanta nëse i dënuari me sjelljen dhe punën e tij tregon se është arritur qëllimi i dënimit.
Dhënia e lirimit me kusht varet nga fakti nëse vepra e kryer është krim apo kundërvajtje penale
si dhe nga masa e dënimit të dhënë nga gjykata. Për kundërvajtjet penale i dënuari duhet të
ketë vuajtur të paktën gjysmën e dënimit, për krimet që dënohen deri në 5 vjet burgim. Për
krimet që dënohen nga 5 deri në 25 vjet burgim i dënuari duhet të ketë vuajtur jo më pak se
¾ e dënimit. Dy të tretat e dënimit duhet të jetë vuajtur për krime deri në 5 vjet burgim. Nuk
lejohet lirimi para kohe me kusht për të dënuarit përsëritës në krime të kryera me dashje. Pra,
për personat që janë përsëritës mund të lejohet lirimi para kohe me kusht në qoftë se krimi
është kryer nga pakujdesia. Në qoftë se personi gjatë kohës së kushtit kryen një veper tjetër
me dashje, vetëm në këtë rast mund t’i revokohet lirimi para kohe me kusht.
Të dhënat mbi sjelljen dhe punën e të dënuarit në institucionin e vuajtjes së dënimit, duhet
të merren nga administrata e burgut ku personi ka vuajtur dënimin, si dhe gjykata duhet të
bindet plotësisht për vërtetësinë e këtyre vlerësimeve. Për të dënuarit përsëritës nuk lejohet
zbatimi i nenit për lirimin para kohe me kusht, për shkak të rrezikshmërisë shoqërore që ata
paraqesin.
1sTRIWsVHSHUVRQLJMDWsYXDMWMHVVsGsQLPLWWsWLMNDSsU¿WXDUQJDDPQLVWLDDSRIDOMD
atëhere kjo kohë nuk do të llogaritet në gjysmën e dënimit të vuajtur. Kjo bëhet për të
eleminuar mundësinë që personi të vuajë fare pak nga koha e tij e dënimit dhe të ketë
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WsGUHMWsWsSsU¿WRMsQJDOLULPLSDUDNRKHPHNXVKW9XDMWMDHGsQLPLWPHEXUJLPSUD
duhet të jetë një kohë faktike që llogaritet nga dita e marrjes së vendimit.
Në qoftë se personi gjatë kohës së kushtit kryen një vepër penale tjetër atëherë gjykata
e revokon vendimin për lirim para kohe me kusht dhe zbaton dispozitat për bashkimin
e dënimeve. Pra, pjesa e mbetur pa u vuajtur nga vepra e parë do t’i bashkohet dënimit
që do të jepet për veprën e dytë duke u aplikuar sistemi i dënimit më të rëndë të shtuar
apo sistemi i përthithjes.
Kërkesa për lirim para kohe me kusht mund të paraqitet nga personi i dënuar, por
gjithmonë gjykata do të vendosë duke vlerësuar rrezikshmërinë e veprës dhe të personit,
personalitetin e tij, shkallën e pendesës, sjelljen e tij gjatë kohës së vuajtjes së dënimit,
qëndrimin që ka mbajtur, etj. Nga kjo nuk përjashtohen edhe të dënuarit me burgim të
përjetshëm, ndonëse për këtë kategori lirimi me kusht është përjashtimor dhe aplikohet
në raste të veçanta. Por ndaj tyre mund të aplikohet lirimi para kohe me kusht vetëm në
qoftë se kanë vuajtur të paktën 25 vjet burgim dhe gjatë kohës së vuajtjes kanë mbajtur
një qëndrim shembullor dhe gjykata çmon se i është arritur qëllimit të dënimit për
riedukimin e këtij personi. Pra, ai tashmë është gati për t’u rikthyer në shoqëri dhe për
të bërë pjesë në të si njeri normal.(neni 65 i Kodit Penal).
I dënuari me burgim, ka të drejtë të paraqesë kërkesë për lirim me kusht në gjykatën e
vendit të ekzekutimit të dënimit. Kërkesa shqyrtohet nga një gjyqtar i ndryshëm nga ai
që ka dhënë vendimin e dënimit me burgim. Me paraqitjen e kërkesës për lirimin me
kusht, drejtori i institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale paraqet në gjykatë një
kopje të dosjes personale të personit të dënuar dhe një raport për personin e dënuar.
Raporti përmban natyrën e veprës penale të kryer nga personi i dënuar, qëndrimin
e personit të dënuar ndaj veprës penale dhe ndaj viktimës apo familjes së viktimës,
QGRQMsYHSsUWsPsSDUVKPHSHQDOHWsNU\HUSUHMWLMJMHQGMHQ¿]LNHGKHSVLNRORJMLNHWs
personit të dënuar si dhe dinamikën e sjelljes së tij në institucionin e ekzekutimit të
vendimeve penale.
Rast studimor
D.G. 50 vjeç, e dënuar për veprën penale të “Kultivimit të bimëve narkotike”
parashikuar nga neni 284/2 të Kodit Penal, me 2 (dy) vjet burgim në vitin 2005 i
është drejtuar gjykatës me kërkesën për lirimin para kohe me kusht për pjesën tjetër
të mbetur të pa vuajtur nga dënimi i mësipërm. Ajo vuante dënimin në I.E.D.P. “Ali
Demi”, Tiranë dhe deri ditën e shqyrtimit të kërkesës së saj rezulton se ka vuajtur 1 vit,
7 muaj e 23 ditë burgim duke i mbetur ende për të vuajtur edhe 4 muaj e 7 ditë burgim.
Pra, e dënuara ka vuajtur mbi ¾ e dënimit të dhënë nga gjykata, duke përmbushur
kështu një nga kërkesat e parashikuara në nenin 64 të Kodit Penal. Gjithashtu, sipas
vlerësimit të sjelljes e qëndrimit të të dënuarës në burg, të paraqitur nga përfaqësuesi i
këtij institucioni, por dhe nga shpjegimet e tij të fundit në seancë gjyqësore, rezultoi se
kërkuesja ka demostruar një sjellje shumë të mirë dhe zbaton me përpikëri rregulloren,
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duke mos marrë asnjë masë disiplinore, dhe ndonëse nuk është e punësuar, merret
me punime artizanale, për të reduktuar stresin e akumuluar nga qëndrimi në burg.
Po ashtu sipas vlerësimit të mësipërm të përfaqësuesit të I.E.D.P. “A.Demi”, Tiranë,
në seancë gjyqësore rezultoi se vuajtja e deritanishme e dënimit ia ka arritur qëllimit
për integrimin dhe risocializimin e saj në shoqëri, duke plotësuar kërkesën e dytë të
parashikuar nga neni 64 i Kodit Penal.
Nga dëshmia e gjendjes gjyqësore, e dënuara rezulton të mos ketë qenë më parë e
GsQXDUSsUQGRQMsYHSsUWMHWsUSHQDOH3RDVKWXHGsQXDUD'*SsUWsSsU¿WXDUQJD
neni 64 i KP ka dhe disa arsye të veçanta familjare, pasi rezulton se bashkëshorti i saj
vuan nga hipertenioni dhe nuk ka njeri tjetër që mund të kujdeset për të; po ashtu dhe
e dënuara vetë ka probleme shëndetësore me veshkat.
Përfundimisht, për sa më sipër Gjykata e gjen të bazuar në ligj e prova kërkesën e të
dënuarës, e si të tillë e pranon duke e liruar atë. Për sa i përket periudhës së kushtit
gjykata çmon se ajo duhet të jetë 3 (tre) vjet dhe detyrohet të mos kryejë asnjë vepër
tjetër penale po aq të rëndë apo më të rëndë.
Gjykata mund të kërkojë edhe raport nga shërbimi i provës për kushtet familjare dhe
prejardhjen shoqërore të dënuarit, si dhe metodat e mbikëqyrjes së sjelljes së tij pas
lirimit. Kur gjykata vendos lirimin me kusht të personit të dënuar, vendimin ia dërgon
institucionit të ekzekutimit të vendimit penal dhe shërbimit të provës ku do të jetojë i
dënuari pas lirimit. Personi i liruar me kusht duhet të raportojë rregullisht te shërbimi
i provës gjatë kohës së kushtit dhe shërbimi i provës duhet të informojë rregullisht
organet vendore të Policisë së Shtetit.
Kur personi i liruar me kusht ndryshon vendbanimin, ai duhet të njoftojë paraprakisht
në mënyrë të motivuar shërbimin e provës dhe organet vendore të Policisë së Shtetit.
Shërbimi i provës në bashkëpunim me organet vendore të Policisë së Shtetit ndjek
ekzekutimin e lirimit me kusht. Kur shqyrtohet revokimi i lirimit me kusht, gjykata
mund të kërkojë nga shërbimi i provës një raport për të gjithë periudhën kohore të
sjelljes së personit të dënuar gjatë periudhës së kushtit.
Shërbimi i provës
Në ndryshimet në ligjin “Për ekzekutimin e vendimeve penale”, siç e përmendëm,
krijohet për herë të parë shërbimi i provës (Kreu II/1 i ligjit), i cili do të merret me
ekzekutimin e alternativave të dënimit me burgim të parashikuara nga Kodi Penal.
Shërbimi i provës është organi shtetëror që paraqet informacion para autoriteteve
gjyqësore, mbikëqyr ekzekutimin e dënimit alternativ dhe ndihmon personin e dënuar
në kapërcimin e vështirësive për riintegrimin social.
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Shërbimi i provës është strukturë e Ministrisë së Drejtësisë dhe drejtohet nga Drejtori
i shërbimit të provës. Shërbimi i provës organizohet në nivel qendror dhe vendor.
Drejtoria e shërbimit të provës në Ministrinë e Drejtësisë përbën nivelin qendror ndërsa
zyrat vendore të shërbimit të provës veprojnë pranë gjykatave të rretheve gjyqësore.
Emërimi, lirimi ose shkarkimi i Drejtorit të Shërbimit të Provës dhe drejtuesve të
zyrave vendore bëhet me urdhër të Ministrit të Drejtësisë.
Struktura dhe organika e shërbimit të provës përcaktohen me urdhër të Kryeministrit
me propozim të Ministrit të Drejtësisë.
Rregullat e hollësishme të organizimit, të drejtave, detyrimeve, rekrutimit dhe masave
displinore, trajnimeve, vlerësimit të punës, dhe kodit etik në shërbimin e provës,
përcaktohen në rregulloren e brendshme që do të miratohet nga Ministri i Drejtësisë.
Është e rëndësishme që me daljen e ligjit të hartohen aktet nënligjore më emergjente për
funksionimin praktik të këtij shërbimi në shkallë vendi. Gjithashtu, këto ndryshime duhet të
pasohen edhe nga ndryshime në ligjin organik të organizimit dhe funksionimit të Ministrisë
së Drejtësisë - ligji nr. 8678, datë 14.5.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë
së Drejtësisë.”
Shërbimi i provës i paraqet raport prokurorit (me kërkesë të tij) gjatë fazës së hetimeve
paraprake apo gjykatës gjatë shqyrtimit gjyqësor, para dhënies së vendimit apo para se
të vendosë për dhënien, ndryshimin apo mbarimin e tij. Në çdo rast ky raport kërkohet për
vlerësimin e rrethanave shoqërore.
Raporti duhet të përmbajë informacion dhe të dhëna lidhur me personalitetin e shkelësit të
OLJMLWVMHOOMHQGKHQLYHOLQDUVLPRUGKHIDNWRUsWTsLQÀXHQFRMQsDSRPXQGWsLQÀXHQFRMQsQs
sjelljen e tij, me qëllim që të ndihmojë në vlerësimin e duhur të rrezikshmërisë shoqërore dhe
mundësisë së kryerjes së një vepre tjetër penale. Raporti paraqitet me shkrim dhe mbështet
në fakte, duhet të jetë i paanashëm dhe objektiv, si dhe dërgohet brenda kohës së caktuar nga
JM\NDWD5DSRUWLGXKHWWsLGHQWL¿NRMsGsQLPLQHGXKXUDOWHUQDWLYVLVXJMHULPUHNRPDQGLPSsU
gjykatën, me qëllim riintegrimin në shoqëri dhe parandalimin e kryerjes së veprave të tjera
penale.
Kur gjykata vendos pezullimin e vendimit me burgim dhe zëvendësimin e tij me një dënim
alternativ, i dërgon menjëherë vendimin shërbimit përgjegjës të provës për ekzekutimin e
dënimit alternativ. Në qoftë se personi i dënuar është i burgosur, gjykata dërgon një kopje
të vendimit në institucionin e ekzekutimeve të vendimeve penale ku mbahet i dënuari, për
lirimin e tij.
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Revokimi i dënimit alternativ
Kur gjykata shqyrton raportin nga shërbimi i provës për shkeljen e kushteve të dënimit
alternativ apo mospërmbushjen e detyrimit të dhënë, mund të vendosë ndryshimin ose
revokimin e pjesshëm apo të plotë të dënimit alternativ. Gjatë periudhës që shqyrton masën e
revokimit të dënimit alternativ, gjykata mund të pezullojë ekzekutimin e tij dhe të urdhërojë
që personi i dënuar të vendoset në një institucion të ekzekutimit të vendimeve penale.
Kur gjykata vendos ndryshimin ose revokimin e dënimit alternativ, dënimi me
burgim jepet në mungesë të dënimeve të tjera alternative të përshtatshme. Në çdo rast
gjykata merr në konsideratë mënyrën dhe shkallën e mospërmbushjes së detyrimeve
nga i dënuari. Gjykata pasi dëgjon kërkuesin, mbrojtësin, prokurorin dhe provat e
kërkuara prej tyre, merr vendim brenda 7 ditëve nga marrja e raportit të shërbimit të
provës. Vendimi i njoftohet personit të dënuar, mbrojtësit të tij, shërbimit të provës
dhe prokurorit. Ndaj vendimit të gjykatës mund të bëhet ankim sipas rregullave të
përcaktuara në Kodin e Procedurës Penale.

Përfundimi i periudhës së provës
Kur i dënuari kryen dënimin alternativ apo përmbush detyrimin e dhënë, shërbimi
i provës paraqet përpara gjykatës raportin për përfundimin e plotë të periudhës së
mbikëqyrjes. Gjykata shpall me vendim kryerjen e dënimit alternativ. Gjykata mund
të vendosë përfundimin e shpejtë të kryerjes së dënimit alternativ, me propozimin e
shërbimit të provës, në të cilin vërtetohet se i dënuari ka kryer detyrimet dhe vlerësohet
se nuk është më e nevojshme për t’i zbatuar më tej ato për të arritur qëllimin e dënimit
alternativ. Raporti i shërbimit të provës për përfundimin e shpejtë përmban të dhëna
për precedentët penalë të të dënuarit, përshkrim të dinamikës së sjelljes së të dënuarit
dhe progresin e arritur gjatë ekzekutimit të dënimit dhe arsyet e paraqitjes së kërkesës.
Raporti për përfundimin e shpejtë të kryerjes së dënimit alternativ paraqitet pasi i
dënuari ka ekzekutuar më shumë se gjysmën e periudhës kohore dhe nuk paraqet
rrezikshmëri për kryerjen e ndonjë vepre tjetër penale, rendin publik apo palët e treta.
Kodi i Procedurës Penale parashikon një kre të veçantë mbi vënien në ekzekutim të
vendimeve penale, duke përcaktuar se mënyra e ekzekutimit të vendimeve penale
rregullohet me ligj te veçantë. Konkretisht, ekzekutimi i vendimit penal të formës
së prerë bëhet duke iu referuar dispozitave të ligjit nr. 8331, datë 21.04.1998 “Për
ekzekutimin e vendimeve penale”, i ndryshuar.
Me ekzekutim të vendimit penal kuptohet zbatimi i urdhërimeve që përmban vendimi
penal i formës së prerë dhe i vendimeve që, sipas Kodit të Procedurës Penale, kanë
ekzekutim të menjëhershëm, me synimin e riedukimit të të dënuarve, të rivendosjes
së të drejtave të personave të proceduar padrejtësisht dhe të drejtave të subjekteve
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juridike të cënuara nga vepra penale, duke ndikuar në parandalimin e tyre.
Kjo vlen edhe kur gjykata jep një alternativë të dënimit me burgim sipas përcaktimeve
që bën Kodi Penal. Mbi bazën e vendimit të gjykatës dhe të veprimeve paraprake
që kryen, prokurori nxjerr urdhrin e ekzekutimit. Urdhri i ekzekutimit është akti
proceduror mbi bazën e të cilit prokurori nis procedurën e ekzekutimit të vendimit
penal të formës së prerë.
8UGKULLHN]HNXWLPLWSsUPEDQ

Vendimin penal që vihet në ekzekutim,

,GHQWLWHWLQHWsGsQXDULW

9HQGQGRGKMHQHWLM

/ORMLQGKHPDVsQHGsQLPLWNU\HVRUTsGRWsYXKHWHIHNWLYLVKW

'sQLPLQSORWsVXHVGKHNULWHUHWH]EDWLPLWWsWLM

'HW\ULPLQFLYLOQsSURFHVLQSHQDO

2UJDQHWTsGRWsHN]HNXWRMQsRVHPELNsT\ULQHN]HNXWLPLQHYHQGLPLW

Në çdo rast, vendimet e prokurorit i njoftohen brenda 30 ditëve, mbrojtësit të personit.
Për të dënuarit e mitur organet e ekzekutimit njoftojnë paraprakisht edhe prindin ose
kujdestarin. Ndërsa për të dënuarit me fëmijë të mitur, bashkëshortin dhe, kur nuk ka
ose nuk dihet ku ndodhet, këshillin e kujdestarisë së vendbanimit të të dënuarit.
Veprimet paraprake dhe lëshimi i urdhrit të ekzekutimit duhet të bëhen brenda këtyre
afateve:
1. Menjëherë dhe në çdo rast, jo më vonë se 48 orë nga ardhja e vendimit penal,për
dënimet me burgim ose mjekim të detyrueshëm në institucionet mjekësore, kur
personi është i paraburgosur;
2. Për dënimet me burgim për të gjykuarit në gjendje të lirë, jo më vonë se 72 orë nga
ardhja e vendimit;
Urdhri i ekzekutimit për vendimin penal me burgim për personat e paraburgosur
ekzekutohet brenda 48 orëve nga marrja e tij. Për urdhrat e ekzekutimit me dënime ose
XUGKsULPHWsWMHUDHN]HNXWLPLGXKHWWs¿OORMsPHQMsKHUsSRUMRPsYRQsVHGLWsQJD
marrja e tij. Kur pas lëshimit të urdhrit të ekzekutimit gjykata vendos pezullimin ose
VKW\UMHQHHN]HNXWLPLWDIDWHWHPsVLSsUPH¿OORMQsQJDGDWDHDQXOLPLWWsSH]XOOLPLW
plotësimit të periudhës së shtyrjes ose ndërprerjes së tyre me vendim të gjykatës.
0H¿OOLPLQHHN]HNXWLPLWWsYHQGLPLWSURNXURULGXKHWWsQMRIWRMsPHVKNULPJM\NDWsQ
që ka dhënë vendimin. Po ashtu edhe kur përfundon ekzekutimi. Urdhri i ekzekutimit
i dërgohet organeve përkatëse që do të merren me ekzekutimin e tij në praktikë.
Prokurori ndërhyn në të gjitha veprimet e ekzekutimit të vendimit.
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Pyetje dhe çështje për diskutim
1. Në bazë të rasteve të mësipërme studimore, a mendoni se ka qënë i drejtë vendimi
i gjykatës për aplikimin e alternativave që përmban Kodi Penal? Diskutoni.
2. Sa mendoni se ndryshimet e fundit në legjislacionin penal do të ndihmojnë në
një zbatim më të gjerë të alternativave, për të synuar shmangien e efekteve të
panevojshme të burgimit dhe rehabilitimin e personave të dënuar?
3. Si e shihni krijimin e shërbimit të provës dhe sa efektiv mendoni se do të jetë roli
i tij në zbatimin praktik të alternativave të dënimit me burgim?
4. Ç’mendoni për shërbimin komunitar (kryerja e një pune në interes publik) dhe si
do ta vlerësonit punën e shërbimit të provës në këtë drejtim?
5. A mendoni se mund të jepen edhe masa apo sanksione të tjera komunitare përveç
sa më sipër? A duhen konceptuar ato thjesht si alternativa të dënimit me burgim?
Diskutoni.
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4. LEGJISLACIONI SHQIPTAR PËR SHËRBIMIN
E PROVËS

Aktet nënligjore për
shërbimin e provës në Shqipëri

4.2
4.2

Ioana van Nieuwkerk

Me VKM nr. 302, datë 25 mars 2009, për të mundësuar zbatimin e dispozitave ligjore
në lidhje me ekzekutimin e dënimeve alternative dhe me shërbimin e provës, Këshilli i
Ministrave miratoi Rregulloren “Për organizimin e funksionimin e shërbimit të provës”
dhe për përcaktimin e standardeve e të procedurave, për mbikëqyrjen e ekzekutimit të
dënimeve alternative” (referuar ne vazhdim si “Rregullorja”).
Rregullorja përmban 61 nene që ndahen në tre/tri tituj/pjesë si dhe 13 krerë. Titulli i
parë përcakton Dispozitat e Përgjithshme si dhe rolin e Shërbimit të Provës, titulli i
dytë lidhet me organizimin dhe funksionimin e shërbimit të provës si dhe me statusin
e punonjësve të shërbimit të provës, dhe titulli i fundit u kushtohet standardeve të
mbikëqyrjes së të dënuarve në komunitet.
Teksti i plotë i Rregullores, gjendet në Shtojcën 1 të këtij manuali. Më poshtë do
të gjeni një përmbledhje të përmbajtjes së Rregullores, e fokusuar në shpjegimet e
krerëve më të rëndësishëm për qëllimet e këtij manuali.
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TITULLI I
1. Kreu I - Dispozitat e Përgjithshme, në mënyrë të përmbledhur prezantojnë
përmbajtjen e kësaj Rregulloreje, si dhe shpjegohen disa terma të përdorur në tekstin
e kësaj rregulloreje. Rregullorja na njeh me rolin e shërbimit të provës në të gjitha
fazat e procedimit penal, me organizimin dhe funksionimin e këtij shërbimit; statusin e
punonjësve të shërbimit të provës, standardet e mbikëqyrjes së ekzekutimit të dënimeve
alternative si dhe respektimi i të drejtave të të dënuarve.
Parimet që udhëheqin aktivitetin e shërbimit të provës dhe qëllimet e tij jepen edhe në
Dispozitat e Përgjithshme të Rregullores:
1. Parimi i ligjshmërisë
2. Parimi i objektivitetit
3. Parimi i respektimit të të drejtave dhe lirive themelore
4. Parimi i mosdiskriminimit
5.Qëllimi i zhvillimit të ndjenjës së përgjegjshmërisë së personit të dënuar
ndaj komunitetit dhe viktimës, si dhe për të mbështetur dhe inkurajuar
riintegrimin social të të dënuarit.
Kreu i Dispozitave të Përgjithshme mbyllet me një nen që u njeh të dënuarit të drejtën e
ankimit administrativ kundër veprimeve të punonjësit të shërbimit të provës të caktuar
me mbikëqyrjen e tij, në përputhje me standardet ndërkombëtare në fushën e masave
dhe sanksioneve komunitare
2. Kreu II – Roli i shërbimit të provës, i referohet administrimit të shërbimit të
provës dhe vendit të tij në sistemin e drejtësisë, përcakton kompetencën territoriale
të zyrave lokale të shërbimit të provës, si dhe jep misionin e shërbimit të provës në
mbikëqyrjen e ekzekutimit të dënimeve alternative.
2.1. Kompetenca territoriale (rationae loci)
Me kompetencë territoriale të shërbimit të provës kuptojmë zonën (territori i posaçëm
JMHRJUD¿N QsWsFLOLQN\VKsUELPNDSXVKWHWLQSsUWsXVKWUXDUMXULGLNVLRQLQHWLMDSR
aktivitetet e tij. Ligji “Për ekzekutimin e vendimeve penale” parashikon në nenin
31/12 se zyrat lokale të shërbimit të provës funksionojnë pranë gjykatave të rretheve
gjyqësore. (21 gjykata të tilla funksionojnë aktualisht). Formulimi aktual në ligj mund
të sugjerojë se kompetenca territoriale e shërbimit të provës përcaktohet në të, dhe për
pasojë është identike me atë të gjykatës pranë të cilit është vendosur ky shërbim. Në
realitet, kompetenca e tyre ndryshon për arsye që shpjegohen më poshtë.
Kompetenca territoriale e gjykatave penale përcaktohet nga neni 76 i Kodit të Procedurës
Penale. Si rregull i përgjithshëm, në Shqipëri dhe në vende të tjera, vendi ku është
kryer vepra penale (apo ku është tentuar të kryhet ose vendi ku kanë ardhur pasojat
e saj), përcakton juridiksionin territorial të gjykatave penale. Si përjashtim, vetëm në
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rast se vendi(et) i/e përmendur(a) më sipër nuk dihen, vendi i rezidencës së të dënuarit
përcakton juridiksionin territorial. Në përcaktimin e “vendit ku është kryer krimi”, si
rregull i përgjithshëm për juridiksionin e gjykatave penale, qëllimi i legjislatorit është
të mundësojë procedimin dhe hetimin e një krimi në mënyrë të shpejtë dhe të duhur.
Dhe kjo mund të arrihet më së miri në vendin ku është kryer krimi.
Kompetenca territoriale e shërbimit të provës përcaktohet nga Rregullorja me qëllim
që të përcaktojë se cili shërbim prove ka juridiksion mbi një rast të caktuar. Detyrat
kryesore të shërbimit të provës janë: të përgatisë raporte për gjyqtarët dhe prokurorët
dhe të mbikqyrë të dënuarit në komunitet. Aktiviteti i tij fokusohet te të dënuarit dhe
jo aq shumë mbi krimin(et) e kryera. Për pasojë, kompetenca territoriale nuk mund të
LGHQWL¿NRKHWPHDWsWsJM\NDWsVSUDQsVsFLOsVMDQsYHQGRVXUNsWR]\UDWsVKsUELPLWWs
provës. Në nenin 5, Rregullorja parashikon kriteret që merren parasysh se cili shërbim
prove ka juridiksion mbi një rast të caktuar. Si rregull i përgjithshëm, kur i dënuari nuk
burgoset, vendi i rezidencës/banimit të të dënuarit (të vendosur nën mbikëqyrje apo
që është subjekt i një raporti vlerësimi) përcakton kompetencën territoriale të shërbimit
të provës. Për të dënuarit që janë duke zbatuar një vendim gjykate dhe që janë subjekt
i programeve rehabilituese, shërbimi i provës më i afërt me burgun, është ai që ka
kompetencën në këtë rast.
Rast studimor
A.K. është 42 vjeç dhe jeton në Elbasan. Në datë 5 janar 2009 ai ka shkuar në Shkodër
për të vizituar shokun e tij J.H. i cili jeton në këtë qytet. Në të njëjtën datë, vonë
në mbrëmje, A.K. bashkë me shokun e tij J.H. kanë vjedhur një makinë të parkuar
përballë Hotel Europës që ndodhet në qendër të Shkodrës. Të dy autorët e kësaj vepre
u arrestuan menjëherë nga policia lokale e Shkodrës, me akuzën e vjedhjes. Gjykata
vendosi t’i mbajë ata në paraburgim gjatë fazës së hetimit dhe gjykimit. Shërbimit të
provës iu kërkua të hartonte raportet e vlerësimit (para dhënies së vendimit) për të dy
personat, me qëllim që të asistonte gjykatën për të marrë vendimin më të përshtatshëm
për secilin rast.
3\HWMH
1. Cila gjykatë ka juridiksionin për këtë çështje? Përse?
2. A është e njëjta gjykatë kompetente për të shqyrtuar këtë çështje për të dy autorët
e vjedhjes? A mund të ndahet kjo çështje mbi bazë të asaj se dy të pandehurit kanë
vendbanim të ndryshëm?
3. Cili shërbim prove është kompetent për të përgatitur raportet për gjykatën para
dhënies së vendimit për të dy të pandehurit? Përse?
4. A mundet i njëjti shërbim prove të jetë kompetent për të përgatitur raportet para
dhënies së vendimit në rast se të dy të pandehurve do t’u privohet liria gjatë fazës
së hetimit dhe gjykimit? Përse?
5. Çfarë ndodh nëse gjykata i bën kërkesë zyrës së shërbimit të provës që nuk është
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i autorizuar nga ligji për të përgatitur një raport para dhënies së vendimit për një
apo të dy të pandehurit? Çfarë procedure duhet të ndiqet?
6. Në rast se gjykata vendos t’i dënojë të dy të pandehurit me një alternativë të dënimit
me burgim, cili shërbim prove do të jetë kompetent për të mbikëqyrur ekzekutimin
e saj? Përse?
2.2. Misioni i shërbimit të provës
Misioni i shërbimit të provës në Shqipëri përcaktohet në këtë Rregullore. Parandalimi
i krimit, mbrojtja e publikut në tërësi dhe rehabilitimi i të dënuarve, janë qëllimet
kryesore të shërbimit të provës në zbatimin e dënimeve alternative. Misioni dhe roli i
shërbimit të provës jepet në nenin 6 të Rregullores.

TITULLI II- ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I SHËRBIMIT
PROVËS

TË

3. Kreu III – Organizimi i shërbimit të provës, parashikon strukturën qendrore dhe
vendore të shërbimit, rolin e Drejtorisë së Përgjithshme në Ministrinë e Drejtësisë,
SsUJMHJMsVLWsH'UHMWRULWWs3sUJMLWKVKsPVLGKHVWUXNWXUsQGKHEXULPHW¿QDQFLDUHWs
shërbimit.
4. Kreu IV – Statusi i punonjësit të shërbimit të provës, përcakton detyrat kryesore
WsSHUVRQHOLWWsVKsUELPLWWsSURYsVNULWHUHWGKHSURFHGXUDWSsUUHNUXWLPLQHNsWLMVWD¿
PRVSsUSXWKMHWNXUDLEsKHWSMHVsHNsWLMVKsUELPLVLWXDWDWHNRQÀLNWLWWsLQWHUHVDYHQs
punën e shërbimit të provës, kërkesat për trajnimin e personelit, si dhe rastet e largimit
nga puna.
5. Kreu V – Masat disiplinore,SsUFDNWRQUDVWHWHSsUJMHJMsVLVsGLVLSOLQRUHNODVL¿NRQ
shkeljet disiplinore, përcakton 4 llojet e masave disiplinore që mund të vendosen ndaj
SHUVRQHOLW Ws VKsUELPLW Ws SURYsV Qs UDVW VKNHOMH VL GKH VSHFL¿NRQ SURFHGXUsQ SsU
dhënien e masave disiplinore.

TITULLI III – MBIKËQYRJA E EKZEKUTIMIT TË DËNIMEVE
ALTERNATIVE
Titulli i fundit i Rregullores i referohet aktivitetit kryesor të punonjësve të shërbimit
të provës, që është mbikëqyrja e të dënuarve në komunitet në zbatim të vendimeve të
gjykatës për alternativat e dënimit me burgim. Në të njëjtën kohë, ky titull rregullon
edhe një funksionin tjetër kryesor të shërbimit të provës, që është ai për të hartuar dhe
për t’u paraqitur gjyqtarëve dhe prokurorëve, raporte vlerësimi mbi të dënuarit në faza
të ndryshme të procesit të drejtësisë penale.
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6. Kreu VI – Standardet dhe procedurat e mbikëqyrjes së ekzekutimit të dënimeve
alternative, përcakton standardet dhe procedurat e përgjithshme për mbikëqyrjen e
dënimeve alternative. Ato aplikohen për çdo lloj alternative të dënimit me burgim që
mund të vendoset nga gjykata. Krerët në vijim (VII, VIII, IX dhe X) u referohen sërish
këtyre standardeve, por këtë herë atyre që aplikohen në rastin e një dënimi alternativ
VSHFL¿N *M\VPsOLULD3H]XOOLPLLHN]HNXWLPLWWsGsQLPLWPHEXUJLPGKHYsQLDHWs
dënuarit në provë; Pezullimi i ekzekutimit të dënimit me burgim dhe detyrimi për
kryerjen e një pune në interes publik; apo lirimi me kusht).
Standardet e përgjithshme që përmenden në Kreun e gjashtë u referohen sa më
poshtë:
6.1. Kontaktet mes punonjësit të shërbimit të provës dhe të dënuarit, veçanërisht në
lidhje me procedurat që do të ndiqen gjatë takimit të parë të tyre.
6.2. Dosja personale e të dënuarit, lloji i regjistrave të mbajtur nga çdo shërbim prove
GKHNRQ¿GHQFLDOLWHWLLWsGKsQDYHPELWsGsQXDULW
6.3. Vlerësimi i personalitetit të të dënuarit, plani individual i mbikëqyrjes i hartuar
për këtë qëllim, si dhe asistenca e konsultimi i programeve që zhvillohen për të
dënuarit;
6.4. Procedura e ndjekur në rast se i dënuari nuk përmbush detyrimet dhe kushtet e
vendosura nga gjykata.
6.5. Raportet e vlerësimit të përgatitura nga shërbimi i provës për gjykatat dhe
prokurorët.
6.1. Kontakti i parë me shërbimin e provës
Një nga detyrimet kryesore që parashikon ligji për çdo person të dënuar me alternativë
të dënimit me burgim, është të mbajë kontakte me autoritetin mbikëqyrës, respektivisht
me shërbimin e provës. Kontaktet e vazhdueshme midis të dënuarit dhe shërbimit të
provës për këtë arsye, ndodhin gjatë gjithë periudhës së mbikëqyrjes të përcaktuar
PHYHQGLPJM\NDWH1sNsWsPsQ\UsVKsUELPLPXQGWsSODQL¿NRMsGKHWsNU\HMsPs
mirë mbikëqyrjen e të dënuarit, mund të vlerësojë nevojat, rrezikun e përsëritjes së
veprës penale si dhe rrezikun e dëmtimit për çdo të dënuar, mund të hartojë raporte të
azhurnuara dhe informuese gjatë dhe në përfundim të periudhës së mbikëqyrjes, mund
të zhvillojë dhe të japë asistencë individuale si dhe programe këshillimi të bazuar në
vlerësimin e kryer.
Kontakti i parë me shërbimin e provës gjatë ekzekutimit të një alternative të dënimit
PH EXUJLP VKsQRQ ¿OOLPLQ H QMs marrëdhënieje mes të dënuarit dhe mbikëqyrësit
të tij/saj. Kjo është veçanërisht e rëndësishme kur nuk është zhvilluar asnjë takim i
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mëparshëm para sesa të jepet vendimi (nuk është kërkuar asnjë raport nga prokurori
apo gjykata gjatë fazës së hetimit dhe gjykimit). Kjo “punë kokë-më-kokë” apo
“marrëdhënie mbikëqyrjeje” siç quhet në vende që kanë një eksperiencë të gjatë në
punën e shërbimit të provës, konsiderohet si rruga kryesore për ndërhyrjen nga ana e
shërbimit të provës dhe një kusht bazë për ndryshimin e sjelljes dhe kushteve sociale
që lidhen me recidivizmin. Për pasojë, punonjësi i shërbimit të provës i ngarkuar me
çështjen, duhet t’i kushtojë rëndësi takimit të parë me të dënuarin, pasi ai vendos bazat
GKHPXQGWsLQÀXHQFRMsFLOsVLQsHPDUUsGKsQLHVPsWsGsQXDULQ
Marrëdhënia është komplekse për shkak të rolit dualist që duhet të luajë punonjësi i
shërbimit të provës. Nga njëra anë, punonjësi i shërbimit të provës duhet të shihet dhe
të njihet si mbikëqyrës, autoritet kontrolli për zbatimin e vendimeve dhe detyrimeve
të gjykatës. Nga ana tjetër, punonjësi i shërbimit të provës duhet të shihet në të njëjtën
kohë, si këshillues, terapist, ai i cili ndihmon të dënuarin të kapërcejë vështirësitë drejt
riintegrimit të tij/saj social. Mënyra sesi punonjësi i shërbimit të provës luan rolin e
WLMWsG\¿VKWssVKWsNU\HVRUHSsUWsQGsUWXDUQMsPDUUsGKsQLHPHWsGsQXDULQJMsTs
është themelore për një menaxhim të suksesshëm të të dënuarit. Puna e punonjësit
të shërbimit të provës nuk duhet të ketë në plan të parë takimet e synuara, afatet,
vënien në zbatim të dënimeve alternative, vlerësimin e rrezikut, paralajmërime për
mospërmbushje të detyrimeve, e kështu me radhë. Të gjitha këto janë pjesë e punës,
por në zemër të ekzekutimit duhet të qëndrojë ndërtimi i një marrëdhënieje të fortë, ose
në të kundërt marrëdhënia do të ketë gjasa që të dështojë.
Ndonëse kontakti i parë me të dënuarin në mbikëqyrje ka më tepër një rol informues
dhe organizimi, stili i punonjësit të shërbimit të provës dhe mënyra sesi ai/ajo lidhet
Ts QJD ¿OOLPL PH Ws GsQXDULQ PXQG Ws NHWs QMs QGLNLP Ws IXTLVKsP Qs FLOsVLQs H
marrëdhënies së krijuar. Motivimi i të dënuarit është tepër i rëndësishëm. Nëse, në
takimin e parë me të dënuarin, punonjësi i shërbimit të provës do të dijë si të vendosë
NX¿MWsHPDUUsGKsQLHVGKHWsWUHJRMsQMsTsQGULPTsVKSUHKGsVKLUsQSsUWDNXSWXDU
dhe asistuar të dënuarin, atëherë mund të arrihet një shkallë besimi tashmë e vendosur
që nga kontakti i parë. Në të kundërt, nëse një qëndrim i ashpër dhe ndëshkues i
punonjësit të shërbimit të provës do të zhvillohet që në takimin e parë, atëherë ka gjasa
që të ndodhë një rezistencë e të dënuarit kundrejt ndryshimit dhe për pasojë, motivimi
i tij/saj do të jetë minimal.
Një procedurë e detajuar për organizimin dhe kryerjen e takimit/kontaktit të parë me të
dënuarin jepet në nenin 24 të Rregullores.
6.2. Dosja personale e një të dënuari dhe regjistrat e veçantë të Shërbimit të Provës.
Mbajtja e të dhënave është një nga detyrat e rëndësishme të çdo punonjësi të shërbimit
të provës. Menaxhimi i çdo rasti që mbikëqyret dhe që i caktohet një punonjësi të
shërbimit të provës, kërkon hapjen dhe përditësimin e dosjes personale për të dënuarit,
PEURMWMHQHNRQ¿GHQFLDOLWHWLWWsWsGKsQDYHTsSsUPEDQGRVMDKDSMHQHVDNWsNRUUHNWH
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dhe transmetimin e të dhënave që përmban dosja, respektimin e të drejtës së çdo të
dënuari për të pasur akses dhe për të kundërshtuar dosjen e tij/saj personale.
Është e rëndësishme për shërbimin e provës që të përdorë një sistem numrash për
GRVMHW H oGR UDVWL Ws XQLIRUPL]XDU PH TsOOLP Ts Ws LGHQWL¿NRMs PH OHKWsVL HPULQ H
shërbimit, klientin (i rritur apo i mitur), vitin, muajin, dhe çdo informacion tjetër të
rëndësishëm për çështjen që përmban dosja në mënyrë të menjëhershme. Një numër
individual mund të lehtësojë kontrollin kronologjik dhe tërheqjen e lehtë të tij. Një
shembull i një numri dosjeje për një rast, tregohet më poshtë:
SHK – 09 – J0001
SHK – Shërbimi i provës, Shkodër
09 – viti 2009
M – i mitur(në të kundërt, “R” mund të përdoret për të dënuarit madhorë)
0001 – Numri individual sipas rendit kronologjik.
Duhet përmendur se praktika e vendeve të tjera tregon se çdo shërbim prove cakton një
anëtar të personelit, përgjegjës për mbledhjen, përpunimin dhe interpretimin e të dhënave
VWDWLVWLNRUHPELWsGsQXDULWGKHDNWLYLWHWHWVSHFL¿NHTs]KYLOORKHQQsOLGKMHPHWD3XQRQMsVL
përgjegjës i shërbimit të provës, i quajtur “menaxheri i informacionit” është i ngarkuar
me menaxhimin e të gjitha të dhënave të regjistruara nga shërbimi i provës, në lidhje me
të dënuarit. Në të njëjtën kohë, në nivel qendror, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të
3URYsVFDNWRQQMsDQsWDUWsVWD¿WVL³PHQD[KHULQIRUPDFLRQL´SsUW¶XPDUUsPsWsGKsQDW
për të gjithë klientët e të gjithë shërbimit të provës në Shqipëri. Të dhënat e mbledhura dhe
të analizuara, mund të shërbejnë për qëllime kërkimi, studimi të dinamikës së kriminalitetit
dhe mund të informojnë për vendimet e marra nga menaxherët e shërbimit të provës në
QLYHO THQGURU GKH YHQGRU 6KSUHVRKHW Ts 6KTLSsULD GR Ws ¿OORMs Ws ]KYLOORMs QMs VLVWHP
informacioni për shërbimin e provës që mund të lidhet, në një fazë të mëvonshme me
sistemin e adoptuar nga secili prej institucioneve të sistemit të drejtësisë penale.
Përveç dosjes personale të përpiluar për çdo të dënuar, neni 26 i Rregullores parashikon
edhe regjistrat që duhen krijuar dhe plotësuar për nivelin e çdo shërbimi prove. Duhet të
hapet një regjistër i vetëm hyrjeje për të gjithë të dënuarit e vendosur nën mbikëqyrjen e
shërbimit të provës. Gjithashtu, duhet të krijohen regjistra për evidentimin e kërkesave dhe
ankesave, për masat disiplinore, dhe për çdo ngjarje tjetër të rëndësishme. Një regjistër
i veçantë duhet të hapet për të regjistruar të gjitha OJF-të dhe institucionet që asistojnë/
këshillojnë të dënuarit, si edhe vendet e punës për kryerjen e punës në interes publik.
Përmbajtja e çdo regjistri do të përcaktohet me Urdhër të Ministrit të Drejtësisë. Drejtoria e
Përgjithshme e Shërbimit të Provës duhet gjithashtu të krijojë regjistrin elektronik kombëtar
dhe t’a përditësojë çdo javë atë.
Nenet 25, 26 dhe 27 të Rregullores përmbajnë dispozita që lidhen me hapjen dhe
PHQD[KLPLQHGRVMHYHLQGLYLGXDOHNRQ¿GHQFLDOLWHLQHWsGKsQDYHDNVHVLQQsGRVMHVLGKH
me transmetimin e të dhënave.
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6.3. Vlerësimi i personalitetit të të dënuarit dhe plani individual i mbikëqyrjes
9OHUsVLPLLSHUVRQDOLWHWLWWsWsGsQXDULWsVKWsPHVKXPsUsQGsVLSsUQMsSODQL¿NLPGKH
zbatim të mbikëqyrjes gjatë ekzekutimit të dënimit. Bazuar në vlerësimin e bërë nga
punonjësi i shërbimit të provës, mund të zhvillohet një program individual (apo “një
plan mbikqyrjeje”, siç quhet në vende të tjera). Për një kuptim sa më të mirë të punës
së vlerësimit, të natyrës dhe elementëve të saj, mund të thuhet se vlerësimi është një
proces dhe konsiston në mbledhjen, analizën dhe sintezën e informacionit që lidhet me
sa vijon:
Natyrën e problemit (problemeve) të personit të dënuar

.DSDFLWHWLQHWsGsQXDULWSsUWsSsUEDOOXDUSUREOHPHWHLGHQWL¿NXDUD
Sistemet përkatëse, të para përmes syve të personit të dënuar, si dhe natyrës
së shkëmbimeve reciproke mes të dënuarit dhe këtyre sistemeve
Burimet ekzistuese apo ato që nevojiten për të përmirësuar ose eliminuar
problemet për të dënuarin
Motivimin e të dënuarit për t’u marrë me problemet dhe për zgjidhjen e tyre.
9OHUsVLPLsVKWsQMsSURFHVSDVLDL¿OORQTsPHWDNLPLQHSDUsQGsUPMHWSXQRQMsVLWWs
shërbimit të provës dhe të dënuarit; vazhdon gjatë gjithë periudhës së mbikqyrjes dhe
përfundon me ekzekutimin e vendimit të gjykatës. Vlerësimi shihet gjithashtu përmes
rezultateve të procesit, të çdo formulimi të një problemi/nevoje apo të një faktori të
lidhur me të, çdo analize dhe sinteze të informacionit që në këtë mënyrë, konsiderohet
VLYOHUsVLPL9OHUsVLPLVKIDTHWGXNH¿OOXDUQJD nevojat e të dënuarit dhe synon në fund
W¶LDGUHVRMsVLoGXKHWNsWRQHYRMDWsLGHQWL¿NXDUD
Në lidhje me nevojat, duhen dalluar nevojat e personit të vlerësuar (siç shihen nga
këndvështrimi i punës sociale) nga ato të ashtuquajtura “nevoja kriminogjene” të cilat
janë faktorë që, në mënyrë direkte apo indirekte, lidhen me sjelljen kriminale.
Nevojat e të dënuarit mund të përmblidhen, si:
Nevoja për t’u trajtuar si individ, i dalluar nga individët e tjerë
Nevoja për t’u dëgjuar

1HYRMDSsUNRQ¿GHQFLDOLWHWMHWsSULYDWHGKHEHVLP
Nevoja për t’u pranuar pa kusht apo diskriminim të çdo lloji
Nevoja për t’u kuptuar dhe ndihmuar/asistuar.
Respektimi i të gjitha këtyre nevojave për forcimin e marrëdhënies mes punonjësit
të shërbimit të provës dhe të dënuarit, dhe për pasojë, për të pasur një zbatim më
të suksesshëm të urdhërimeve të gjykatës. Më shumë rreth nevojave të personit të
vlerësuar, mund të gjeni në Kreun 6.1 – Vlerat, parimet dhe aftësitë profesionale në
shërbimin e provës.
Nevojat kriminogjene janë krime që prodhojnë faktorë që mund të adresohen dhe që janë
shumë në korelacion me rrezikun. Duhet përmendur se jo të gjithë faktorët e lidhur me
Aktet nënligjore për shërbimin e provës në Shqipëri

99

sjelljen kriminale janë nevoja kriminogjene. Kërkimet3 tregojnë se 6 faktorë kryesorë
mund të lidhen drejtpërdrejtë apo tërthorazi me krimin: faktorët e temperamentit apo
personalitetit; qëndrimet antishoqërore, vlerat dhe besimet; bashkimet pro-kriminale;
IDNWRUsWTsOLGKHQPHNULPLQGKHQMsQLYHOLXOsWDUVLPLPLDUULWMHW¿QDQFLDUHDSRWs
NXDOL¿NLPLWSURIHVLRQDO'LVDQJDNsWDIDNWRUsQXNPXQGWsDGUHVRKHQQXNPXQGWs
ndryshohen, të konsiderohen “të pandryshueshëm” (p.sh., kriminaliteti familjar apo
precedentët penalë të mëparshëm). Ata faktorë që mund dhe duhet të adresohen për
ndryshim janë faktorë “dinamikë” që quhen nevoja kriminogjene. Ata janë të lidhur
me rrezikun e recidivizmit dhe mund të konsistojnë në faktorë si: vlerat dhe qëndrimet
e të dënuarit, përdorimi i substancave (kryesisht alkoolit dhe drogës), statusit të tyre
të punës, mungesës së aftësive për zgjidhjen e problemeve, statusin e tyre të strehimit
etj.
1HYRMDWNULPLQRJMHQHGXKHWWsLGHQWL¿NRKHQGKHDGUHVRKHQQJDSXQRQMsVLLVKsUELPLW
Ws SURYsV GXNH ¿OOXDU QJD NRQWDNWL L SDUs PH Ws GsQXDULQ GKH GXNH YD]KGXDU NsWs
proces gjatë gjithë periudhës së mbikëqyrjes. Ndërhyrja efektive korrektuese mund
të bëhet vetëm kur punonjësi i shërbimit të provës mund të zgjedhë tamam se “çfarë”
duhet të targetojë për të ndryshuar tek një i dënuar i vënë në provë.
Trajtimi efektiv korrektues duhet t’i adresojë nevojat kriminogjene në zhvillimin e një
plani bashkëkohor sipas rastit apo “programi individual” siç referohet në Rregulloren
shqiptare. Prandaj, programet duhet të vlerësojnë dhe adresojnë probleme/nevoja,
të tilla si: qëndrimet antisociale, lidhjet anti-shoqërore brenda grupit, abuzimi me
substancat, mungesa e optimizmit, aftësitë e vetëkontrollit. Duhet vërejtur se, adresimi
L YHWsP QMs SUREOHPL NXU VKXPs Ws WMHUs MDQs LGHQWL¿NXDU ND VKXPs Ws QJMDUs Ts Ws
mos prodhojë efektin e dëshiruar. Një plan/program individual i suksesshëm, duhet të
adresojë llojin e nevojave kriminogjene që funksionojnë së bashku.
Për më tepër, çdo trajtim që nuk fokusohet tek nevojat kriminogjene, mund të jetë
NXQGsUSURGXNWLYHSsUWsSDVXUH¿oHQVsGKHH¿NDVLWHW6WXGLPHW4 tregojnë se programet
që përqëndrohen më tepër tek faktorët jo-kriminogjenë (si: vetëvlerësimi, aftësia
NULMXHVHNXVKWHW¿]LNH NDQsHIHNWHWsSDNWDQGRQMsKHUsHGKHQHJDWLYH
Rregullorja i kushton dy nene (nenet 28 dhe 29) vlerësimit të personalitetit të të dënuarit,
planit të mbikqyrjes/programit individual, si dhe asistencës së dhënë të dënuarit gjatë
periudhës së mbikëqyrjes. Referenca për nevojat kriminogjene dhe rrezikun e përsëritjes
së veprës penale gjendet në tekst. Ka gjithashtu, edhe disa dispozita që lidhen me
përmbajtjen e programit individual dhe me qëllimet e asistencës dhe këshillimit të një
të dënuari.
3 Për shembull, Andrews, D.A. (1995). Psikologjia e sjelljes kriminale dhe trajtimit efektiv. Në McGuire, J. (Ed).
Çfarë funksionon: Reduktimi i përsëritjes së veprave penale. Chichester: John Wiley and Sons.
4 Latessa, E.J & Lowenkamp, L. (2006), Riedukimi në komunitet: Kërkime dhe praktikat më të mira.
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6.4. Procedura në rast mospërmbushjeje të detyrimeve dhe kushteve të vendosura nga
gjykata për të dënuarin
Pasojat e mospërmbushjes së detyrimeve të vendosura nga gjykata ndaj të dënuarit dhe
procedura që do ndiqet për të, jepen në nenin 62 të Kodit Penal si dhe në nenin 31/10 të
ligjit “Për ekzekutimin e vendimeve penale”. Rregullorja, në nenin 13 (të mëposhtëm)
jep më shumë detaje mbi rolin e shërbimit të provës në rast se ndodh një shkelje e tillë
e kushteve apo detyrimeve të vendosura.
Këtu është vendi për të përmendur një zhvillim pozitiv të legjislacionit shqiptar. Para
miratimit të ndryshimeve të 27 nëntorit 2008, Kodi Penal parashikonte një revokim
automatik të dënimit alternativ në rast se ndodhte një shkelje e detyrimeve (dënimi
alternativ do të zëvendësohej automatikisht me dënim me burgim). Kjo procedurë në
rast shkeljeje, ishte në kundërshtim me standardet ndërkombëtare që parashikojnë një
qasje graduale në situata të tilla, në varësi të shkallës së shkeljes dhe të individualitetit
të çdo rasti. Mund të thuhet se tashmë, legjislacioni penal shqiptar është në përputhje
me standardet ndërkombëtare dhe parashikon një ndryshim të plotë apo të pjesshëm të
dënimit përpara sesa të merret në konsideratë revokimi. Për më tepër, kur revokohet
dënimi alternativ, gjykata është e detyruar që së pari, të marrë në konsideratë nëse ka
vend për të dhënë një alternativë tjetër më të përshtatshme dhe vetëm në rast se një
alternativë e tillë e duhur nuk gjendet, atëherë ndaj të dënuarit mund të jepet dënim
me burgim.
Një aspekt tjetër pozitiv që lidhet me shkeljen e detyrimeve është ai që prokurori, pas
ndryshimeve të fundit të ligjit, ka të drejtë të bëjë një paralajmërim në rast se shkelja
nuk është e rëndësishme dhe nëse është për herë të parë. Gjykata njoftohet vetëm kur
shkelja është serioze apo kur ajo përsëritet. Për pasojë, ndërhyrja e prokurorit është
një gjë e re, ndërkohë që më parë, vetëm gjykata mund të vendoste në rast të kryerjes
së një shkeljeje (e rëndë ose jo) të detyrimeve të vendosura prej saj. Sërish, duhet
theksuar përqasja graduale për të vendosur mbi masën që do merret ndaj të dënuarit që
shkel detyrimet e vendosura.
Neni 30 i Rregullores u referohet procedurave që ndiqen në rast dështimi të kushteve
dhe detyrimeve që duhet të plotësohen, të cilat rrjedhin nga një vendim që përmban
dënim alternativ.
6.5. Raportet e vlerësimit të përgatitur nga shërbimi i provës për gjykatat dhe
prokurorët.
Rregullorja parashikon në nenet 31, 32, 33 dhe 34 dhe 15, detyrimin e shërbimit të
provës për t’i paraqitur gjykatës apo prokurorit një raport vlerësimi, në shkallë të
ndryshme të procesit penal. Informacion bazë mbi raportet, qëllimet e tyre, përmbajtjen,
dhe procedurën, mund të gjenden në Kreun 7.1 të këtij Manuali.
Më poshtë, jepet një model raporti i hartuar nga shërbimi i provës në Rumani, për të
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ndihmuar gjykatën në marrjen e vendimit. Ky model mund të japë një kuptim më të
mirë të përmbajtjes dhe terminologjisë së përdorur në një raport të tillë, të sasisë së
informacionit të paraqitur, madhësisë së çdo seksioni të raportit, mënyrës së kryerjes
së analizës së informacionit, formulimit të konkluzioneve dhe rekomandimeve.

Shembull raporti – Shërbimi i provës në Rumani
Ministria e Drejtësisë
Rumani

7HSsUNRQ¿GHQFLDOSDVLWsSORWsVRKHW

Shërbimi i provës, Bukuresht
Raport vlerësimi
I.
HYRJE
(PULGKHPELHPULLWsSDQGHKXULW M.R.
Data dhe vendi i lindjes: XX/12/1983.
$GUHVDBukuresht…..
.ULPL HW SsUWsFLOsQDLsVKWsGsUJXDUSDUDJM\NDWsV vjedhje me dhunë, bashkëpunim
QsPDVKWULPIDOVL¿NLPLLGHQWLWHWLWSDUDVKLNXDUQJDQHQL««L.RGLW3HQDO
*M\NDWD Ts ND NsUNXDU UDSRUWLQ H YOHUsVLPLW Gjykata e Rrethit Gjyqësor,
Bukuresht
Numri i dosjes penale: XXXX/2001
'DWDHVKT\UWLPLWJM\TsVRUX/07/2001
1XPULGKHGDWDHNsUNHVsVVsJM\NDWsVSsUUDSRUWLQ XX/07/2001
(PULGKHPELHPULLSXQRQMsVLWWsVKsUELPLWWsSURYsVVLDXWRULUDSRUWLWI.M.
II.
-

BURIMET E INFORMACIONIT
Intervistë me M.I, nëna e të pandehurit, në vendbanimin e saj
Intervistë me M.R., i pandehur, në ambientin e paraburgimit të rajonit të
policisë lokale
Intervistë me M.G., punonjës social i punësuar nga OJF-ja
“Terre des Hommes” Bukuresht, në zyrën e shërbimit të provës
Akt-akuza e prokurorit që është në dosjen penale me nr. XXXX/2001

Do të doja të përmendja se jam përpjekur të konsultoj përmbajtjen e dosjes penale me
nr. XXXX/2001, në arkivin e gjykatës, por pa sukses.
III.
TË DHËNA MBI TË PANDEHURIN
M.R. vjen nga një familje e madhe në numër dhe ka 5 vëllezër. Prindërit e M.R-së u
divorcuan menjëherë pas lindjes së saj dhe ajo jetoi me babanë dhe një vëlla deri sa
mbushi 5 vjeç, kohë në të cilën i ati u nda nga jeta. M.R. u dha për birësim në moshën
5-vjeçare, pasi e ëma nuk mund ta përballonte përgjegjësinë për rritjen e 6 fëmijëve.
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Familja M. e birësoi M.R.-në si fëmija i vetëm i tyre dhe arriti t’i ofronte asaj kushte
optimale jetese, duke pasur një zhvillim normal dhe arsimimin e duhur. Modeli familjar
ishte pozitiv, duke u dominuar nga një atmosferë e mirë familjare në shtëpi dhe nga një
marrëdhënie e konsoliduar dhe natyrore prindër-fëmijë.
Ati birësues i M.R.-së ishte një shofer profesionist, duke qenë kështu larg shtëpisë për
kohë të gjatë, për shkak të punës. Të ardhurat e tij ishin të mjaftueshme për të mbuluar
shpenzimet për familjen dhe t’i ofronte asaj një mënyrë jetese dinjitoze. Në qershor të
këtij viti, ai u nda nga jeta si pasojë e një ataku në zemër. Nëna birësuese e M.R.-së ka
punuar gjithmonë si shitëse, është aktualisht në pension dhe merr një pension mujor
prej 300 eurosh.
Në lidhje me marrëdhënien mes M.R.-së dhe prindërve të saj, asnjëherë nuk kishte pasur
probleme serioze apo debate dhe tensione në familje. M.R. ishte integruar mjaft mirë
në familjen e saj të re dhe kishte krijuar marrëdhënie të forta dhe të konsoliduara me
gjyshërit e saj, me të cilët ajo kishte kaluar shumë kohë gjatë pushimeve të shkollës.
M.R. kishte marrë një edukim të mirë nga prindërit dhe gjithmonë ishte inkurajuar që
të ndiqte rregullisht shkollën dhe të studionte. Deri në maj të vitit 2001, M.R. ndoqi
shkollën e mesme nr. XX112, të Bukureshtit.
05NLVKWHG\VKRTHTsDMRLQMLKWHTsQJDVKNROOD¿OORUHWsTXDMWXUD$QDGKH0DULD7s
dy shoqet jetonin në të njëjtën lagje me M.R., duke e vizituar njëra-tjetrën rregullisht.
Prindërit e M.R.-së gjithnjë kishin qenë kundër një raporti të ngushtë mes vajzës së
tyre dhe Anës, duke konsideruar faktin që ndikimi i Anës mund të ishte negativ. Sa
KHUs Ts 05 VKNRQWH Qs IHVWD DMR NsUNRQWH ¿OOLPLVKW PLUDWLPLQ H SULQGsUYH SsU Ws
shkuar, dhe kurrë nuk ishte kthyer vonë në shtëpi. Të gjitha këto rregulla, M.R. i kishte
perceptuar si të natyrshme, dhe ajo kurrë nuk ishte ndjerë e detyruar kur i ishte kërkuar
t’u bindej rregullave të familjes.
Familja e M.R.-së jeton në një apartament me dy dhoma, i cili ofron kushte të
përshtatshme jetese dhe ku M.R. ka dhomën e saj. Karakteristikat e personalitetit të
M.R.-së tregojnë se ajo mund të ndikohej lehtësisht dhe kishte një shkallë të lartë
ndjeshmërie. Situata shëndetësore ishte e mirë, por ajo kishte rënë në peshë, në mënyrë
të konsiderueshme, gjatë muajve të fundit që kishte kaluar në paraburgim.
Kur M.R. ishte intervistuar për të hartuar raportin e vlerësimit për gjykatën, ajo kishte
përmendur se në maj të vitit 2000, një person i panjohur i kishte telefonuar asaj duke
e pyetur nëse ishte e interesuar për të takuar nënën e saj të vërtetë. Në atë kohë, M.R.
nuk e dinte se ishte fëmijë i birësuar, pasi dhe kujtimet e saj nga fëmijëria e hershme
ishin tepër të vagullta. Kur ajo zbuloi se ishte birësuar dhe asnjëherë nuk i ishte thënë
kjo gjë, M.R. u largua nga familja, nga shtëpia e saj, tepër e inatosur dhe shkoi në
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shtëpinë e Anës. Ana e ndihmoi të gjente një apartament ku ajo mund të qëndronte
për një periudhë kohe të pacaktuar. Këtë apartament, ajo e ndante me dy vajza të tjera.
Shumë meshkuj vinin në apartament për të vizituar vajzat, dhe M.R. e pranonte faktin
se ajo vetë pranoi të prostituonte.
Prindërit e M.R.-së nuk e njoftuan policinë, pasi u vinte turp të pranonin realitetin. Por
DWDLNsUNXDQQMsPLNXLFLOLLVKWHR¿FHUSROLFLHW¶LQGLKPRQWHWsGLQLQVHVHLVKWHYDM]D
e tyre. Kohë pas kohe, ata merrnin ndonjë njoftim apo telefonatë që i njoftonte: “Mos
u shqetësoni, M.R. është mirë.”
1sOLGKMHPHDNX]sQHEsUsSsUIDOOVL¿NLPLGHQWLWHWL05SUDQRLVHNLVKWHJsQM\HUSsU
emrin e saj të vërtetë, pasi kishte frikë dhe turp për situatën ku ndodhej, veçanërisht
para prindërve.
Në lidhje me akuzën për vjedhje të kartave të kreditit një shtetasi turk, M.R. deklaroi
se ajo nuk kishte marrë pjesë në këtë vjedhje dhe nuk kishte dijeni se si kishte ndodhur
krimi. Ajo u akuzua se e kishte kryer krimin vetëm nisur nga fakti se ajo jetonte në
apartamentin ku ishin vjedhur kartat e kreditit. Ajo e pranonte se dilte me shtetasin turk
dhe e sillte atë herë pas here në apartament, pasi kjo gjë i ishte kërkuar asaj nga disa
persona që e mbikëqyrnin atë dhe i gjenin “klientë”. Por M.R. ishte shprehur se ajo nuk
e dinte që ky shtetas turk kishte karta krediti në portofolin e tij dhe deklaroi se ndoshta
GLNXVKWMHWsULNLVKWHYMHGKXUNDUWDWHWLMWsNUHGLWLWQGsUVDDWDÀLQLQSDVLUUREDWHWLM
LVKLQYsQsQsQMsGKRPsWMHWsUQJDDMRNXDWDÀLQLQ

IV.
FAKTORËT QË NDIKOJNË OSE QË MUND TË NDIKOJNË
SJELLJEN E PËRGJITHSHME TË TË PANDEHURIT
05sVKWsHQGHDGROHVKHQWHQMsSHULXGKsPHVSHFL¿NDQsQGU\VKLPHWHSHUVRQDOLWHWLW
dhe që karakterizohet nga vulnerabiliteti i lartë kundrejt ndikimeve të jashtme.
Adoleshenca është një fazë në zhvillimin psiko-social, ku adoleshenti tenton të asimilojë
sjellje dhe modele që janë më të pranishme në jetën e tij/saj. Kjo është arsyeja se përse
mund të thuhet që koha e gjatë e qëndrimit të M.R.-së në paraburgim, mund të ketë
një ndikim negativ në sjelljen e saj në të ardhmen, në mënyrën e të menduarit dhe në
marrëdhënie me individë të tjerë.
M.R. nuk ka kryer më parë ndonjë vepër tjetër penale. Krimi për të cilin ajo akuzohet
se e ka kryer, mund të argumentohet me faktin se ajo ka qenë nën ndikimin negativ të
ambientit dhe shoqërisë së saj të re. M.R. ishte e mitur (nën 18 vjeç) kur u krye vepra
penale. Ne konsiderojmë se rikthimi pranë familjes së saj mund të ketë një ndikim
pozitiv në zhvillimin, qëndrimin dhe përgjegjësitë e saj.

104

Ioana van Nieuwkerk

Pas intervistimit të M.R.-së, kuptuam se ajo ishte penduar që në muajt e fundit kishte
zgjedhur të jetonte në atë mënyrë. Ajo dëshiron shumë që të vazhdojë studimet e saj
në shkollën e mesme (shkollën e natës), në të njëjtën kohë të gjejë një punë dhe të jetë
HSDYDUXU¿QDQFLDULVKW
Në këtë moment, M.R. është ndikuar shumë nga vdekja e të atit, me të cilin gjithnjë ka
qenë tepër e lidhur, e dashur dhe e afeksionuar. Gjithashtu, tani ajo zbulon se e ëma ka
nevojë për shumë mbështetje në këto momente të vështira dhe ajo është gati t’ia ofrojë
këtë mbështetje dhe ta bëjë nënën e saj të ndihet sërish krenare për të.

PERSPEKTIVAT E RIINTEGRIMIT SOCIAL
Në rast se gjykata do të vendosë të zbatojë një alternativë të dënimit me burgim,
perspektiva e riintegrimit social për M.R.-në është e lartë, për arsyet e mëposhtme:
 Mosha e saj lejon asimilimin e duhur dhe një zhvillim të ardhshëm të roleve
sociale pozitive
 M.R. është e ndërgjegjshme për sjelljen e saj të papërshtatshme, e zhvilluar së
fundmi, e cila është larg nga arsimimi që ajo ka marrë si fëmijë e prindërve të saj
 05SsU¿WRQQJDPEsVKWHWMDHQsQsVVLQJDSLNsSDPMDDIHNWLYHDVKWX

GKHQJDDMR¿QDQFLDUH
 M.R. manifeston një lidhje të ngushtë me familjen e saj
 M.R. ka dëshirë të vazhdojë studimet dhe të gjejë punë
 M.R. ka treguar shumë interes për të bashkëpunuar me shërbimin e provës,
për të përballuar vështirësitë e saj për riintegrim social
 M.R. është regjistruar në Fondacionin “Terre des Hommes” duke qenë pjesë
HSURMHNWLWWsW\UHPEL³7sPLWXULWQsNRQÀLNWPHOLJMLQ´)RQGDFLRQLGsVKLURQ
të mbështesë M.R.-në in planet e saj për shkollim dhe integrim social,
GKH PDGMH PXQG HGKH W¶L MDSs DVDM QMs PEsVKWHWMH ¿QDQFLDUH QsVH sVKWs H
nevojshme.
Datë………….
Punonjësi i shërbimit të provës
 ¿UPD
Drejtori i shërbimit të provës
Shërbimi i provës, Bukuresht
(¿UPD)

Aktet nënligjore për shërbimin e provës në Shqipëri

105

7. Krerët VII, VIII , IX, X dhe XI – SsUFDNWRMQsVWDQGDUGHWGKHSURFHGXUDWVSHFL¿NH
për mbikëqyrjen e të dënuarve, për të cilët gjykata ka dhënë një alternativë të dënimit
me burgim:

WsGsQXDULWPH³JM\VPsOLUL´

WsGsQXDULWSsUWsFLOsWJM\NDWDNDXUGKsUXDUSH]XOOLPLQHHN]HNXWLPLWWs 
dënimit me burgim dhe vënien në provë.

WsGsQXDULWSsUWsFLOsWJM\NDWDNDYHQGRVXU³TsQGULPQsVKWsSL´

WsGsQXDULWSsUWsFLOsWJM\NDWDNDXUGKsUXDUSH]XOOLPLQHHN]HNXWLPLWWs 
dënimit me burgim dhe detyrimin për të kryer një punë në interes publik

WsGsQXDULWHOLUXDUPHNXVKW
Për këtë arsye, përveç standardeve të përgjithshme të mbikëqyrjes të dhëna në kreun VI
të Rregullores, punonjësi i shërbimit të provës duhet të njohë dhe të zbatojë standardet
VSHFL¿NHWsSDUDVKLNXDUDQsQHQHWWs5UHJXOORUHV
12. Kreu XII – Zbatimi i akteve ndërkombëtare nga shërbimi i provës, i referohet
bashkëpunimit me Ministrinë e Drejtësisë, në zbatimin e akteve ndërkombëtare mbi
masat dhe sanksionet komunitare.
13. Kreu XIII – Dispozita të fundit, përcakton masat kalimtare, që duhet të ndërmerren
për të vendosur dhe zhvilluar një shërbim kombëtar të provës në Shqipëri. Ky kre
parashikon se Ministri i Drejtësisë duhet të nxjerrë aktet nënligjore, për të përcaktuar
procedurat e rekrutimit për punonjësit e parë të rekrutuar të Shërbimit të Provës, si dhe
për zhvillimin gradual të tij. Sipas dispoziatave ligjore, numri i punonjësve të shërbimit
të provës në nivel lokal, pranë çdo gjykate të rrethit gjyqësor do të jetë 21. Dispozitat
tranzitore parashikojnë se, në fazën e parë, do të krijohen me urdhër të Ministrit të
Drejtësisë, vetëm disa zyra të shërbimit të provës. Në një fazë të mëvonshme, do
të hapen zyra të tjera në nivel lokal, për të përfunduar të gjithë procesin në shkallë
vendi.
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5. NJOHURI KRIMINILOGJIKE PËR
PUNONJËSIN E SHËRBIMIT TË PROVËS

Teoritë sociologjike dhe teoritë
psikologjike

5.1
5.1

Migena Leskoviku dhe Marinela Sota

Teoritë mbi krimin janë të shumta dhe kanë evoluar në kohë dhe në mendim. Për
arsye të kuptimit sa më të mirë në funksion të këtij manuali, është bërë një ndarje dhe
kategorizim i teorive si më poshtë:



Teoritë psikologjike
Teoritë sociologjike

a) Teoritë psikologjike
Linja psikologjike fokusohet në të gjitha aspektet mendore të çdo personi që kryen
krim dhe lidh inteligjencën, personalitetin, të mësuarit me sjelljen kriminale. Teoritë
më të njohura janë teoria psikodinamike, teoria e sjelljes dhe teoria njohëse. Brenda
teorive psikologjike ka dy nën-linja që janë nën-linja e personalitetit dhe nën-linja e
inteligjencës. Në teoritë psikologjike personaliteti luan një rol të madh nëse individi
kryen krim ose jo. Individët që kanë personalitet i cili përfshin elementë të tillë si:
impulsivitet, narcizëm, dyshim, sadizëm, mungesë shqetësimi për të tjerët, vetëvlerësim
të ulët, shprehi të varfra personale, paqëndrueshmëri mendore, armiqësi, konsiderohen
si individë që mund të përfshihen më shumë në sjellje kriminale se të tjerët.
Teoritë sociologjike dhe teoritë psikologjike
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Teoria psikodinamike - Kjo teori u zhvillua nga Sigmund Frojd (Sigmund Freud).
Sipas saj, mendja njerëzore kryen tre funksione kryesore. Ato janë: e ndërgjegjshmja,
e parandërgjegjshmja, dhe e pandërgjegjshmja. E ndërgjegjshmja kontrollon gjithë
mendimet tona të përditshme. Parandërgjegjja kontrollon elementët e përvojave
që janë jashtë ndërgjegjes por mund të kthehen në çdo kohë, siç janë kujtimet. E
pandërgjegjshmja kontrollon dëshirat biologjike të trupit, që nuk mund të shprehen
lehtë siç mund të shprehen mendimet e përditshme të ndërgjegjshme. Shumë njerëz
i shtypin ndjenjat e forta seksuale ose armiqësore duke bërë kështu që këto ndjenja
të veprojnë mbi ta në një kohë të mëvonshme. Idi është pjesa biologjike e mendjes
njerëzore që shfaqet që në lindje. Ego është pjesa e mendjes njerëzore që zhvillohet
në fëmijërinë e hershme dhe kontrollon instinktet bazë që nuk mund të kënaqen
menjëherë. Superegoja është aspekti i mendjes që zhvillohet si rezultat i inkorporimit
të standardeve morale, vlerave të familjes, komunitetit, etj.
Struktura e personalitetit sipas Frojdit përcakton sjelljen e individit dhe përbëhet nga
4 pjesë:
1. ,' SMHVD NU\HVRUH H SHUVRQDOLWHWLW HQHUJML ¿]LNH SDULPL L NsQDTsVLVs L
pandërgjegjshëm, jo-racional).
2. EGO (zhvillohet jashtë ID-it, i ndërgjegjshëm dhe i pandërgjegjshëm, parimi i
realitetit, përmbushja e dëshirave, mekanizma mbrojtës, racional).
3. SUPEREGO (zhvillohet jashtë EGO-s, kryesisht i pandërgjegjshëm, i
ndërgjegjshëm, jo-racional).
4. Mjedisi i jashtëm (situatë imediate e veprimit)
)URMGL   QsQYL]RL VH ND QMs QGU\VKLP PLGLV QHXURWLNsYH DWD Ts NRQÀLNWHW H
pandërgjegjshme iu rezultojnë në ankth, depresion dhe sjellje të tjera vetëdëmtuese
dhe, kriminelëve, simptomat e të cilëve dëmtojnë të tjerët. Ai gjithashtu besonte se
kriminelët udhëhiqen nga dëshira e pandërgjegjshme për të dëmtuar shoqërinë për
sjelljet që çuan në krimet e tyre, kështu që faji nuk vjen si rezultat i sjelljes kriminale,
por është shkaku i pandërgjegjshëm i saj.
Kriminelët e natyrës psikoanalitike kanë karakteristika të:
 Superegos së dobët
 Egos së dobët
 Shkelësit normal antisocial
 Shkelësit neurotik
 Psikotik-ut
 Zhvillimit të vonuar
Superegoja e dobët shprehet me: mosvlerësim i vazhdueshëm për rregullat
konvencionale të shoqërisë, qëndrime antisociale, ambicie e dobët konvencionale,
VKNDNWRQSUREOHPHNULMRQNRQÀLNWHPH¿JXUDWDXWRULWDUHQGDKHWQJDWsWMHUsW
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(JRMDHGREsWVKSUHKHWPH papjekuri, shprehi sociale të pazhvilluara, lidhje jo të
mira me realitetin, varësi nga të tjerët, ndjekje e liderit dhe angazhim në aktivitete
kriminale.
3VLNRSDWLDVLSDVOLVWsVVs&OHFNOH\W  SsUIVKLQ Sharm sipërfaqësor, inteligjencë
e mirë, mungesë e zhgënjimeve, mungesë e nervozizmit, mungesë e turpit dhe dështim
për të mësuar nga eksperiencat e jetës.
Teorinë psikodinamike e zhvilluan të tjerë studiues si Abrahamsen (1944, 1960),
Aichorn (1935), F. Alexander (1935), Glueck&Glueck (1950, 1968).
$QDOL]DHW\UH¿OORLQJDSUHPLVHTsQMsNULPLQHOND(JRWsGREsWQMs6XSHUHJRWsGREsW
ose që i mungon dhe Id të fuqishëm. August Aichorn (1935) besonte se kriminelët
përsëritës kanë një predispozitë për sjellje kriminale për shkak të paaftësisë së tyre
për të kontrolluar kërkesat e Idit për përmbushje të menjëhershme dhe dështimit të
Superegos për të zhvilluar fuqinë e duhur për të gjeneruar respekt për të tjerët dhe
kuptimin e “së mirës” dhe “së keqes”. Studiuesit e teorisë psikodinamike besonin se
WsULQMWsNU\HMQsYHSUDSHQDOHVLVKNDNLVKSUHKMHVVsNRQÀLNWHYHWsSDQGsUJMHJMVKPH
të pazgjidhura. Krimet e tyre janë të udhëhequra nga Idi i pakontrolluar sepse ata nuk
e shtyjnë në kohë ose shmangin përmbushjen e kënaqësisë. Dështimi për të zhvilluar
(JRGKH6XSHUHJRWsVKsQGHWVKPHVKNDNWRKHWQJDGsVKWLPLLLGHQWL¿NLPLWPH¿JXUDW
prindërore ose nga mungesa e modeleve të bindjes ndaj ligjit dhe/ose të dashura ndaj
W\UH %UHQGsVLPL L QRUPDYH YOHUDYH PRUDOLW GKH PXQJHVD H LGHQWL¿NLPLW EsQ Ts
Superego të mos zhvillohet si duhet.
Abrahamsen (1960) i ka përshkruar kriminelët si individë të dominuar nga impulset
e Id-it dhe që nuk janë në gjendje të kontrollojnë tendencat për impulsivitet dhe
agresivitet. Moszhvillimi i duhur i Superego-s bën që kriminelët të kenë mungesë të
ndërgjegjes dhe mungesë të empatisë për të tjerët. Gjithashtu, duke pasur Ego të dobët,
DWDPXQGWsLQÀXHQFRKHQOHKWsQJDSUHVLRQLLEDVKNsPRVKDWDUsYHGKHLIRUFDYHWsWMHUD
sociale.
$EUDKDPVHQ L NODVL¿NRQ YUDVsVLW VL YUDVsV VLPSWRPDWLNs GKH YUDVsV PDQLIHVWXHV
9UDVsVLWVLPSWRPDWLNsYUDVLQVHSVHNDQsQMsNRQÀLNWWsSD]JMLGKXUPHQsQDWRVHPH
¿JXUDWsWMHUDQsIsPLMsULQGsUVDYUDVsVLWPDQLIHVWXHVYUDVLQSsUSsU¿WLPWsSDVWsURVH
për arsye të tjera.
Studiuesit e Teorisë psikodinamike sugjerojnë se sjellja kriminale vjen si rezultat i
mbipërdorimit të mekanizmave mbrojtës. P.sh., shumë njerëz përdorin sublimimin për
të kanalizuar impulset seksuale ose agresive në sjellje të pranueshme sociale, ndërsa
kriminelët mbështeten vetëm në përdorimin e shtypjes dhe mohimit si mekanizma
mbrojtës duke i mbajtur impulset gati për të shpërthyer në situata të caktuara.
Studiuesit e kësaj teorie përdorin konceptin e zhvendosjes për të shpjeguar abuzimin
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ndaj fëmijëve ose bashkëshortëve. Abuzuesit frikësohen të adresojnë zemërimin te një
¿JXUs DXWRULWDUH GKH H GUHMWRMQs GUHMW SHUVRQDYH Ws SDPEURMWXU .ULPLQHOsW SsUGRULQ
racionalizimin duke thënë se të vjedhësh nga punëdhënësi është e pranueshme sepse
“nuk paguhem mirë dhe kompania e përballon humbjen”.

Teoria e njohjes sociale
Kjo teori fokusohet në shpjegimin e procesit të perceptimit të botës rreth tyre nga
njerëzit dhe prezantimit mendor të këtij procesi.

6LSDV/DZUHQFH.RKOEHUJLQGLYLGLNDORQQsJMDVKWsID]DWs]KYLOOLPLWPHQGRU
1. Gjëja e “duhur” për t’u bërë është bindja ndaj pushtetit dhe shmangia e dënimit.
2. Gjëja e “duhur” është marrja e përgjegjësive për veten, përmbushja e nevojave të
veta dhe lënia e të tjerëve të marrin përgjegjësitë për veten e tyre.
3. Gjëja e “duhur” është të jesh i mirë, në kuptimin që të kesh motive të mira,të
shqetësohesh për të tjerët dhe “ta vësh veten në këpucët e tjetrit”
4. Gjëja e “duhur” është mbajtja e rregullave të shoqërisë dhe t’i shërbesh mirëqenies
së grupit apo shoqërisë.
5. Gjëja e “duhur” është njohja e të drejtave të individit në shoqëri, bazuar në rregulla
të pranuara.
6. Gjëja e “duhur” është detyrimi i pranuar nga të gjithë për të respektuar dhe zbatuar
për të gjitha qeniet njerëzore parimet e drejtësisë, barazisë dherespektit për jetën
njerëzore.
Kohlberg zbuloi se individët që kryenin vepra kriminale kishin më pak qëndrime morale
se ata që nuk ishin përfshirë në krim. Megjithatë ai theksoi se njerëzit që i binden ligjit
me qëllim shmangien e dënimit ose për t’i shërbyer vetes, kanë probabilitet më të lartë
për t’u përfshirë në krim se të tjerët.
Për Teorinë e njohjes sociale janë të rëndësishme njohjet, pra, njerëzit perceptojnë,
mendojnë, presin, vlerësojnë dhe interpretojnë. Kështu elementët njohës bëhen
qendrore si në shpjegimin e krimit ashtu edhe në zhvillimin e programeve për të
ndryshuar sjelljen e individëve të përfshirë në krim.
Rotter (1954) dhe Bandura (1973) zhvilluan konceptet e të mësuarit vëzhgues/
PRGHOLPLQGKHYHWsH¿NDVLWHWLWTsMDQsNRQFHSWHTsSsUGRUHQQsKDUWLPLQHSURJUDPHYH
të trajtimit të sjelljes kriminale.
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b) Teoritë sociologjike
Këto teori kërkojnë të gjejnë shpjegime sesi njerëzit mendojnë, ndihen dhe sillen në
situata të ndryshme sociale. Studiuesit e shkencave sociologjike zhvillojnë pyetje të tilla
si: Si i formojmë përshtypjet për të tjerët? Cilat janë motivet që njerëzit i ndryshojnë
qëndrimet e tyre? Cilat janë shkaqet që njerëzit konformohen me rregullat e grupit? Në
cilat rrethana njerëzit iu binden urdhrave apo në të kundërt iu rezistojnë atyre? Këto
teori i bazojnë paradigmat e tyre në ndikimin që situatat sociale kanë në përfshirjen ose
jo të individit në krim.
Ndër teoritë më të njohura sociologjike përmendim:
 Teoria e asociimit të diferencuar
 Teoria e të mësuarit social
 Teoria e kontrollit social
 Teoria e frustracionit
 Teoria e përgjithshme e krimit
Teoria e asociimit të diferencuar – Është një teori e zhvilluar nga Edwin Sutherland
dhe paradigma kryesore e saj është se individët mësojnë vlera, qëndrime, teknika dhe
motive për sjellje kriminale nëpërmjet ndërveprimit me të tjerët. Sipas kësaj teorie
krimi mësohet nëpërmjet asociimit të individit me qëndrime të të tjerëve që, ose e
SUDQRMQsVMHOOMHQNULPLQDOHRVHHMXVWL¿NRMQsDWsQsUUHWKDQDWsFDNWXDUD1GsUYHSULPL
me bashkëmoshatarë të përfshirë në kriminalitet shihet si një rrethanë që nxit krimin.
Sipas teorisë së asociimit të diferencuar, sjellja kriminale mund të përsëritet dhe të
bëhet e vazhdueshme nëse ajo përforcohet gjatë viteve. Kur ekziston subkultura e
krimit në një komunitet të caktuar atëherë shumë individë mësojnë të kryejnë krime
dhe gjithashtu kjo shoqërohet me nivele të lartë kriminaliteti por edhe dhunë në
komunitet.
Sutherland zhvilloi konceptin e “vetes” si një konstrukt social, që do të thotë se
imazhi i individit për veten ndërtohet dhe rindërtohet në mënyrë të vazhdueshme nga
QGsUYHSULPHWPHWsWMHUsW,QGLYLGsWVLSDVNsVDMWHRULHHSsUNX¿]RMQsMHWsQHW\UHVLSDV
UHIHUHQFsVTsLXEsMQsHNVSHULHQFDYHWsW\UHGKHPsSDVGXNHSsUJMLWKsVXDUSsUNX¿]LPHW
ato bëhen shpesh përcaktuese për veprimet në të ardhmen. Një individ e sheh jetën
ndryshe nëse është i punësuar ose i refuzuar për të punuar, nëse vjen nga një familje
mbështetëse, ose nëse është rritur nga prindër abuzues. Megjithatë individët mund
të reagojnë ndryshe në të njëjtën situatë në varësi sesi eksperiencat e tyre jetësore i
ndikojnë ata për të kuptuar situatën ku ndodhen.
Teoria e asociimit të diferencuar parashikon që individi zgjedh rrugën e krimit kur
EDUDVSHVKDHSsUNX¿]LPHYHWsWLMSsUMHWsQsVKWsQsIDYRUWsWK\HUMHVVsOLJMLWGKHMRQs
favor të bindjes ndaj ligjit. Kjo tendencë do të përforcohet nga ndërveprimet sociale që
individi do të ketë gjatë jetës.
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Teoria e të mësuarit social - është teoria që bazohet në paradigmën se individët
mësojnë sjellje të reja nëpërmjet riforcimit të tyre ose nëpërmjet dënimit, ose nëpërmjet
të mësuarit vëzhgues. Individët mësojnë duke vëzhguar sjelljen e të tjerëve. Nëse ata
vëzhgojnë sjellje pozitive atëherë ata mund të modelojnë, imitojnë dhe zhvillojnë
sjellje të tilla. Kjo teori sugjeron që mjedisi luan rol të rëndësishëm në mënyrën sesi
individët sillen.
Teoria e të mësuarit social rrjedh nga puna e Gabriel Tarde-s (1843-1904), cili propozoi
se të mësuarit social ndodh gjatë katër fazave të imitimit:





Kontakti i ngushtë
Imitimi i njerëzve me status më të lartë
Kuptimi i koncepteve
Modelimi i sjelljes sipas roleve të mësuara

Në kriminologji, Ronald Akers dhe Robert Burgess (1966) zhvilluan teorinë e të
mësuarit social për të shpjeguar devijancën duke kombinuar variabla ose faktorë që
nxisin kriminalitetin (si p.sh., presioni social nga bashkëmoshatarët të cilët kanë kryer
vepra penale) me variabla që frenojnë kriminalitetin (si p.sh., reagimi i prindërve pas
përfshirjes së parë të fëmijëve në kriminalitet).
Akers dhe Burgess u mbështetën në teorinë e asocimit të diferencuar, por ata përfshinë
idenë e riforcimit të sjelljes dhe që bazohet në parimin që sjellja është funksion i
pasojave të veta (Pfohl, 1994).
Burgess dhe Akers (1966:128-147) përshtatën parimet e teorisë së asociimit të
diferencuar për të shpjeguar sjelljet kriminale duke sjelle parime të tjera plotësuese
si:
Sjellja ndikohet nga faktorët e mjedisit.
1. Sjellja mund të përforcohet jo vetëm nga ndërveprimet, por edhe nga rrethana të
tjera si p.sh., një hajdut që vjedh për t’u ushqyer, kjo sjellje nuk përforcohet nga
një ndërveprim social por ajo përforcohet sepse uria largohet duke vjedhur.
2. Sjellja kriminale mësohet në grupe të vogla ku kryhet dhe funksioni i përforcimit
sipas teorisë së asociimit të diferencuar dhe familja është grupi kryesor që merret
si shembull në këtë rast, por Burgess dhe Akers mendojnë se çdo grup mund të
ofrojë mundësinë e përforcimit të sjelljes pozitive, jo vetëm familja.
3. Burgess dhe Akers, në procesin e të mësuarit të teknikave, u japin rëndësi
qëndrimeve dhe sjelljeve kriminale, motivimit sesi ai ndikon në përforcimin e
sjelljeve kriminale për ta përdorur motivimin në përforcimin e sjelljeve pozitive.
4. Burgess dhe Akers zgjeruan idenë se nga mund të vijë përforcimi i sjelljes.
5. Modele përforcimi pozitiv duhen analizuar për të kuptuar zhvillimin e sjelljen e
individit nën këto modele.
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6. Ndërsa sipas teorisë së asociimit të diferencuar “sjellja kriminale është funksion
i rregullave që diskriminojnë sjelljen kriminale, procesi i të mësuarit ndodh
kur sjellje të tilla përforcohen më shumë se sjellja jo-kriminale” - Burgess dhe
Akers theksojnë se ka një proces në të cilin diskriminohen rregullat në favor të
kriminalitetit dhe pas kësaj sjellja përforcohet.
7. Fuqia e sjelljes kriminale është një funksion i drejtpërdrejtë i masës,shpeshtësisë
dhe probabilitetit të përforcimit sipas Sutherland-it (1947:5-7), por Burgess dhe
Akers shprehen idenë se kur ka një rritje të masës së përforcimit atëherë kemi edhe
rritje të shkallës së reagimit.

Teoritë e kontrollit social të krimit dhe njohja me to
Teoritë e kontrollit social fokusohen në strategjitë dhe teknikat që ndihmojnë në
rregullimin e sjelljes njerëzore dhe për pasojë, çojnë në konformitetin dhe përputhjen
PH UUHJXOODW H VKRTsULVs GXNH SsUIVKLUs LQÀXHQFsQ H IDPLOMHV VKNROOsV PRUDOLW
vlerave, besimit, etj.
Problemi që shtrohet është: A garanton ekzistencë paqësore të grupit ekzistenca e
rregullave? Cili është ai që garanton/siguron përputhjen me këto rregulla? Autorët e
kontrollit social janë të interesuar të mësojnë se përse njerëzit u përshtaten normave,
ata pyesin se përse njerëzit përshtaten para kaq shumë tundimeve, presionit të grupit,
dhe shtytjeve apo nxitjeve të ndryshme. Të rinjtë dhe adoleshentët përshtaten me ligjin
në përgjigje të forcave të caktuara të kontrollit të cilat janë të pranishme në jetën e tyre.
Për pasojë, ata pothuajse bëhen kriminelë kur forcat e kontrollit në jetën e tyre prishen
apo mungojnë.
Teoricienët e kontrollit social argumentojnë se sa më i përfshirë dhe i angazhuar të
jetë një person në aktivitetet konvencionale, aq më e madhe është lidhja me të tjerët
(si: familja dhe shoqëria), dhe aq më pak do mundet një person të thyejë rregullat e
shoqërisë.
Kontrolli social shpesh shihet si gjithë-përfshirës, praktikisht duke përfaqësuar çdo
fenomen që çon në konformitet, i cili çon në norma. Të tjerë e shohin kontrollin social
si një përfaqësim të gjerë të mekanizmave rregullatorë të vendosura mbi anëtarët e
shoqërisë. Me fjalë të tjera, kontrolli social lidhet me atë se çfarë do konsiderohet
devijante, shkeljet e ligjit, të drejta apo të gabuara. Mekanizmat e kontrollit social që
mund të adoptohen, janë të tilla si: ligje, norma, doke, etikë dhe zakone, të cilat që të
JMLWKDNRQWUROORMQsGKHVLSDVRMsWsSsUNX¿]RMQsVMHOOMHQ
Teoria e kontrollit social shihet në dy drejtime. Drejtimi makrosocial, i cili eksploron
sistemet e kontrollit formal për kontrollin e grupeve, duke përfshirë sistemin ligjor,
ligjet, zbatimin e ligjit, grupet e fuqishme në shoqëri (të cilat mund të ndihmojnë në
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LQÀXHQFsQHOLJMHYHGKHQRUPDYH GKHVWUDWHJMLWsVRFLDOHGKHHNRQRPLNHWsTHYHULVs
apo të organizatave private. Kontrolle të tilla mund të shërbejnë për të qenë si pozitive,
ashtu dhe negative.
Nga ana tjetër, drejtimi mikrosocial fokusohet mbi sistemet e kontrollit informal, të
cilat ndihmojnë në shpjegimin e asaj se pse individët konformohen. Ai konsideron
gjithashtu se burimet e kontrollit duhet të jenë të jashtme, domethënë jashtë personit.
Teoritë e kontrollit të krimit ndryshojnë nga teoritë e tjera kriminologjike. Në
vend që të shtrohet pyetja se çfarë i shtyn njerëzit të kryejnë krime, ato pyesin se pse
shumica e njerëzve nuk kryejnë krime. Autorët që mbështesin këto teori në përgjithësi
argumentojnë se nuk ka asnjë problem për të shpjeguar se pse njerëzit kryejnë krime
përderisa të gjithë qeniet njerëzore vuajnë nga dobësi humane të lindura, të cilat i
bëjnë ata të pazotë për t’i rezistuar ngasjeve të ndryshme. Ata fokusohen mbi faktorët e
shtrëngimit apo “kontrollit” të cilët janë prishur apo mungojnë brenda personaliteteve
të delinkuentëve.
Në ndryshim nga teoritë më tradicionale të strukturave sociale, kjo teori thekson
VH MR Ws JMLWKs QMHUs]LW Ts X QsQVKWURKHQ GLVD NX¿]LPHYH VWUXNWXURUH VRFLDOH GR Ws
bëhen kriminelë. Prandaj, pyetja kryesore që shtrohet është: çfarë parandalon
kriminalitetin?
a) Teoritë më të hershme të kontrollit social argumentonin se delinkuenca ishte
rezultat i dështimeve të kontrolleve sociale dhe personale. Problemet me kontrollet
personale vinin nga paaftësia apo pazotësia e të rinjve për t’u frenuar nga nevojat e
tyre. Një teori tjetër e vinte theksin te fakti se disa të rinj rrezikonin më tepër sesa
të tjerët pasi nuk shqetësoheshin se vinin në rrezik të ardhmen e tyre. Autorë të
ndryshëm e vunë theksin në atë se sa humbte një person nëse shkelte ligjin. Studimet
e ndërmarra u përqendruan në ndryshimet mes zonave urbane dhe periferike në lidhje
me delinkuencën e të rinjve.
Në vitin 1958, F. Nye publikoi një studim duke konsideruar familjen si burimi i vetëm
më kryesor i kontrollit social. Ai theksonte se delinkuentët vinin nga familje ku kishte
liri të plotë apo ku nuk kishte fare liri. Lidhja me familjen merrte rëndësi në historinë
e kontrollit social, sepse ajo konsiderohej e përshtatshme, si një mjet për të shpjeguar
si format e kontrollit personal, ashtu dhe ato të kontrollit social.
Gjithashtu Nye ishte i pari që përdori metodën e vetëraportimit, duke përdorur
pyetësorët e ndryshëm për të pyetur delinkuentët se në çfarë lloj veprimtarish ishin
përfshirë.
David Matza argumentonte se delinkuentët nuk janë të ndryshëm nga të tjerët. Pjesën
më të madhe të kohës ata janë mjaft konvencionalë në besim dhe sjellje, dhe është e
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vështirë të parashikosh se cili do të konformohet dhe cili jo. Por ka raste kur humb
mbajtja e kontrollit, adoleshentët në mënyrë fataliste hyjnë në eksperienca negative
dhe veprojnë sikur ata të mos ishin më moralisht përgjegjës për veprimet e tyre, dhe
atëherë ata e gjejnë vetën të liruar nga hyrja dhe dalja nga rruga e delinkuencës.
Matza e shpjegonte sjelljen kriminale si rezultat i përdorimit nga adoleshentët i
“teknikave të neutralizimit”, gjë e cila nënkuptonte faktin se të rinjtë përdorin metoda
SsUWsMXVWL¿NXDUDSRVKIDMsVXDUYHSULPHWGHOLQNXHQWH6LSDVWHRULVsVsWLMDGROHVKHQWsW
¿WRMQsOLULQJDPRUDOLWHWLNRQYHQFLRQDOGXNHSsUGRUXUWHNQLNDWHQHXWUDOL]LPLW.MRX
jep mundësi të rinjve të hyjnë dhe të dalin nga sjellja delinkuente.
Nëse morali konvencional kontrollon devijancën, atëherë neutralizimi i këtyre besimeve
përmes racionalizimit, dobëson kontrollin social. Kjo teori ka pak përkrahje empirike
dhe, edhe ai që ekziston, nuk demonstron shkakësi.
b) Teoritë moderne të kontrollit social
Një nga autorët më të njohur të kësaj shkolle është Travis Hirschi, i cili njihet si një nga
përfaqësuesit kryesorë të teorive të kontrollit social si dhe një nga pionierët e metodës
së vetëraportimit.
1) Travis Hirschi, në librin e tij “Shkaqet e delinkuencës”, propozoi një teori
kontrolli të pranuar gjerësisht në vitet ’70, të cilën ai e quajti Teoria e lidhjeve sociale.
Ndryshe nga teoritë e tjera të mëparshme, teoria e Hirschi-t mund të aplikohej për
të gjitha format e kriminalitetit. Kjo teori bazohet në supozimin e përgjithshëm se
veprimet devijante ndodhin kur lidhjet e një individi me shoqërinë janë të dobëta apo
kur ato prishen. Sipas tij, katër janë faktorët që formojnë këtë lidhje me shoqërinë:
lidhja, angazhimi, përfshirja dhe besimi, formojnë një matricë shumë të gërshetuar ku
çdo faktor varet nga tjetri; dobësimi i njërit prej tyre çon në dobësimin e të tjerëve.
Lidhja – kjo u referohet afeksionit, interesit dhe ndjeshmërisë ndaj të tjerëve, se sa
të lidhur jemi me njerëzit e tjerë në shoqëri. Kjo kërkon ndjeshmëri ndaj nevojave të
personave të tjerë dhe interesim për mirëqenien e tyre. Tre janë komponentët kryesorë
në lidhje me këtë faktor, dhe konkretisht: prindërit, shkolla dhe grupi të cilit i përket
personi.
Angazhimi i referohet shtrirjes në të cilën një person është angazhuar ndaj formave
konvencionale të veprimit. Angazhimi kërkon kohë, energji dhe përpjekje. Sa më tepër
që ne e zhvillojmë këtë angazhim, aq më tepër ne humbasim nëse kryejmë veprime
devijante.
Përfshirja i referohet shkallës në të cilën aktivitetet konvencionale zënë kohën tonë,
kryesisht koha që zë familja, shkolla dhe zbavitjet. Nëse ne jemi tepër të zënë me
DNWLYLWHWHWsWMHUDQHMHPLWsNX¿]XDUQGDMDNWHYHGHYLMDQWH
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Besimet i referohen shkallës me të cilën ne i nënshtrohemi normave dhe vlerave
konvencionale, veçanërisht besimi në shtetin e së drejtës (rule of law). Kjo, jo në
PsQ\UsWsGRPRVGRVKPHLUHIHURKHWQMsOLJMLVSHFL¿NSRUQMsQRFLRQLWsSsUJMLWKVKsP
mbi përshtatjen/përputhjen me rregullat e përshkruara të sjelljes. Raporti me sjelljen
është i dukshëm.
Sa më pak që të besojmë se duhet të ndjekim rregullat, aq më probabilitet ka që ne t’i
thyejmë/shkelim ato.
Këto janë mekanizma të kontrollit social, dhe kur ato dobësohen, atëherë shfaqet sjellja
kriminale. Hirschi argumenton se nëse një person është i lidhur me shoqërinë, nuk ka
gjasa që ai të shkelë ligjin. Ai person ka shumë për të humbur (për shkak të angazhimit
në punë, në familje etj.), ka pak kohë për të shkelur ligjin (për shkak të përfshirjeve në
aktivitete legjitime), është i ndjeshëm ndaj ndjenjave të të tjerëve për t’i viktimizuar
ata (lidhja me shoqërinë), dhe së fundi, ai beson dhe e respekton ligjin, dhe kjo e
parandalon që ai të shkelë ligjin.
Elementët e teorisë së lidhjeve sociale të Hirschi-t janë bërë objekt i një vëmendjeje të
madhe nga ana e kriminologëve në mbarë botën. Lidhja, p.sh., është marrë parasysh
në kërkimet e ndryshme mbi faktorët familjarë; angazhimi në lidhje me komunikimin
dhe marrëdhëniet e krijuara brenda grupit social të cilit i përket personi; përfshirja në
lidhje me faktorët shkollorë, mënyrat/zakonet e të studiuarit, punën, takimet intime, si
dhe me kohën e harxhuar duke parë televizor.
Teoria e vetëkontrollit të ulët (Gottfredson dhe Hirschi)
Më pas Hirschi e la disi këtë teori të lidhjeve dhe së bashku me një autor tjetër
Gottfredson, zhvilluan në vitin 1990 një teori të quajtur Teoria e vetëkontrollit.
Kjo teori pranon se personat me një shkallë të lartë vetëkontrolli do të kenë më pak
gjasa të kryejnë veprime kriminale sesa ata që kanë një shkallë të ulët vetëkontrolli,
pavarësisht nga rrethanat. Por lidhja midis vetëkontrollit të ulët dhe kriminalitetit nuk
është perfekte.
Gottfredson dhe Hirschi (1990) besojnë se teoritë klasike janë teori kontrolli dhe
gjithashtu janë teori të përgjithshme. Teoritë e përgjithshme tentojnë të shpjegojnë
llojet e krimeve (të rrugës, të kryera nga femrat, nga të rinjtë) dhe teorikisht ngjarjet
HNXLYDOHQWHPHWR ]MDUUHWDNVLGHQWHWSUREOHPHWPHWUD¿NXQHWM 6KXPLFDHWHVWHYH
të teorisë së vetëkontrollit të ulët (VKU) janë testet bazë të teorisë së kontrollit social
të Hirschi-t.
Është e rëndësishme të vërehet se teoria VKU bën argumentime individualiste
shkakësore, që do të thotë se çdo veprim i sjelljes kriminale është rezultat i faktorëve
unikë individualë, të tillë si: tiparet, të cilat janë karakteristika të personalitetit të
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qëndrueshëm gjysmë-të përhershme.
Individët nxjerrin në pah tre grupe tiparesh: (1) tipare që prodhojnë vetëkontroll të
ulët, (2) tipare që paracaktojnë përfshirje në krim; (3) tipare të tjera që janë rezultat
i shoqërizimit. Tiparet e VKU shfaqen në gjashtë apo tetë vitet e para të jetës dhe
përfshijnë vetëm “faktorë që ndikojnë në llogaritjen e pasojave të veprimeve të një
individi”. Grupi i dytë i tipareve përfshin inteligjencën e ulët, nivel të lartë aktiviteti,
IXTLIRUFs ¿]LNH GKH DYHQWXUL]PLQ *UXSL L WUHWs L WLSDUHYH SsUIVKLQ LPSXOVLYLWHWLQ
intensitetin, dhe paaftësinë për të vonuar/shtyrë kënaqësinë.
Faktorët e teorisë së VKU-s, mund të jepen në mënyrë të përmbledhur në tabelë si më
poshtë:

Tiparet e VKU-s:
Tiparet parashikuese:

-RODUJSDPsVSDDIWsVLSsUWsSsU¿WXDU
gjykim i dobët, llogaritje e gabuar e
dhimbjes
Aventurizmi, inteligjenca e ulët, nivel i
ODUWsDNWLYLWHWLIRUFs¿]LNH

Tipare të shoqërizimit:

Impulsiviteti, pandjeshmëria, kënaqësi e
menjëhershme

Tipare të tjera:

Sharmi, zemërgjerësia, disiplina

Pjesa më e kritikueshme dhe më e dobët e teorisë VKU është modeli i oportunitetit.
Oportunitetet janë marrë si të dhëna dhe të trajtuara si shkaqe të largëta. Nuk bëhet
asnjë llogaritje e oportuniteteve. Oportunitetet shihen si të ndërveprueshme dhe të
shumta. Mundësia për të shmangur zgjedhjen e krimit është një çështje psikologjike,
e ndryshueshme, ndërsa kënaqësitë vazhdimisht rrethojnë individin. Ky trajtim i
vendimmarrjes individuale në mënyrë të suksesshme transformon motivet kriminale
në strategji që reduktojnë dhimbjen për individin.
Hirsch-i nuk ofron asnjë shpjegim se pse kjo teori e vë theksin te një kontroll i brendshëm
dhe nuk nënvizon kontrollet e jashtme. Kërkuesit që tentojnë të vlerësojnë teoritë e
ndryshme të kontrollit, kanë hasur në mënyrë të dukshme probleme të pazgjidhshme
tautologjike (përsëritjeje). Vlefshmëria empirike e këtyre teorive ka mbetur relativisht
e patestuar.
Teoria e zgjedhjes racionale
Në një shtrirje të gjerë, studimet sociologjike të kontrollit social kanë ndodhur në nivelin
PDNURVRFLRORJMLNLQÀXHQFDHTHYHULVsVLVWHPHWHNRQRPLNHGKHJUXSHWHIXTLVKPH
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në krijimin dhe mbajtjen e sistemeve të kontrollit formal. Megjithatë, vetë teoria e kontrollit
më tepër ka qenë e lidhur me ekzaminimin e konsideratave mikrosociologjike të sistemeve të
kontrollit informal. Këto kontrolle sociale informale janë interesante pasi ato shihen si të afta për
të parandaluar që njerëzit të kryejnë krime pavarësisht nga fakti se ata e kanë të mundur ta bëjnë
një gjë të tillë.
Teoria e zgjedhjes racionale. Pranohet se njerëzit motivohen nga paratë dhe mundësia e nxjerrjes
VsSsU¿WLPHYHGKHNMRNDOHMXDUQGsUWLPLQHPRGHOHYHIRUPDOHHVKSHVKSDUDVKLNXHVHWsVMHOOMHV
njerëzore. Përfaqësuesit e rrymave sociale janë përpjekur të ndërtojnë teori rreth idesë se të gjitha
YHSULPHWMDQsWKHOOsVLVKW³UDFLRQDOH´QsNDUDNWHUGKHVHQMHUs]LWOORJDULVLQNRVWRWGKHSsU¿WLPHWH
çdo veprimi para sesa të vendosin se çfarë do të bëjnë. Kjo njihet si teoria e zgjedhjes racionale,
dhe aplikimi i saj në ndërveprimin social merr formën e teorisë së shkëmbimit.
Argumentohet se të gjitha veprimet sociale, mund të shihen si të motivuara racionalisht, si veprime
instrumentale, ndonëse shpesh mund të duket se është joracionale.
Teoria e zgjedhjes racionale ndonëse është një teori që lidhet dukshëm me atë se si sjellja e
LQGLYLGsYH NDQDOL]RKHW Qs GUHMWLPH VSHFL¿NH WHQWRQ Ws VKSMHJRMs NULPLQ VL QMs SURGXNW Ws QMs
NRQVLGHUDWHUDFLRQDOHLQGLYLGXDOHWsSDVRMDYH¿]LNHWsYHSULPHYHWsW\UH1GRVKWDQMsNRQVLGHUDWs
e dobishme këtu do të ishte dallimi që bën Maks Ueber (Max Weber) midis veprimit racional në
ndjekje të një besimi dhe veprimit racional në ndjekje të një qëllimi. Kështu, veprimi konsiderohet
i ndikuar nga kontrollet sociale informale, kryesisht lidhjet tona me të tjerët dhe besimet tona rreth
sjelljes së moralshme.
Teoria e zgjedhjes racionale është më tepër e lidhur me veprimin që ndikohet nga qëllimet dhe ku
moraliteti i jep rrugë prakticitetit. Teoria e zgjedhjes racionale adopton një pozicion individualist
metodologjik dhe synon të shpjegojë të gjitha fenomenet sociale në kushtet e llogaritjeve racionale
të bëra nga vetë individët e interesuar. Kjo teori e sheh ndërveprimin social si një shkëmbim social
të modeluar mbi veprimin ekonomik. Njerëzit janë të motivuar nga çmimet dhe kostot e veprimeve
GKHQJDSsU¿WLPHWTsDWDPXQGWsNHQs
Disa autorë e kanë parë racionalitetin si një pasojë të kushteve psikologjike. Të tjerë kanë adoptuar
pozicionin që kjo është thjesht e nevojshme për të pranuar se individët veprojnë sikur ata të ishin
tërësisht racionalë.
Problemi i veprimit kolektiv nxjerr vështirësi të mëdha për teorinë e zgjedhjeve racionale, e cila
nuk mund të shpjegojë përse individët bashkohen në mjaft lloje grupesh dhe shoqatash. Problemi
i normave sociale, po kështu evidenton vështirësi. Autorët e kësaj teorie nuk mund të shpjegojnë
origjinat e normave sociale, veçanërisht ato të altruizmit, reciprocitetit dhe besimit.
Problemi i strukturave sociale është një tipar i individualizmit metodologjik, më tepër sesa
vetë teoria e zgjedhjes racionale, por ajo krijon vështirësi për teoritë që e marrin në
konsideratë. Zgjidhjet për këtë problem janë parë në termat e pasojave të paqëllimshme
të veprimit individual.
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Vlerësimi dhe rëndësia e teorive të kontrollit social
Teoritë e kontrollit kanë marrë një rëndësi praktike gjithnjë në rritje në lidhje me
trajtimin dhe shpjegimin që i bëjnë sjelljes kriminale dhe mjeteve që e parandalojnë
atë. Nga kërkimet e ndryshme të deritanishme në lidhje me aplikimin e teorive të
kontrollit social, nxirren këto përfundime:











$QJD]KLPHW GKH OLGKMHW MDQs HOHPHQWsW Ps PH LQÀXHQFs Ws WHRULVs Vs OLGKMHYH
sociale,
Njerëzit me pak ose aspak angazhime, apo lidhje mund të injorojnë “kostot”
potenciale të veprimeve devijante,
Devijanca mund të kuptohet më së miri në kushtet dhe termat e një procesi zhvillimi
të lidhjeve për t’u konformuar me personat dhe stilet e jetesëssë tyre,
(GKHPLGLVOLGKMHYHPsWsIRUWDWHNQLNDWHQHXWUDOL]LPLWSsUGRUHQSsUWsMXVWL¿NXDU
veprimet devijante. Nisur nga përhapja dhe rëndësia praktike e tyre, mbi bazën
e arritjeve dhe përfundimeve të këtyre teorive, mjaft vende kanë hartuar politika
publike të cilat në vija të përgjithshme konsistojnë në:
Programe për të asistuar prindërit në socializimin e duhur të fëmijëve të tyre,
Programe për të asistuar familjet për të zhvilluar lidhje më të forta midis prindërve
dhe fëmijëve,
Programe për të asistuar të rinjtë në zhvillimin e angazhimeve më të forta me linjat
konvencionale të sjelljes,
3URJUDPHSsUWsDVLVWXDUWsULQMWsQsYOHUsVLPLQHNRVWRYHGKHSsU¿WLPHYHQsOLGKMH
me veprimet devijante që ata kryejnë.

Pyetje për diskutim
1. Çfarë vlere mendoni se kanë teoritë psikologjike për punonjësit e shërbimit të
provës nga pikëpamja praktike? Po ato sociologjike?
2. Cilat janë avantazhet e teorive të kontrollit social në shpjegimin e kriminalitetit
dhe shkaqeve të tij në shoqëri?
3. Si do ta vlerësonit ju zbatimin praktik të teorive të kontrollit social në aspektin e
politikave për parandalimin e kriminalitetit dhe të politikave publike?
4. Sa nga këto përqasje mendoni se kanë gjetur/gjejnë zbatim në praktikën tonë? Cila
prej tyre mendoni se mund të konsiderohet në kushtet tona?
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5. NJOHURI KRIMINILOGJIKE PËR
PUNONJËSIN E SHËRBIMIT TË PROVËS

Studimi i
karrierës kriminale

5.2
5.2
Migena Leskoviku

Mësimi i aftësive të nevojshme për të kryer një vepër penale është një faktor që duhet
marrë në konsideratë. Këto aftësi mund të mësohen nga kultura e përgjithshme, nga
media, nga autorë të tjerë veprash penale ose nga jo-autorë të cilët shfaqin vlera që mund
të çojnë në kryerjen e një vepre penale. Disa autorë përdorin aftësitë e specializuara që
mund të kenë mësuar për të kryer një vepër penale. Skema konceptuale që ndërtojmë
mund të na ndihmojë për të kuptuar arsyet përse njerëzit kryejnë vepra penale. Kur me
kalimin e kohës akumulohen disa vepra penale individuale njëra pas tjetrës kemi të
bëjmë me një karrierë kriminale – një sekuencë veprash penale që mund ta shtyjnë
autorin e tyre të ndryshojë konceptin që ka për veten, qëndrimin dhe përkushtimin
ndaj një jete kriminale. Për të kuptuar një qëndrim kriminal duhet të kemi njohuri të
faktorëve që shkaktojnë apo nxisin kryerjen e veprave penale, si dhe informacion të
detajuar mbi mënyrën sesi këto vepra shtohen dhe çojnë në një karrierë kriminale.
Duhet gjithashtu të kemi parasysh konceptin e karrierës kriminale dhe paradigmën
studimore “krimineli i karrierës”, si dhe teoritë që përpiqen të shpjegojnë kriminalitetin
gjatë gjithë jetës. Modeli i karrierës kriminale studion problemin e të kuptuarit të
natyrës së krimit, duke u fokusuar në aktivitetet e individëve që kryejnë vepra penale
më tepër sesa të përqendrohemi në shembuj të sjelljes kriminale. Ky model nuk trajton
raste të izoluara apo një individ, por përpiqet të kuptojë llojet e sjelljes anti-shoqërore,
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delinkuencës, devijancës, dhe kriminalitetit që ndryshojnë gjatë gjithë jetës. Studimi
L NU\HU Qs NsWs IXVKs IRNXVRKHW Qs osVKWMH Ts OLGKHQ PH GLPHQVLRQHW VSHFL¿NH Ws
ndryshimit, si p.sh., procesi i marrjes së iniciativës, vazhdimit dhe largimit nga krimi.
Ne mund ta studiojmë karrierën kriminale nëpërmjet studimit të jetës dhe aktivitetit
të autorit të veprës penale. Kjo gjë do të na mundësojë të njohim më shumë rreth anës
subjektive dhe eksperiencave të individëve të caktuar, pavarësisht se këto raste nuk
mund të përgjithësohen dhe nuk përfaqësojnë të gjithë llojet e kriminelëve. Prandaj,
sot ndërmjet kriminologëve, diskutohet rreth rëndësisë së kërkimeve dhe studimeve
mbi karrierën kriminale. Ata që e mbështesin kryerjen e këtyre studimeve mbështeten
në idenë faktorë të ndryshëm mund të shpjegojnë sjelljen kriminale, vazhdimësinë e
saj në kohë, si dhe shmangien nga kjo sjellje. Për shembull, mungesa e punës, mund
ta shtyjë një person në krim, por nëse ky person më vonë mund të gjejë punë gjatë
karrierës së tij kriminale, nuk do të thotë se ky person ka hequr dorë nga rruga e
krimit.
Ata studiues që mbajnë një qëndrim të kundërt, argumentojnë se studimit të karrierës
kriminale nuk duhet t’i kushtohet shumë vëmendje, pasi tendenca për t’u përfshirë në
krim ndryshon gjatë ciklit të jetës, dhe për pasojë, sjellja kriminale në një kohë të caktuar,
është e lidhur ngushtë me sjelljen kriminale në një periudhë tjetër kohore. Mbështetësit
e këtij qëndrimi theksojnë se autorët e veprave penale as nuk specializohen dhe as nuk
kryejnë më shumë vepra penale me kalimin e kohës. Si kundërpërgjigje, kriminologët
që mbështesin studimet mbi karrierën kriminale, argumentojnë se disa individë kanë
një karrierë të gjatë në kryerjen e veprave penale, dhe se ata ndryshojnë mes tyre dhe
me kalimin e kohës, edhe në shpeshtësinë me të cilën ata përfshihen në krim.
Vrasësit serialë janë bërë objekt studimi në SH.B.A. por dhe në vende të tjera të botës.
Nga studimet ka rezultuar se ata kanë krijuar një karrierë kriminale, ku ata vrasin në
periudha kohore të ndryshme.
Një prej tyre, A.C. kishte vrarë 52 persona në 12 vjet, ndër të cilët 21 djem, 14 vajza
dhe 17 gra të reja. Ai kishte punuar si mësues dhe ishte i martuar dhe kishte dy
fëmijë. Për 12 vjet kishte kryer vepra të ndryshme penale, si: vrasje, përdhunime,
kishte keqtrajtuar dhe kanibalizuar viktimat e tij. Ai ishte pushuar nga puna, pasi
kishte ngacmuar seksualisht disa fëmijë. Me kalimin e kohës, krimet e tij u bënë më
sadiste. Viktimat e tij ishin kryesisht persona vulnerabël dhe krimet i kryente në zona
të izoluara. Edhe kur u arrestua dhe dënua, ai nuk tregoi pendesë.
$QDOL]DHNDUULHUsVNULPLQDOHNsUNRQYsPHQGMHQGDMNXVKWHYHVRFLDOHTsLQÀXHQFRMQs
zhvillimin e aktivitetit kriminal. Etiketimi nga ana e sistemit të drejtësisë penale, mund
të ndikojë shanset e jetës së individit, dhe për rrjedhojë të ndikojë edhe në sjelljen e
tij kriminale. Karriera kriminale varet nga faktorët që përcaktojnë mobilitetin nga një
sjellje kriminale në tjetrën, apo nga një krim në tjetrin. P.sh., në krimin profesional dhe
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të organizuar kryesisht përfshihen meshkujt, ndërsa femrat janë më pak të përfshira në
grupet kriminale, dhe në mundësinë e tyre për të mësuar shprehi apo aftësi kriminale.
Sipas disa autorëve, roli i femrës në shoqëri dhe mbikëqyrja prindërore ndaj femrës
GKHPDVKNXOOLWMDQsHOHPHQWsTsNX¿]RMQsSsUIVKLUMHQHIHPUsVQsNDUULHUsQNULPLQDOH
Sipas disa studimeve të kryera, rezulton se individët që kanë një lidhje afektive,
bashkëjetojnë apo janë të martuar, si dhe ata që kanë një punë të qëndrueshme dhe
lidhje të forta sociale, kanë më pak gjasa që të hyjnë në rrugën e krimit dhe të bëhen
recidivistë.
Njohja e karrierës kriminale ka edhe vlera praktike. Nëse ne kuptojmë se pse disa
individë përfshihen në një jetë kriminale, atëherë ne mund të jemi në gjendje të
hartojmë dhe zbatojmë politika që na ndihmojnë të parandalojmë zhvillimin e
karrierës kriminale. Nga ana tjetër, nëse ne arrijmë të kuptojmë se përse disa kriminelë
të karrierës “tërhiqen” nga rruga e krimit, atëherë mund të jemi në gjendje të hartojmë
programe që mundësojnë daljen e tyre nga rruga e krimit. Gjithashtu, ndëshkimi dhe
trajtimi i kriminelëve të karrierës, mund të ketë ndikim në përqindjen dhe shkallën e
kriminalitetit në vend. Për këto arsye, në mjaft vende janë hartuar programe të karrierës
kriminale, për të përqendruar burimet e sistemit të drejtësisë penale mbi të dënuarit që
kryejnë vepra penale në mënyrë të përsëritur (recidivistët).
Eksperienca që mund të kenë individët me sistemin e tyre të drejtësisë penale, mund
të kontribuojë në karrierën kriminale duke shkaktuar mungesë optimizmi apo duke
mbyllur mundësi punësimi për ta. Por megjithatë, recidivistët mund të kryejnë më
shumë vepra penale nëse nuk arrestohen dhe dënohen, pasi ideja se janë të suksesshëm
QsNULPPXQGWsSsUIRUFRMsWHNDWDVMHOOMHQNULPLQDOHGXNHQ[MHUUsSsU¿WLPHSUHMVDM
Tipologjia e karrierës kriminale dhe ndëshkimi
Një mënyrë për të analizuar karrierën kriminale është të ndërtohet një tipologji që
do të thotë një tërësi kategorish autorësh dhe modelet e tyre të aktivitetit kriminal.
Një tipologji e “karrierës kriminale” ka ardhur nga informacioni që rrjedh nga vepra
penale, fakti nëse individi ka vepruar i vetëm apo në bashkëpunim, konceptet dhe
qëndrimi i autorit të veprës penale, dhe modeli i krimit në jetën e tij. Gjithashtu, këtu
mbahet parasysh edhe shtresa sociale në të cilën bën pjesë individi, familja, shoqërimi
me shokët apo kolegët, si dhe kontaktet e tij me institucionet e zbatimit të ligjit.
Tipologjia e karrierës kriminale përfshin kategori të tilla si: “vjedhësit profesionistë”,
³IDOVL¿NXHVLW´³DXWRUsWHNULPHYHVHNVXDOH´³JUDELWsVLW´³DXWRUsWHYHSUDYHSHQDOHQs
IXVKsQHSDVXULVsGKHSURQsV´³WUD¿NDQWsWHGURJsV´HWM
1MsPsQ\UsWMHWsUNDWHJRUL]LPLOLGKHWPHNRPELQLPHWVSHFL¿NHWsYHSUDYHSHQDOHTs
ata kryejnë, p.sh., një person vrasës mund të jetë edhe përdhunues, ose grabitës dhe
WUD¿NDQWGURJH
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Sistemi ndëshkimor synon të hartojë programe që të mundësojnë rehabilitimin e
këtyre të dënuarve. E thënë ndryshe, burgjet shihen si vende ku të dënuarit mund të
mësojnë të “sillen mirë” në shoqëri. Por parashikimi është larg asaj që arrihet. Në
burgje, të dënuarit mësojnë një mënyrë jetese të kundërt nga ajo që u nevojitet për t’u
shkëputur nga karriera kriminale. Kështu, në burg të dënuarit varen nga personeli i
burgut për plotësimin e nevojave të tyre materiale, ndërkohë që pas lirimit ata duhet të
mbështeten tek vetvetja për plotësimin e këtyre nevojave. Në burg koha e tyre është e
strukturuar sipas një programi të caktuar, ndërsa pas lirimit ata duhet të mësojnë se si
ta strukturojnë kohën e tyre për të mos u rikthyer në rrugën e krimit. Në burg jeta është
më e thjeshtë, pasi të dënuarit nuk mendojnë shumë për të ardhmen e tyre, por jashtë
burgut ata duhet të kenë dhe të krijojnë qëllime për veten dhe të ardhmen e tyre.
Sipas disa studiuesve, burgu gjithsesi ofron disa rezultate pozitive. Kur ndodhet jashtë
burgut, personi i liruar mund të tërhiqet nga mënyra e jetesës që e përfshin atë në krim,
SRUQJDDQDWMHWsUTsQGURMQsUUH]LTHW¿]LNHGKHLGHMDVHPXQGWsNWKHKHWVsULVKQsEXUJ
Ajo që sipas disa studiuesve ka rëndësi dhe është kritike, janë javët e para pas lirimit
nga burgu. Gjatë kësaj kohe, personi ndihet si i huaj, dhe mund të ekzistojë rreziku që
personi t’i rikthehet jetës kriminale.
Ajo që theksohet për karrierën kriminale, lidhet me faktin se sa më e gjatë të ketë qenë
periudha e përfshirjes së personit në të shkuarën në krim dhe sa më e gjatë të ketë qenë
karriera kriminale e tij, aq më e vështirë do të jetë dhe aq më pak shanse ka që personi
të largohet nga rruga e krimit.
Shpesh këta persona krijojnë këtë karrierë kriminale, për shkak të subkulturës dhe
grupit ku bëjnë pjesë, apo për shkak të punës që kryejnë.
Me kalimin e kohës, këta persona përjetojnë si ndryshime ndërpersonale ashtu edhe
ndryshime në orientimin e tyre në jetë. Këto ndryshime në orientimin e individit
përfshijnë katër elementë:
1. Një perspektivë e re për veten. Individët bëhen më kritikë ndaj sjelljes së tyre në të
kaluarën dhe vlerësimit që i bëjnë sjelljes së tyre kur ishin më të rinj në moshë.
2. Rritja e ndërgjegjësimit me kalimin e kohëV$XWRUsWHYHSUDYHSHQDOH¿OORMQsWs
PHQGRMQsHSODQL¿NRMQsVHoIDUsGRWsEsMQsSMHVsQWMHWsUWsMHWsVGKHQGRQMsKHUs
kjo lidhet me frikën se mund të qëndrojnë shumë kohë në burg, apo mund të vdesin
aty.
3. Ndryshimi i aspiratave dhe qëllimeve. Këta persona bëhen më të prirur ndaj
krijimit të marrëdhënieve të mira me të tjerët, i kushtojnë rëndësi gjetjes së një
pune të ligjshme dhe krijimit të një jete paqësore.
4. Lodhja. Disa nga këta kriminelë mund të kenë frikë nga të dënuarit e tjerë, apo
mund të ndodhë që të kuptojnë se nuk shpëtojnë dot nga drejtësia penale.
Sipas këtij modeli, është i rëndësishëm edhe ndryshimi në marrëdhëniet ndërpersonale,
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ku ky ndryshim përfshin dy elementë:
1. Lidhja me një person tjetër'LVDQJDNsWDNULPLQHOs¿OORMQsWsVKIDTLQLQWHUHVSsU
të patur një marrëdhënie të mirë intime, apo me anëtarët e familjes.
2. Lidhja me një aktivitet të caktuar. Kjo nënkupton gjetjen e një pune të kënaqshme,që
sjell të mira materiale dhe që gjithashtu përforcon identitetin e tyre jokriminal,pasi
puna zë një pjesë të mirë të kohës së tyre.
.RQFHSWLLNDUULHUsVNULPLQDOHPHUUUsQGsVLWsYHoDQWsNXUÀDVLPSsUWsPLWXULW'LVD
studime kanë treguar se të miturit dhe të rinjtë që kanë pasur kontakte me drejtësinë
penale, sidomos me policinë, kanë më tepër probabilitet të krijojnë një karrierë
kriminale kur rriten me kalimin e kohës, sesa personat që në fëmijërinë dhe rininë e
tyre nuk kanë pasur probleme me drejtësinë penale. Gjithsesi, studimet janë nga më
të ndryshmet dhe po ashtu edhe përfundimet e arritura. Ajo që theksohet është fakti se
studiuesit nuk kanë arritur përfundime bindëse nëse raporti mes karrierës kriminale të
të rriturve dhe të të miturve është rezultat i etiketimit, i vazhdimësisë në kohë të sjelljes
kriminale, apo një kombinim i të dyjave.
Tipologjitë ndihmojnë dhe mund të jenë të dobishme për zhvillimin e teorive që
shpjegojnë modelet e ndryshme të sjelljes kriminale, si dhe në zhvillimin dhe zbatimin
e metodave të trajtimit efektiv ndaj tyre. Kjo është arsyeja që në kriminologji ato zënë
vend të veçantë dhe janë objekt studimesh dhe debatesh të ndryshme. Njohja e këtyre
tipologjive dhe e karakteristikave të karrierës kriminale, do të jetë me interes edhe për
punën e punonjësit të shërbimit të provës, në komunikimin, njohjen, analizën e faktorëve
kriminogjenë si dhe në hartimin e raporteve për ta.

Pyetje dhe çështje për diskutim
1. Çfarë kuptoni me karrierë kriminale dhe çfarë ndikimi mund të ketë ajo për
individin?
2. Cilët janë disa nga faktorët që mendoni se ndikojnë në krijimin dhe zhvillimin e
karrierës kriminale? Si mund të parandalohen ata?
3. Çfarë kuptoni me tipologji të karrierës kriminale? Cila është shkalla e recidivizmit
në Shqipëri? Diskutoni për të.
4. Cili është roli i sistemit ndëshkimor në karrierën kriminale? Cila është gjendja
në Shqipëri dhe si mendoni se ka ndikuar sistemi shqiptar i ndëshkimit në këtë
drejtim?
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6. METODAT E PUNËS ME TË DËNUARIT

Vlerat, parimet dhe aftësitë
profesionale
në shërbimin e provës

6.1
6.1
Sorina Poledna

Shpjegim konceptual
.XUÀDVLPSsUGUHMWsVLQsPHQGRMQsGUHMWSsUGUHMWsSsUYOHUDW)MDOD³GUHMWsVL´LUHIHURKHW
aksiologjisë për sa kohë që kur themi “drejtësi” kemi në mendje të vërtetën, barazinë,
etj. Për më tepër, drejtësia përfshin një horizont të tërë vlerash: drejtohet nga disa vlera
dhe kërkon zbatimin e tyre dhe së fundi, por jo më e parëndësishmja, ka lidhje me
disa konotacione vlerash: drejtësi për të gjithë, siguri e qytetarëve dhe komunitetit,
humanizmi.
Sipas A. Pincus-it dhe A. Minahan-it (1973) “vlera” do të thotë besime, preferenca ose
supozime mbi atë çfarë është e dëshirueshme ose e mirë për njerëzit. Një shembull
është besimi se shoqëria duhet të ndihmojë çdo individ për të përmbushur plotësisht
potencialin e tij/saj. Këto nuk janë pohime që tregojnë si është bota apo të njohurisë që
ne kemi për botën, por sesi duhet të jetë ajo. Kështu që, konceptet që kanë përmbajtje
vlerash nuk mund të jenë temë e një analize shkencore. Mund të themi që një vlerë
është e mirë ose e keqe kur lidhet me një sistem të caktuar besimesh ose me një kod
etik që përdoret si standard (Zastrow, Ch., 1993, fq. 60). Një kod etike i një profesioni
të caktuar, si p.sh., ai i shërbimit të provës, bazohet në vlerat e atij profesioni, dhe
aspektet etike e të vlerave kushtëzohen bashkërisht pa u ngatërruar: vlerat janë besime
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që drejtojnë sjelljen tonë, dhe dimensioni etik përfshin zbatimin e vlerave me qëllim
për të parashtruar fakte në lidhje me atë çfarë në sistemin profesional konsiderohet i
dëshirueshëm. Etika është një çështje që fokusohet në kategoritë e sistemit të vlerave,
normave dhe moralit, ku e drejta dhe e gabuara janë kategoritë bazë. Nga ana tjetër, etika
ndryshon nga morali që është një tërësi formulimesh normative. Etika profesionale ka
lidhje me detyrimet e ekspertëve të këtij profesioni kundrejt ekspertëve të profesioneve
të tjera, klientëve dhe publikut, dhe formohet nga një tërësi detyrimesh që këta ekspertë
pranojnë si pjesë të statusit të tyre profesional dhe nga pozicioni që marrin.
.RGLGHRQWRORJMLNLVWD¿WWsVKsUELPLWWsSURYsVSsUIVKLQQMsVsUsUUHJXOODVKQsOLGKMH
me përgjegjësitë etike të punonjësit të shërbimit të provës ndaj kolegëve të tij/saj, të
dënuarve të mbikëqyrur, profesionistëve të tjerë, institucioneve dhe organizatave të
tjera, dhe ndaj vetë profesionit. Me fjalë të tjera, kodi është një udhëzues për sjelljen
profesionale të punonjësve të shërbimit të provës i cili tregon standardet e sjelljes dhe
qëndrimit profesional.
3DULPLsVKWsGLPHQVLRQLDVSHNWLQRUPDWLYLYOHUsV3UDPXQGWsÀDVLPSsUQMsSDULP
etik në fushën e shërbimit të provës që rregullon, nga një pikëpamje etike, sjelljet dhe
ndërveprimet e pjesëmarrësve.
Për shembull, në Rumani Kodi Deontologjik rregullon standardet e sjelljes profesionale
të personelit të shërbimit të provës për të siguruar që të jetë në përputhje me nderin dhe
GLQMLWHWLQHSURIHVLRQLW VLSDVQHQLWWs.RGLW'HRQWRORJMLNSsU6WD¿QH6KsUELPLWWs
Provës në Rumani).
Njëkohshmëria e detyrimeve etike mund të përcaktojë, të paktën teorikisht, shfaqjen e
NRQÀLNWHYHQGsUPMHWNsW\UHGHW\ULPHYHGKHPXQGWsVKNDNWRMsGLOHPDHWLNH.DVLWXDWD
kur punonjësi i shërbimit të provës nuk mund të përmbushë në mënyrë të njëkohshme
detyrimet e veta etike ndaj dy palëve/sistemeve të ndryshme me të cilat bashkëvepron,
pa shkelur parimet etike ndaj njërës nga këto palë.
Si rezultat, vlera ka kuptimin e diçkaje të brendshme, të çmuar dhe të dëshirueshme.
Vlerat përfshihen brenda një kornize më të gjerë kulturore dhe me anë të raportit të
ndryshëm vlerë-premisa tashmë ekzistojnë edhe në shoqëri, jo vetëm në shërbimin
e provës. Shërbimi i provës, puna sociale, psikologjia si dhe profesione të tjera
zgjedhin nga kjo shumëllojshmëri vlerash-premisash ato që u përshtaten qëllimit të
tyre. Kështu që, tema e vlerave në fushën e shërbimit të provës është e rëndësishme
por edhe delikate. Vlerat duhen përfshirë në analizën e problemeve, njësoj si lidhja
midis autoritetit dhe pushtetit, ose në analizën e diskriminimit. Kjo është një temë e
rëndësishme sepse trajton problemet bazë për të cilat kuptimi i shërbimit të provës
është: lidhja midis ndëshkimit/mbikëqyrjes, - asistencës/rehabilitimit – kompetencave
profesionale dhe dilemave etike që mund të lindin kur vlerat zbatohen në aktivitetet
VSHFL¿NHWsVKsUELPLWWsSURYsV
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0HJMLWKDWsVKSHVKKHUsHGKHSsUNX¿]LPLLYHWsVKsUELPLWWsSURYsVVLSMHVsHVLVWHPLW
të drejtësisë penale është bërë duke u bazuar në perspektivën e vlerave që orientojnë
aktivitetin e shërbimit të provës: respekti për njerëzit, vlerat njerëzore, integriteti
dhe jeta private, barazia, mendjegjerësia dhe përgjegjshmëria, parimi i ndërhyrjes
minimale, parimi i normalizimit, parimi i ndërhyrjes së duhur, parimi i një ndërhyrjeje
të vazhdueshme, përpjekjet për bashkëpunim me organizata të tjera (Haines, K.,
Durnescu, I., Edit. 2000, fq. 60). Ndërgjegjësimi dhe rëndësia e analizës së modaliteteve
të zbatimit të vlerave në aktivitetet e shërbimit të provës duken se janë një kusht i
domosdoshëm për të kuptuar qëllimin e funksionit të punonjësit të shërbimit të provës.
Marrim përsëri një shembull nga Rumania: në këtë vend qëllimi i shërbimit të provës
vendoset nga legjislacioni si: “(...) rritja e nivelit të sigurisë publike duke informuar dhe
këshilluar viktimat e krimit, duke nxitur përdorimin e masave alternative ndaj dënimit
me burgim, duke parandaluar krimin, duke zvogëluar mundësinë për recidivizëm dhe
nëpërmjet riintegrimit social të atyre personave që kanë kryer një vepër penale” (neni
6 i ligjit për shërbimit të provës në Rumani).
Zbatimi i vlerave
I. Respekti për veçantinë, individualitetin dhe dinjitetin e individit
Çdo praktikë profesionale që është aktive në një mikro-nivel social përcaktohet nga
disa koncepte bazë, siç është respekti për çdo person. Ky koncept e tejkalon rolin,
statusin, madje dhe sjelljen e një individi. Për profesionistët, duke përfshirë edhe ata
që punojnë në shërbimin e provës do të thotë që e njëjta konsideratë dhe qëndrim
profesional do të zbatohet ndaj çdo individi. Është një praktikë jo-diskriminuese që
shpjegon vendin që zë vlera e respektit për veçantinë, individualitetin dhe dinjitetin
e një personi brenda gamës së vlerave që drejtojnë shërbimin e provës. Njëkohësisht,
tregon edhe faktin që individualizimi dhe vetëvendosmëria mund të konsiderohen si
thjesht një ndryshim theksi brenda të njëjtit koncept vlerash.
Por si aplikohet në realitet premisa që çdo individ është unik dhe ka të drejtën të trajtohet
me respekt dhe dinjitet? Përgjigja e kësaj pyetjeje përfshin mundësinë për zbatimin në
praktikë të premisave të vlerave, bazuar mbi: 1) vëmendjen ndaj dhe vlerësimin e çdo
aspekti që mund të shprehë veçantinë dhe vlerën e brendshme të çdo individi, gjithçka
TsSsUNX¿]RQGKHSsUFDNWRQNX¿MWsHVSHFL¿NLPLWWsWLM SsUFDNWLPLQHVKNDOOsVGHUL
NXSURFHGXUDWHNODVL¿NLPLWWsSUDQLVKPHQsSUDNWLNsQHVKsUELPLWWsSURYsVNX¿]RMQs
mundësinë e individualizimit.
Specialistë nga fusha e psikologjisë sociale deklarojnë që vetë-imazhi i njerëzve
formohet kryesisht si rezultat i komunikimit me njerëz të tjerë. Njerëzit krijojnë dhe
personalizojnë imazhin për veten e tyre nëpërmjet mesazheve që marrin nga njerëzit
e tjerë në lidhje me ta. Si rezultat, njerëzit kanë besim tek vetja, mendojnë se janë
individë të vlerësuar, njohin kapacitetin dhe pushtetin e tyre, kanë tendencën për të
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qenë më të lumtur dhe janë në gjendje të përballen me ambientin e tyre në një mënyrë
të përshtatshme dhe konstruktive. Duke u mbështetur në këto fakte, punonjësit social
dhe ata të shërbimit të provës mësohen që të tregohen të ndjeshëm/kujdesshëm ndaj
mesazheve që u përcjellin të tjerëve në lidhje me vlerat e tyre. Kjo mund të arrihet
duke dëgjuar me kujdes personin e mbikëqyrur, duke kuptuar këndvështrimin e tij/saj
SDHSDUDJM\NXDUGXNHHYOHUsVXDUVDNWsQsSsUPMHWLGHQWL¿NLPLWLQGLYLGXDOWsQHYRMDYH
kriminogjene dhe njëkohësisht të burimeve. Në këtë mënyrë, punonjësi i shërbimit të
provës mund të transmetojë qartë mesazhin se tregon respekt për këtë individ dhe se e
trajton atë me dinjitet pavarësisht se nuk është dakord me sjelljen e tij/saj kriminale.
Ka edhe një problem tjetër që lidhet me zbatimin e vlerave të veçantisë, individualitetit
dhe dinjitetit të një personi. Nga njëra anë, punonjësi i shërbimit të provës duhet të ruajë
EDODQFsQWsNODVL¿NRMsGKHQ[MHUUsNRQNOX]LRQHQJDYOHUsVLPLGKHQJDDQDWMHWsUGXKHW
W¶LSsUJMLJMHWNsWLMSHUVRQLQsPsQ\UsLQGLYLGXDOH1sNsWsUDVWNODVL¿NLPLNDOLGKMHPH
nevojën për të përgjithësuar informacionin, për ta organizuar sipas karakteristikave
të përbashkëta dhe për ta përfshirë në kategori, të paktën për të dhënë një imazh të
përgjithshëm për një sasi të caktuar informacioni. Kjo ka rëndësi në formulimin e
raportit për gjykatën. Në këtë situatë diskutohet aftësia e punonjësit të shërbimit të
provës për të gjetur formulimin e duhur të informacionit, për të përshtatur nevojën
për nxjerrjen e konkluzioneve nëpërmjet një diagnoze sociale dhe për të bërë vlerësim
individual.
7sPRVKDUURMPsTsWsJMLWKsVXEMHNWHWHDNWLYLWHWLWWsVKsUELPLWWsSURYsVNODVL¿NRKHQ
TsQJD¿OOLPL$WRSsUIVKLKHQQsQMsNDWHJRULVSHFL¿NHQMsNDWHJRULSHUVRQDVKQGDMWs
cilëve është krijuar një reagim zyrtar social si rrjedhojë e një vepre penale të kryer prej
tyre, që ndryshe mund të quhet një etiketim.
Siç tregohet në literaturën që trajton temën e etiketimit, në shumicën e rasteve një
person i etiketuar si kriminel e mbart këtë vulë dhe madje komuniteti rreth tij shpesh e
sheh sipas këtij etiketimi dhe jo sipas karakteristikave të tij personale. Ky fakt i krijon
personit të etiketuar kushtet për të vepruar si një i tillë dhe ndikon drejtpërdrejtë në
mundësinë për t’u larguar nga krimi dhe për t’u ri-integruar në shoqëri, kryesisht në
rastet e burgimit por edhe në ato raste që janë nën kujdesin e shërbimit të provës.
Ky vështrim i përgjithshëm i këtyre aspekteve na mundëson përsëri të shohim
rëndësinë e zbatimit të vlerave të veçantisë, individualitetit dhe dinjitetit personal që
konsiderohen si një mënyrë për të reduktuar efektet negative të dënimeve (etiketimi
dhe stigmatizimi).
Punonjësi i shërbimit të provës e trajton personin e mbikëqyrur duke zbatuar këtë vlerë
sipas tre orientimeve kryesore:
1)
Personi i mbikëqyrur është një individ i veçantë sepse:

ÉVKWs¿]LNLVKWXQLNNRQVWUXNWLWUXSRUDIWsVLWs¿]LNHNDSDFLWHWLLQWHOHNWXDO
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2)
3)

metabolizmi, etj.
ÉVKWsHPRFLRQDOLVKWXQLN
.DQMsSR]LFLRQWsFDNWXDUQsQMsUUMHWXQLNUROHVKVRFLDOHGKHOLGKMHVKPH
familjen, fqinjët, shkollën, punën, aktivitetet e kohës së lirë;
ÉVKWsXQLNQsOLGKMHPHWUDXPDW±DVNXVKWMHWsUQXNNDNDOXDUWsQMsMWsQ 
eksperiencë me të njëjtin kombinim ngjarjesh (sëmundje, aksidente,
vdekje të një familjari apo miku, etj.);
ÉVKWsXQLNSsUVKNDNWsSUREOHPHYHPHWsFLODWsVKWsSsUEDOOXU± 

përjetimi i tyre është i veçantë – dhe ky mund të jetë problem edhe për
njerëz të tjerë;
.DQMsHN]LVWHQFsXQLNH
Individualizimi i përqasjes është një detyrë profesionale e punonjësit të
shërbimit të provës.
Pranimi i veçantisë së një individi është kusht i individualizimit dhe
argument për të respektuar dinjitetin dhe vlerën personale të çdo qenieje
njerëzore.

Një marrëdhënie e individualizuar me çdo person nën mbikëqyrjen e shërbimit të
provës është thelbësore për:
 Të përmbushur qëllimin e raportit të vlerësimit, që është individualizimi i
dënimit;
 Marrëdhënien profesionale ndërmjet personit të mbikëqyrur dhe punonjësit të
shërbimit të provës;
 Vlerësimin e nevojave kriminogjene, të faktorëve të rrezikut dhe atyre mbrojtës për
të vlerësuar rrezikun e recidivizmit, të rrezikut të komunitetit dhe vetëndëshkimit,
vlerësimit dhe përcaktimit të rreziqeve shumë të rëndësishëm në formulimin e
planit të mbikëqyrjes si dhe në rastin e asistencës psiko-sociale;
 .ULMLPLQHPHWRGDYHPsWsSsUVKWDWVKPHWsVKSHMWDGKHH¿NDVHWsPELNsT\UMHV
ekzekutimit të masave dhe detyrimeve të caktuara nga gjykata;
 Diagnozën sociale: nëse nuk individualizojmë, atëherë në mënyrë të palejuar,
përgjithësojmë. Në rrethana të tilla, mund të jetë e vështirë të formulohet një
GLDJQR]s VHSVH PXQG Ws UHÀHNWRMs SsUJMLWKsVLPHW RVH ³DNX]LPHW´ H VWHUHRWLSHYH
tona kulturore dhe të vlerave. Në të dyja situatat diagnoza mund të jetë e gabuar
ose e thjeshtë, dhe si rrjedhojë zgjidhjet, ndërhyrja dhe strategjia e përqasjes së
rastit në mbikëqyrje ose/dhe asistencë mund të dëmtohet;
 Ndërhyrja psiko-sociale: perceptimi dhe përqasja e personit të mbikëqyrur si një
individualitet ka shumë rëndësi për vetë-imazhin dhe vetëvlerësimin e këtij personi;
për rritjen e vetëbesimit në aftësinë e tij/saj për të respektuar masat dhe detyrimet
e vëna nga gjykata; për ndërtimin dhe zhvillimin e një motivimi në transformimin
e sjelljes në një mënyrë të dëshiruar sociale.
Edhe emri i kësaj vlere tregon një nga dimensionet e saj kryesore, atë të respektit. Kjo
mund të shihet si një vlerë për veten, por edhe e konkretizuar në lidhje me veçantinë,
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individualitetin dhe dinjitetin e qenies njerëzore. Ka shumë autorë që e konsiderojnë
respektin si nevojën më të thellë njerëzore. Fjala “respekt” vjen nga latinishtja dhe do
të thotë: “të shohësh”, “të vështrosh”. Si rezultat, respekti është një mënyrë e caktuar e
të parit të vetes dhe të tjerëve. Të respektosh do të thotë t’i nderosh njerëzit thjesht për
faktin që janë qenie njerëzore. (Egan, 1990, fq. 65).
Pra, respekti është më shumë se thjesht një qëndrim, më shumë sesa thjesht qëllime
Ws PLUD ND NXSWLPLQ H LQWHUHVLW SsU YHWsQMRKMH NXU ÀDVLP SsU YHWsYOHUsVLP  SsU
njohje të dyanshme në marrëdhënien dhe komunikimin me të tjerët. Respekti do
të thotë një përpjekje për të kuptuar tjetrin pa krijuar paragjykime dhe stereotipe.
Këto kuptime të asaj çfarë ne quajmë respekt zbatohen në qëndrimin dhe gjestet që
përbëjnë sjelljen profesionale të punonjësit të shërbimit të provës. Individualizimi i
SsUSMHNMHYHWsPELNsT\UMHVGKHRVHDVLVWHQFsV YOHUsVLPLSODQL¿NLPLGKHQGsUK\UMD 
në lidhje me nevojat, burimet personale, dhe karakteristikat kulturore të një personi
është zbatimi i këtij dimensioni vlerash në praktikën e shërbimit të provës. Qëndrimi,
qëndrueshmëria dhe harmonia e qëndrimeve dhe sjelljes së punonjësit të shërbimit të
provës i transmetojnë personit të mbikëqyrur mesazhin që ai/ajo nuk po gjykohet, nuk
po akuzohet apo neglizhohet, por po respektohet për atë që është dhe që bën në një
mënyrë të pëlqyeshme sociale. Gjithashtu, respekti për personin e mbikëqyrur mund
të shprehet në qëndrimin e punonjësit të shërbimit të provës i cili i transmeton atij/asaj
faktin që ai/ajo i ka burimet dhe fuqinë për të menaxhuar më mirë jetën e tij/saj. Puna e
punonjësit të shërbimit të provës gjatë mbikëqyrjes dhe asistencës psiko-sociale është
të ndihmojë klientin të dallojë dhe kuptojë në një mënyrë më realiste që të çlirojë dhe
kultivojë këto burime. Shumë herë nevojitet teknika e konfrontimit të personit nën
mbikëqyrje me strategjitë e veta që përdor për t’u përballur me situatën, me rutinën e
vet të mënyrës si i zgjidh problemet, me frikën dhe vlerat e tij/saj.
Të gjitha këto raste dhe modalitete në përdorimin e respektit nënkuptojnë një
marrëdhënie të qëndrueshme profesionale e cila nëpërmjet modelit të një spiraleje lejon
zhvillimin dhe shprehjen e respektit, i cili është i dëshirueshëm nga të dyja palët, midis
punonjësit të shërbimit të provës dhe personit nën mbikëqyrje. Kjo lloj marrëdhënieje
mund të përbëjë një shembull, një model të marrëdhënies njerëzore ku mund të japim
dhe marrim respekt, duke provuar që ndërveprimi me të tjerët mund të ndodhë edhe
kështu, jo vetëm në një mënyrë të zhveshur nga dinjiteti, nëpërmjet krimit.
II. Vetëvendosmëria
Ky parim aksiologjik vjen nga besimi në dinjitetin e qenies njerëzore. Kjo ndiqet nga
fakti që çdo person duhet të jetë i lirë të bëjë atë çfarë do, të vendosë vetë si të jetojë
jetën. Lind pyetja: a funksionon kjo edhe në rastin e personave që kanë shkelur ligjin
dhe janë nën mbikëqyrjen e shërbimit të provës ose në burg? A duhet t’u jepet atyre liri
dhe mundësi për të vendosur vetë, pavarësisht se me anë të sjelljes së tyre antisociale
ata kanë treguar se mund t’i përdorin këto mundësi kundër vetes dhe të tjerëve?
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6LSDVPHQGLPLWWRQsSsUJMLJMDsVKWsSRSRUPHGLVDNX¿]LPHTsNDQsOLGKMHPHVWDWXVLQ
e veçantë të marrë nga sanksionimi penal. Ndëshkimi do të përmbushë qëllimin e
vet përfundimtar: të dënuarit mund të ndryshojnë si rrjedhojë e përvojës së dënimit
dhe mund të jenë në gjendje të ri-përcaktojnë nevojat e tyre, forcën personale dhe të
mësojnë si të jetojnë jetën e tyre bashkë me të tjerët dhe jo kundër tyre. E gjithë kjo do
të thotë: vetëvendosmëri dhe e drejtë për të vepruar.
Në të njëjtën kohë, zbatimi i kësaj vlere në të gjitha llojet e ndërveprimit – mbikëqyrje
ose asistencë – gjatë ekzekutimit të dënimit, i rrit mundësitë që personi i dënuar të bëhet
i përgjegjshëm dhe të zbatojë ligjin. Në këtë mënyrë, lehtësohet rritja e mundësive për
të arritur qëllimin e sanksionimit në komunitet (ulja e rrezikut të recidivizmit).
Disa punonjës të shërbimit të provës besojnë se përdorimi i kësaj vlere në aktivitetet e
shërbimit të provës (vlera kryesore në punën sociale)5 zbatohet sipas dy kushteve:
a) personi është nën mbikëqyrje si rezultat i një vendimi gjykate që e detyron personin
të respektojë disa masa dhe detyrime;
b) respektimi i këtyre masave dhe detyrimeve çon në pakësimin e kapacitetit të
YHWsYHQGRVPsULVsQsNX¿MWsHSsUFDNWXDUQJDNX¿]LPL±GHULQsQMsQLYHOWsFDNWXDU±L
disa të drejtave (qarkullimit të lirë, ndërveprimit të lirë social, etj.).
0HJMLWKDWs PXQG Ws DUJXPHQWRKHW VH SDYDUsVLVKW NsW\UH NX¿]LPHYH REMHNWLYH GKH
të nevojshme, vetëvendosmëria mund të jetë funksionale dhe të përdoret për ta bërë
personin nën mbikëqyrje të përgjegjshëm.
Zgjedhja dhe më pas vendimi për të respektuar ose jo masat dhe detyrimet e vendosura
nga gjykata, pasi të kuptohet domethënia e vendimit të gjykatës, është një shprehje e
vetëvendosmërisë në nivelin e personit nën mbikëqyrje. Edhe vendimi për të pranuar
(ose jo) asistencën dhe këshillimin përbën një provë vetëvendosmërie; kjo ndodh kur
personi i mbikëqyrur merr informacion të mjaftueshëm mbi llojin e asistencës që do
marrë dhe mbi efektet e mundshme. Pjesëmarrja e personit nën mbikëqyrje, brenda
NX¿MYHWsSURFHGXUDYHOLJMRUHQsPDUUMHQHYHQGLPHYHQsOLGKMHPHWsPXQGWsNWKHKHW
në një mundësi të vërtetë për të treguar vetëvendosmëri.
Gjithashtu, këto zgjedhje dhe vendime të marra nga personi nën mbikëqyrje ose/
dhe që mëson t’i marrë gjatë mbikëqyrjes dhe/ose asistencës janë një lloj ushtrimi
përgjegjshmërie. Besimi se kushdo ka të drejtën të vendosë vetë, edhe pse me disa
NX¿]LPHQsGLVDUDVWHQsQNXSWRQIDNWLQVHLGXKHQGKsQsGLVDPXQGsVLSsUWsPDUUs
vendime për veten. Vetëm në këtë mënyrë ai/ajo mund të dijë çfarë është
përgjegjshmëria
5 Për arsye të këtij kreu, kam kërkuar përgjigje për një listë pyetjesh nga disa punonjës/këshilltarë të shërbimit të
SURYsVQs5XPDQLD &OXM2OW$OEDGKH%LVWULĠD WsFLOsWLIDOsQGHURMSsULQIRUPDFLRQLQLQWHUHVDQWTsQGDQsPHPXD
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në lidhje me marrjen e vendimeve dhe zgjedhjeve personale, si dhe ndikimin që mund
të kenë.
Periudha e provës dhe ndërveprimi profesional me punonjësin e shërbimit të provës
SsUEsMQs QMs ³SHULXGKs Ws GRELVKPH´ UHÀHNWLPL PEL VMHOOMHQ H YHW GKH PEL YOHUDW
zgjedhjet dhe vendimet që ndikojnë personin e mbikëqyrur.
Për këtë arsye gjatë mbikëqyrjes dhe asistencës besohet që nga detyrat kryesore dhe më të
rëndësishme të punonjësit të shërbimit të provës është të punojë me personin e mbikëqyrur
për të ruajtur balancën e dëshiruar midis vetëvendosmërisë dhe përgjegjshmërisë. Të
paktën nga perspektiva e asistencës dhe këshillimit, për sa kohë që nuk ka rrezik social,
çdo kontakt profesional midis punonjësit të shërbimit të provës dhe personit të mbikëqyrur
duhet të çojë në vlerësimin dhe maksimizimin e mundësive për vetëvendosmëri. Këto
mundësi mund t’u referohen, për shembull: marrëveshjes së përbashkët për caktimin e
datës për takimin e ardhshëm ose vendimit të përbashkët mbi temën e këshillimit, ose të
lejojë personin e mbikëqyrur të marrë vetë vendimin për të përdorur burimet e krijuara
gjatë procesit të këshillimit për të zgjidhur çështjet në një mënyrë pro-sociale.
Vlera e vetëvendosmërisë lidhet me idenë e alternativave/zgjedhjeve. Vetëvendosmëria
nënkupton, siç përshkruhet më sipër, vendimmarrjen, zgjedhjen e një mënyre veprimi
duke bërë krahasimin me të tjerat, dhe të një zgjidhjeje në krahasim me një tjetër. Kur
nuk bëhet asnjë zgjedhje midis alternativave, edhe pse tashmë është dhënë informacion
në lidhje me to, do të thotë që nuk ka një mundësi të vërtetë për vetëvendosmëri.
Kur shërbimi i provës është vetë një alternativë dënimi penal, atëherë koha e kaluar
nën mbikëqyrjen e shërbimit të provës duhet të jetë organizuar realisht dhe jo në
mënyrë të qëllimshme si një kohë mundësish për vetëvendosmëri. Duke u bazuar në
marrëdhënien profesionale me punonjësin e shërbimit të provës, personi i mbikëqyrur
duhet të ndihmohet, inkurajohet dhe pse jo, të drejtohet të dalë nga ai lloj arsyetimi dhe
veprimesh që e shtynë të kryente një vepër penale. Personi nën mbikëqyrje mund të
aftësohet të mendojë në mënyrë alternative, duke menduar pasojat, dhe të veprojë me
përgjegjshmëri, çfarë do të thotë të marrë vetë vendimet në lidhje me rrjedhën e jetës së
tij/saj.
3HUVRQLQsQPELNsT\UMHPXQGWsLQNXUDMRKHWWsUHÀHNWRMsPELSsUPEDMWMHQGKHSDVRMDWH
DOWHUQDWLYDYHGXNH¿OOXDUPHDWRTsNDQsOLGKMHPHVKNDOOsQHSsUPEXVKMHVVsPDVDYH
dhe detyrimeve të caktuara nga gjykata. Gjatë takimit të parë me personin e mbikëqyrur,
punonjësi i shërbimit të provës i shpjegon qëllimin e kësaj ndihme dhe këshillimit
dhe i tregon alternativat/zgjedhjet e asistencës për të siguruar kështu mundësitë për
vetëvendosmëri.
0ELNsT\UMD GKH DVLVWHQFD GXKHW Ws IRNXVRKHQ Qs KHTMHQ H NX¿]LPHYH Ws LQGLYLGLW
LQIRUPDFLRQLNX¿]XDUHGXNLPMRLGXKXUSsUJDWLWMHSURIHVLRQDOHMRHPMDIWXHVKPH
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nën-vlerësim i vetes, frika e stigmatizimit, etj.). Në të njëjtën kohë, duhet të jetë e
IRNXVXDUQsKHTMHQHSHQJHVDYHTsNX¿]RMQsPXQGsVLWsHWsGsQXDULWSsUWsSsUGRUXU
burimet, dhe si rrjedhojë zgjedhjet alternative (stigmatizimi dhe margjinalizimi i
personave që kanë kryer vepra penale dhe janë dënuar nga ligji penal, shërbime të
pamjaftueshme për asistencë pas dënimit, etj.).
Marrëdhënia profesionale në fushën e shërbimit të provës është një marrëdhënie e
G\¿VKWsNRQWUROOLGKHQGLKPH1GU\VKHQJDUDVWLLOORMHYHWsWMHUDWsPDUUsGKsQLHYH
punonjësi i shërbimit të provës duhet t’i ofrojë personit nën mbikëqyrje informacionin
dhe mundësitë për të marrë vendime pa i imponuar perspektivën apo opinionin e vet.
Kjo gjë duhet bërë pavarësisht faktit se është një marrëdhënie ku punonjësi i shërbimit
të provës shpreh autoritet, si në një nivel simbolik edhe në atë të rolit profesional.
Nga ana tjetër, siç është shprehur Compton dhe Galaway (1989) përdorimi i autoritetit
për të rehabilituar një person i cili ka shkelur ligjin, krijon një dilemë serioze etike në
fushën profesionale. Kjo mund të zgjidhet në dy mënyra. Një mënyrë është përpjekja
SsU Ws LQWHJUXDU DXWRULWHWLQ GKH UROHW H VKsUELPHYH GKH EUHQGD NX¿]LPHYH Ws YsQD
përpjekja për të zgjeruar mundësitë për vetëvendosmëri (fq. 193). Alternativa e dytë
është kalimi i theksit nga përpjekjet detyruese në atë rehabilituese.
6L UH]XOWDW L SsUGRULPLW Ws YOHUDYH Ws YHWsYHQGRVPsULVs H¿NDVLWHWL GKH HIHNWLYLWHWL L
shërbimit të provës mund të testohen nëpërmjet kapacitetit të personit nën mbikëqyrje
për të zgjedhur me përgjegjësi alternativat e një jete pro-sociale, gjatë ose në fund të
periudhës së mbikëqyrjes.
,,,.RQ¿GHQFLDOLWHWL
.XUÀDVLPSsUSsUGRULPLQHNsVDMYOHUHQsIXVKsQHVKsUELPLWWsSURYsVJMsUDWMDQsWs
dukshme; legjislacioni 6SsUFDNWRQNX¿MWsHNRQ¿GHQFLDOLWHWLWQsOLGKMHPHPXQGsVLQs
e marrjes së informacionit të shkruar dhe të dokumentuar (raportet e vlerësimit, dosjet
personale, programet individuale, etj.).
.RQ¿GHQFLDOLWHWLSsUFDNWRQSsUPEDMWMHQGKHNX¿MWsQsIXVKsQHVKsUELPLWWsSURYsVL
cili është një vend takimi, nga njëra anë për kushtëzimin e çdo aktiviteti që mbështet
GUHMWsVLQsGKHQJDDQDWMHWsUSsUNXVKWs]LPHWVSHFL¿NHSsUNsWsDNWLYLWHW
3sUVKNDNWsNsWLMDVSHNWLWsIXQGLWSsUGRULPLLNRQ¿GHQFLDOLWHWLWQsSXQsQHVKsUELPLW
6 Në Rumani, në përmbushjen e detyrave dhe në shoqëri, punonjësit dhe inspektorët e shërbimit të provës duhet
WsUXDMQsNRQ¿GHQFLDOLWHWLQHGRNXPHQWHYHWsSsUGRUXUDSsUTsOOLPHSURIHVLRQDOH9sQLDHNsW\UHGRNXPHQWHYHGKH
ndonjë informacioni tjetër, në dispozicion të sistemit gjyqësor në përputhje me ligjin nuk konsiderohet shkelje e
NRQ¿GHQFLDOLWHWLW6KsUELPLLSURYsVsVKWsLGHW\UXDUWsEDVKNsSXQRMsPHJM\NDWDWGKHSURNXURULQsVLSDVNsUNHVsVVs
tyre me shkrim për të treguar informacionin. Informacioni mbi rastet e regjistruara nga shërbimi i provës, si dhe çdo
lloj informacioni tjetër mbi organizimin dhe funksionin e shërbimit mund t’i jepet, kur është e nevojshme, medias
nga personeli i shërbimit të provës i caktuar nga drejtori i këtij shërbimi/departamenti për përmbushjen e kësaj detyre
GKH YHWsP GXNH UHVSHNWXDU NRQ¿GHQFLDOLWHWLQ H Ws GKsQDYH SHUVRQDOH Ws Ws GsQXDULW QHQL  VKNURQMD ÄG´ H .RGLW
Deontologjik rumun).
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të provës mund të shpjegohet nga fakti që një person i mbikëqyrur ka një status të
YHoDQWsWsSsUFDNWXDUQJDNX¿]LPLLGLVDWsGUHMWDYHGKHTsLQsQVKWURKHWGLVDNXVKWHYH
dhe detyrimeve të vendosura nga gjykata, të cilat duhen ekzekutuar jashtë burgut, në
komunitet. Si rrjedhojë, siguria e komunitetit dhe nevoja për të respektuar masat dhe
GHW\ULPHWHYHQGRVXUDQJDJM\NDWDVKSMHJRMQsNX¿]LPLQHNRQ¿GHQFLDOLWHWLWSsUWsFLOLQ
SHUVRQLLPELNsT\UXUGXKHWLQIRUPXDUTsQs¿OOLPWsNsWLMSURFHVL
.X¿]LPL L NRQ¿GHQFLDOLWHWLW ND OLGKMH GKH PH IDNWLQ Ts SXQD H VKsUELPLW Ws SURYsV
nënkupton edhe bashkëpunimin e disa sistemeve, organizmave, agjencive dhe
institucioneve të cilat komunikojnë me njëri-tjetrin. Ato ndajnë informacion dhe
bashkëveprojnë për të përmbushur objektivin përfundimtar të punës së shërbimit të
provës. Gjithashtu, “shërbim i provës” do të thotë: përdorimi i metodave të tilla si
trajtimi i rastit, natyra dhe funksioni i të cilit janë koordinimi dhe vlerësimi plotësues,
si dhe informimi dhe ndërhyrja e disa profesionistëve. Në të njëjtën kohë, periudha e
provës përfshin mbikëqyrjen dhe ndërhyrjen, si dhe situata objektive kur punonjësit
e shërbimit të provës duhet t’ia transferojnë rastet njëri-tjetrit. Këto janë vetëm disa
QJD UUHWKDQDW GKH IDNWHW Ts VKSMHJRMQs SsUVH NX¿MWs H NRQ¿GHQFLDOLWHWLW Qs IXVKsQ H
shërbimit të provës janë pak të ngushtë, por kjo nuk nënkupton një rënie të cilësisë dhe
qëndrueshmërisë së marrëdhënies profesionale në këtë fushë.
Në bazë të këtyre arsyeve, mund të themi se rishikimi i bërë nga Compton dhe
Galaway (1989) mund të transferohet lehtë nga hapësira e punës sociale në atë të
shërbimit të provës. Pozicionimi i tyre në fushën e literaturës së punës sociale është
jo-tradicional kur shprehet nevoja për të rishikuar rëndësinë, ose më saktë, pozicionin
HNRQ¿GHQFLDOLWHWLWQsIXVKsQHSXQsVVRFLDOH
.RQ¿GHQFLDOLWHWL sVKWs L UsQGsVLVKsP Qs SVLNRWHUDSL QMs SMHVs H YRJsO H IXVKsV Vs
punës sociale), ku lidhja terapeutike me klientin risjell më tepër ndjenjat nga e kaluara
sesa nga ngjarjet aktuale. Në rast se një klient gjatë terapisë tregon plane që rrezikojnë
të tjerët, terapisti është i detyruar t’ia tregojë këtë fakt atyre që merren me parandalimin
HNsWLMUUH]LNX0HJMLWKDWsNRQ¿GHQFLDOLWHWLQXNsVKWsDTLUsQGsVLVKsPDSRLGRELVKsP
QsGLVDIXVKDWsWMHUDWsSUDNWLNsVNXRSHURMQsYOHUDVSHFL¿NHWsSXQsVVRFLDOH
$XWRUsWHODUWSsUPHQGXUÀDVLQSsUG\DVSHNWHSUREOHPDWLNHWsOLQGXUDQJD]EDWLPLQs
SUDNWLNsLNRQ¿GHQFLDOLWHWLW
³6L¿OOLPN\NRQFHSWPXQGW¶LSULYRMsDSOLNXHVLWGKHNOLHQWsWQJDPXQGsVLDGKHGHW\ULPL
për të qenë përgjegjës për deklaratat e tyre verbale. (...) çfarë bëni kur një klient ju
thotë: ‘Dua t’ju them diçka, por dua që ta mbani sekret?’ Mendimi ynë është që nuk
GXKHWW¶LSUHPWRQLTsQs¿OOLPSRUW¶LWKRQLVHPXQGWsYHQGRVQLSsUNsWsJMsYHWsPSDVL
të dëgjoni informacionin dhe aplikuesi [për një shërbim të punës sociale] duhet të jetë
në dijeni të këtij fakti kur merret vendimi për të për të ndarë këtë informacion; për këtë
DUV\HGXKHWWsÀLVQLPHDWsSHUVRQVHNXUGKHVLGRWsSsUGRUHWLQIRUPDFLRQLLGKsQs´
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(Compton dhe Galaway, 1989, fq. 199).
3UREOHPLLG\WsLOLGKXUPHNRQ¿GHQFLDOLWHWLQGHOQJDDEVROXWL]LPLLWLMTsVLSDV&RPSWRQ
dhe Galaway, i redukton në mënyrë drastike disa prej opsioneve në dispozicion të
profesionistit dhe klientit.
³  QMs]EDWLPMRVKXPs]\UWDULNRQ¿GHQFLDOLWHWLWPXQGWsMHWsSDTsQGUXHVKPsULD
në lidhje me një përqasje të rëndësishme, atë të bashkëpunimit me rrjetet sociale dhe
PHVLVWHPHPEsVKWHWsVHPsJMLWKsSsUIVKLUsVH.RQ¿GHQFLDOLWHWLLNX¿]RQSURIHVLRQLVWLQ
dhe klientin, në kuptimin që në shumë prej ndërhyrjeve tona, referimi i bëhet sistemeve
mbështetëse që janë të jashtme për klientin” (fq.199).
,]KYHVKXUQJDPLVWL¿NLPLNRQ¿GHQFLDOLWHWLSsUGRUHWQsQMsPsQ\UsPsSDNQGLNXHVH
në realitetin kompleks të fushës së shërbimit të provës.
Një argument i fundit në këtë aspekt ndërtohet nga njohja e faktit që konkretizimi i
NRQ¿GHQFLDOLWHWLWsVKWsQMsEXULPLUsQGsVLVKsPEHVLPL1sWsQMsMWsQNRKsQGsUYHSULPL
midis punonjësit të shërbimit të provës dhe personit nën mbikëqyrje presupozon
funksionimin e një marrëdhënie profesionale të bazuar jo vetëm në autoritet, duke
marrë parasysh kontekstin institucional të marrëdhënies, por edhe mbi besimin. Pra,
NRQ¿GHQFLDOLWHWL sVKWs QMs EXULP EHVLPL YHoDQsULVKW Qs DWs OORM PDUUsGKsQLHMH NX
njëra nga palët merr pjesë vullnetarisht në ndërveprim dhe i është nënshtruar një lloj
mbikëqyrjeje, kontrolli.
3sUNsWsDUV\HTDUWsVLPLPHWUDQVSDUHQFsLNX¿MYHWsNRQ¿GHQFLDOLWHWLWGKHYs]KJLPLW
të tij në çdo rast/sesion ose fazë të komunikimit midis punonjësit të shërbimit të
provës dhe personit nën mbikëqyrje është një kusht i domosdoshëm për të vendosur,
mbajtur dhe zhvilluar besimin. Kjo zbatohet edhe më tepër gjatë asistencës sociale,
ku marrëdhënia profesionale nga fusha e shërbimit të provës (gjithashtu) shndërrohet
në një marrëdhënie përkrahjeje; kjo nënkupton edhe më shumë besim nga klienti ndaj
vetë-ndihmës dhe ndaj punonjësit të shërbimit të provës; nënkupton edhe më shumë
QHYRMsSsUEHVLPQsYs]KJLPLQHNRQ¿GHQFLDOLWHWLWWsLQIRUPDFLRQLWGKHQGMHQMDYHTs
tregohen gjatë asistencës dhe këshillimit.
.RQ¿GHQFLDOLWHWLSUDsVKWsQMsEXULPSsUWsFLOLQSXQRQMsVLLVKsUELPLWWsSURYsVGXKHW
WsVLJXURMsVHSRSsUGRUHWQsPsQ\UsQHGXKXU1XNGXKHWSsUGRUXUSsUWsMXVWL¿NXDU
GsVKWLPLQHGLVDYHSULPHYHRVHVLMXVWL¿NLPSsUPXQJHVsQHSsUIVKLUMHVQsGKsQLHQH
XGKs]LPHYHSsUNOLHQWsWRVHVL MXVWL¿NLPSsU GsVKWLPLQQs GKsQLHQH QGLKPsVQGDM
klientit për të ndërtuar një sistem mbështetës.
1sWsQMsMWsQNRKsGXKHQLGHQWL¿NXDUHGKHDWRNX¿]LPHWsNRQ¿GHQFLDOLWHWLWTsNDQs
lidhje me të ashtuquajturat shkaqe faktike. Për shembull: hapësira e pamjaftueshme e
përdorur nga shërbimi i provës, për shkak të së cilës dy ose më shumë intervista me
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persona të mbikëqyrur ndodhin në të njëjtën sallë.
1JDNMRSHUVSHNWLYsPsNRPSOHNVHNRQ¿GHQFLDOLWHWLPXQGWsNXSWRKHWQsNRQWHNVWLQH
shërbimit të provës si një nga kushtet e negociuara për të dhënë këtë lloj shërbimi dhe
jo si një vlerë në kuptimin klasik, siç sugjerohet nga Compton dhe Galaway (1989).
=JMLGKMDHDPELJXLWHWLWGKHGLOHPDYHQsOLGKMHPHNRQ¿GHQFLDOLWHWLQTsVKSHVKKHUsMDQs
WsSDQGDVKPHGKHTsVKIDTHQQsSUDNWLNsYDUHWPELWsJMLWKDQJDNX¿MWsHOLJMVKPsULVs
GKH SDVWDM QJD SsUFDNWLPL NRQVWUXNWLY L UROLW GKH UsQGsVLVs Vs NRQ¿GHQFLDOLWHWLW Qs
NRQ¿JXULPLQHKRUL]RQWLWDNVLRORJMLNWsDNWLYLWHWHYHWsVKsUELPLWWsSURYsV
IV. Pragmatizmi
Sipas Egan-it (1990), pragmatizmi është pjesë e vlerave profesionale nëpërmjet të
cilave u jepet ndihmë individëve, grupeve dhe komuniteteve të cenueshëm nga ana
sociale. Ndoshta është një vlerë e përmendur më pak, por sipas mendimit tim meriton
një zbatim më të gjerë në praktikë. Kjo për shkak se nga njëra anë kërkon fokusim në
gjërat prioritare për klientin, dhe nga ana tjetër kur zbatohet në realitet, pragmatizmi i
YHQGRVQMsVsUsVWDQGDUGHVKH¿NDVLWHWLWGKHHIHNWLYLWHWLWWsFLODW¿WRMQsQMsGRPHWKsQLH
më të madhe në fushën e shërbimit të provës.
I parë nga kjo perspektivë, pragmatizmi siguron një “fokus real” në praktikë. Për
VKHPEXOO Qs YOHUsVLPLQ H EsUs SsU SODQL¿NLPLQ H PELNsT\UMHV Vs QMs Ws GsQXDUL
përfshihen të gjithë aspektet përkatëse të jetës së tij aktuale dhe në fokus janë vlerësimi
dhe ndërhyrjet për të adresuar nevojat kriminogjene. Një fokusim i tillë në jetën reale
OHMRQPDWMHQHH¿NDVLWHWLWWsSXQsVVsVKsUELPLWWsSURYsV
1JDSsUPEDMWMDHNsVDMYOHUHULYHQGRVHWSDULPLLÀHNVLELOLWHWLWGKHIRUPXORQGHW\ULPHW
e mëposhtme për profesionistët: “bëni çdo gjë që është etike dhe që funksionon;
zhvilloni mundësi për klientët që ta çojnë të marrë vendime të cilat rrisin pjesëmarrjen
e tyre në asistencën e ofruar; bëni (vetëm) atë që është e nevojshme për të dhënë
ndihmë” (Egan, 1990, fq. 61).
Nga këto rishikime në lidhje me përmbajtjen dhe zbatimet praktike të pragmatizmit
mund të kuptojmë se është një vlerë që përdoret në përputhje të plotë me kërkesat
H DUV\HWLPLW HIHNWLYLWHWLQ GKH H¿NDVLWHWLQ H PHQD[KLPLW Ws EXULPHYH Ws FLODW MDQs
VSHFL¿NHHGKHSsUDNWLYLWHWHWHVKsUELPLWWsSURYsV
Nuk duhet të harrojmë që në shumë vende, asistenca psiko-sociale në fushën e
shërbimit të provës ofrohet me kërkesë të personit të mbikëqyrur, por gjithsesi mbetet
një pjesëmarrje jo-vullnetare për shkak se personi detyrohet nga gjykata të respektojë
disa detyrime, për të ekzekutuar një dënim. Si rrjedhojë, përdorimi i kësaj vlere duhet
të jetë i sigurt (pjesëmarrja e klientit është burimi bazë). Fleksibiliteti, që shpeshherë
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SsUIVKLQNULMLPWDULQsH¿NDVLWHWLQGKHHIHNWLYLWHWLQ QGLKPDJMLWKPRQsQsQNXSWRQQMs
NRVWR ± ¿QDQFLDUH SVLNRORJMLNH Ws SsUNRKVKPH HWM ± HGKH NXU RIURKHW IDODV  GKH
QGsUJMHJMsVLPLQsOLGKMHPHNX¿]LPHWSURIHVLRQDOHWsSXQRQMsVLWWsVKsUELPLWWsSURYsV
janë pikat e forta që mund të krijohen nga një përdorim i duhur i kësaj vlere.
Së fundi, pragmatizmi në aktivitetin e një punonjësi të shërbimit të provës nuk do të
thotë të bësh vetëm atë që është e nevojshme në lidhje me prioritetet, duke treguar
kështu një menaxhim të mirë të kohës dhe burimeve, por edhe të shmangësh lindjen
e kundërshtimeve. Kjo ndodh kryesisht për shkak se motivimi i pamjaftueshëm për
ndryshim, pasiviteti dhe madje kundërshtimi shpeshherë përfaqësojnë një fakt të kryer
për shumë të dënuar që janë nën mbikëqyrje. Kur personi nën mbikëqyrje nuk tregohet
i gatshëm për aktivitetet e provës, gjëja e parë që duhet të bëjë punonjësi është të
analizojë kryerjen e detyrës së tij profesionale. Punonjësi i shërbimit të provës duhet
Ps SDV Ws LGHQWL¿NRMs VH oIDUs ND WKsQs GKHRVH EsUs Ts PXQG Ws NRQVLGHURKHW QJD
personi nën mbikëqyrje si detyruese dhe kushtëzuese. Profesionistët në fushën e punës
sociale duhet të bëjnë të pamundurën për t’i dhënë fund, shmangur ose edhe për ta
përdorur kundërshtimin në këtë kuptim, në vend që ta luftojë dhe ta transformojë në
një mënyrë jo të duhur në provokim personal.
Si rezultat, një ndërveprim midis punonjësit të shërbimit të provës dhe personit nën
mbikëqyrje i cili orientohet nga pragmatizmi, do të shndërrohet në komunikim verbal
dhe në veprime ku merret në konsideratë fakti që klientët tregohen jo entuziastë kur
ndihen të detyruar. Por detyrimi objektiv tashmë ekziston që nga momenti që gjykata
ka formuluar dhe vendosur masat dhe detyrimet mbi personin e mbikëqyrur. Prandaj
besohet se një nga detyrat kryesore të punonjësit të shërbimit të provës është të
zgjidhë këtë situatë e cila mund të shkaktojë probleme nëpërmjet një marrëdhënieje
profesionale të përqendruar në komunikim, bashkëpunim, mbështetje dhe ri-drejtim,
duke shmangur zhvillimin e arsyeve të tjera për të qenë ngurrues.
Përveç cilësisë dhe natyrës së marrëdhënies së sipërpërmendur, një rol të rëndësishëm
në uljen e ngurrimit dhe rritjen e motivimit dhe përfshirjes në provë të personave nën
mbikëqyrje mund të luajë vlerësimi i duhur i nevojave kriminogjene dhe të burimeve
të personit të mbikëqyrur, si dhe nga një vlerësim më i saktë i rreziqeve (të dëmtimit
dhe recidivizmit).
Marrëdhënia profesionale, si hapësira e veprimit të vlerave në shërbimin e provës
Themelimi dhe zhvillimi i një marrëdhënieje profesionale midis punonjësit të shërbimit
të provës dhe personit të mbikëqyrur është e ndikuar nga një dualizëm i qëllimshëm.
Kjo do të thotë: qëllimi i kontrollit i lidhur me qëllimin e mbështetjes/ndihmës për
UHKDELOLWLPN\TsOOLPLG\¿VKWsLMHSPDUUsGKsQLHVSURIHVLRQDOHQsIXVKsQHVKsUELPLW
WsSURYsVQMsVSHFL¿NLPWsGDOOXHVKsP.MRVKSUHKHWQsSsUPMHWIDNWLWTsPDUUsGKsQLD
ndërmjet punonjësit të shërbimit të provës dhe personit nën mbikëqyrje, siç përcaktohet
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nga kushtet paraprake dhe procedurat ligjore, është dhe nuk është një marrëdhënie
ndihme (asistence) ose e thënë më mirë, nuk është vetëm një marrëdhënie ndihme dhe
as një marrëdhënie asistence që ka në fokus mirëqenien e të ndihmuarit (siç ndodh në
rastin e punës sociale).
Në punën e shërbimit të provës, ruajtja dhe rritja e sigurisë së komunitetit janë
objektivat kryesore, të matura nga reduktimi i rrezikut social dhe ai i recidivizmit.
=JMLGKMDHQHYRMDYHPHSRWHQFLDONULPLQRJMHQTsMDQsVSHFL¿NHSsUoGRSHUVRQGKH
vlerësimi për këtë qëllim i burimeve personale dhe të komunitetit nëpërmjet asistencës
psiko-sociale, janë në varësi të këtyre objektivave.
Për të kuptuar natyrën e marrëdhënies profesionale në fushën e shërbimit të provës, le
të shohim protagonistët kryesorë të saj, pozitën dhe rolet e tyre në këtë marrëdhënie.
Gjithashtu, duhet bërë edhe një dallim i sugjeruar nga Pincus dhe Minahan (1973). Në
përcaktimin e sistemeve të shumta me të cilat bashkëveprojnë punonjësit socialë, dy
DXWRUsWLGHQWL¿NXDQNDWsUVLVWHPHVistemi i klientit, sistemi i objektivit, sistemi agjentët
e ndryshimit dhe sistemi i veprimit.
Sipas autorëve të mirënjohur të cilëve u atribuohet përshtatja dhe zhvillimi i teorisë
së sistemeve në fushën e punës sociale, sistemi i klientit përfaqësohet nga “personi
i përfshirë në një situatë të tillë ku kërkon shërbim nga punonjësi social dhe sistemi
i objektivit është personi ose situata mbi të cilin punonjësi social përqendron
përpjekjet e veta” (Davies, 150). Këto dy sisteme mund të përputhen por edhe mund
të ndryshojnë.
Në shërbimin e provës ky dallim është më i rëndësishmi sepse shteti, nëpërmjet organeve
të drejtësisë, vepron si një sistem klienti, dhe personi i dënuar me mbikëqyrje është
sistemi i objektivit. Ky person nuk e ka zgjedhur vullnetarisht ndërhyrjen e shërbimit
të provës dhe as nuk mund të kërkojë ta ndërpresë; kjo për shkak të sjelljes së tij, të
kaluarës ose kushteve aktuale (statusi – roli). Ai/ajo është detyruar nga gjykata për të
kaluar këtë periudhë prove dhe për të marrë pjesë në një marrëdhënie profesionale të
detyruar. Kjo e bën komplekse dhe të vështirë këtë marrëdhënie profesionale, është
NRPSOHNVLWHWLLNXVKWs]LPLWVSHFL¿NGKHV¿GDYH
Pozicioni profesional dhe roli i punonjësit të shërbimit të provës mund të konsiderohet
VLV¿Gs.\SXQRQMsVsVKWsRVHGXKHWWsMHWsQsPHVWsGLVWDQFsVPLGLVWsGsQXDULWGKH
shtetit. Atij i është dhënë një pozicion profesional që mbështetet në autoritetin e dhënë
nga ligji, me një rol kontrollues dhe ndihmues.
Në këtë mënyrë, autoriteti i punonjësit të shërbimit të provës qëndron si në nivel
simbolik edhe në nivel real, tërheq vëmendjen tek nevoja për një përdorim konstruktiv të
autoritetit, për një përqasje konstruktive që lidh autoritetin me përgjegjësinë në nivelin
e qëndrimit të mbajtur, vendimeve dhe veprimeve të punonjësit. Tema e përgjegjësisë
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është edhe me delikatja, aktuale dhe më e rëndësishmja në debatin që përfshin fushën
e shërbimit të provës dhe meriton të trajtohet në një kre më vete. Këtu sugjerohen
vetëm disa udhëzime dhe diskutime mbi këtë temë dhe lidhjes midis autoritetit dhe
përgjegjësisë.
Përgjegjësia është një koncept që duhet trajtuar në një kontekst, d.m.th., një analizë e
përdorimit të saj në drejtimet në vazhdim:
Përgjegjësia e punonjësit të shërbimit të provës në aktivitetin e vet profesional nga
njëra anë shprehet në lidhje me rezultatet dhe, nga ana tjetër, në lidhje me atë që ne
quajmë deontologji profesionale.
Një drejtim tjetër i detyruar i analizës është ai i propozuar nga May dhe Vass (1996)
nëpërmjet pyetjes: “Për kë dhe për çfarë është përgjegjës punonjësi i shërbimit të
provës?” (fq. 93). Në përpjekje për të shpjeguar pyetjen më tepër sesa për të dhënë
një përgjigje mund të thuhet se përgjegjësia matet si vertikalisht, në marrëdhënien
institucionale – hierarkike, dhe horizontalisht, në marrëdhëniet e punonjësit të
shërbimit me kolegët e tjerë, me profesionistë të tjerë me të cilët bashkëpunon, dhe me
personin nën mbikëqyrje. Kështu mund të shohim si dhe pse në secilin plan përgjegjësia
VKQGsUURKHWQsYOHUDWsWMHUDVLVLQTHULWHWLNRQ¿GHQFLDOLWHWLUHVSHNWLLQGLYLGXDOL]LPL
ose në cilësi profesionale si: korrektësia, të qenit mendjegjerë, harmonia, vetënjohja,
guximi, ndjeshmëria, shqetësimi për të tjerët, dhe autenticiteti.
Autoriteti dhe pushteti:6LoWUHJRKHWPsVLSsUDXWRULWHWLPXQGWsSsUNX¿]RKHWVLQMs
pushtet i dhënë punonjësit të shërbimit nga shteti dhe departamenti ku punon. Punonjësi
i shërbimit të provës shihet si dikush që ka njëkohësisht pushtetin/autoritetin ligjor
dhe profesional për të përmbushur rolin e ndërlikuar që ka në sistemin juridik. Roli, i
përcaktuar nga detyra konkrete profesionale, tregon dimensionet bazë që i japin formë
autoritetit:
1. Dimensioni institucional lidhet me pozicionin dhe funksionin e punonjësit të
shërbimit në sistemin e drejtësisë penale në përgjithësi, dhe në shërbimin e provës
në veçanti;
2. Dimensioni psikologjik jepet nga fakti që shpeshherë, si rezultat i evolucionit të
duhur të marrëdhënies profesionale, personi nën mbikëqyrje e pranon punonjësin
e shërbimit si një person-burimi. Në këtë mënyrë, personi i mbikëqyrur pranon
autoritetin dhe pushtetin e punonjësit të shërbimit për ta ndihmuar/këshilluar
personin nën mbikëqyrje në bazë të kompetencave të veta profesionale.
3. Dimensioni etik vjen nga dy dimensionet e para dhe është ai që lidhet meidenë
e përgjegjësisë. Tre dimensionet kryesore të autoritetit – përgjegjësisë – etikës
profesionale do të tregojnë thelbin e të kuptuarit dhe funksionit të punës së
VKsUELPLWWsSURYsVVLGKHJDPsQHYOHUDYHVSHFL¿NHWsNsWLMLQVWLWXFLRQL
Autoriteti profesional vjen nga tre burime kryesore: 1) nga kompetencat profesionale
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(njohuria, aftësitë dhe vlerat); 2) nga pozicioni profesional (punonjësit e shërbimit i
përkasin një profesioni që ka ose duhet të ketë një sistem etik që u jep atyre një pozitë
profesionale); 3) nga cilësia e marrëdhënies profesionale.

Kompetencat profesionale në shërbimin e provës
Në bashkërrjedhjen e funksioneve të kontrollit social, kujdesit social dhe ndryshimit
social të cilat duhet t’i përmbushë shërbimi i provës, mund të shohim konkluzionin,
funksionin e pajtimit që i jep shtetit dhe qytetarëve mundësinë për të jetuar së bashku
në harmoni (Davies, 155). Nga perspektiva e punës brenda shërbimit të provës, kjo
do të thotë që punonjësi i shërbimit/profesional është një punonjës i shtetit. Ai/ajo
nuk është thjesht një përfaqësues kontrolli social, por edhe një përfaqësues ndryshimi
sepse punonjësi i shërbimit ka autoritetin dhe mandatin ligjor si dhe kompetencat
profesionale që e bëjnë të mundur përmbushjen e misionit të shërbimit të provës.
Misioni i shërbimit të provës në Evropë përcaktohet si “kontribut për sigurinë e
komunitetit” (Malta) ose “reduktim i kriminalitetit dhe mbrojtja e qytetarëve nga
krimi” (Suedi), ose si “vendosje e drejtësisë nëpërmjet hetimeve, akuzave, procedimit
GKHGKsQLHVVsVDQNVLRQHYHQsPsQ\UsH¿NDVHGKHWsVKSHMWs´ $QJOL RVHIRUPXORKHW
si një objektiv: “të stimulosh sigurinë e komunitetit dhe të nxitësh mirëqenien e
publikut duke mbështetur, pranuar dhe përdorur sanksione dhe masa në komunitet,
duke reduktuar kështu nivelin e recidivizmit” (Irlandë) (Kalmthout, A.,M., Derks, J.,
T., M., 2000). Deklarimi i misionit të shumë prej shërbimeve të provës në Evropë
thekson kryesisht mbrojtjen e qytetarëve, të komuniteteve, vlerësimin e rreziqeve dhe
HN]HNXWLPLQH¿NDVWsVDQNVLRQHYHWsYHQGRVXUDQJDJM\NDWDWSsUDWRSHUVRQDTsNDQs
kryer vepra penale.
Sipas legjislacionit rumun, misioni i shërbimit të provës është të kontribuojë në sigurinë e
komunitetit dhe të qytetarëve duke mbikëqyrur të dënuarit me qëllim për të parandaluar
krimin dhe për të reduktuar rrezikun e recidivizmit. Kuadri legjislativ aktual përcakton
përgjegjësitë e shërbimit të provës: mbikëqyrja e respektimit të masave dhe detyrimeve
të vendosura nga gjykata; paraqitja, me kërkesë të gjykatës ose prokurorisë, e raporteve
vlerësuese; ofrimi i ndihmës dhe këshillimit personit të dënuar sipas kërkesës së tij;
bashkëpunimi me institucionet publike për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punës pa
pagesë në interes të publikut; zbatimin e disa masave për mbrojtjen e viktimave të
krimit, vlerësim dhe asistencë për ata persona të liruar parakohe me kusht nga burgu.
Misioni dhe objektivat e shërbimit të provës në Rumani përcaktohen në legjislacion.
Fatkeqësisht, ligji rumun nuk i përcakton qartë rolet e punonjësve të shërbimit të provës.
0HJMLWKDWsGLVDUROHPXQGWsLGHQWL¿NRKHQQsYDUsVLWsGHW\UDYHSURIHVLRQDOHWsOLGKXUD
me përgjegjësitë e caktuara.
Në këtë aspekt, vlen të përmendet roli i vlerësuesit për secilin punonjës të shërbimit
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(vlerëson nevojat me potencial kriminogjen, situatën sociale dhe familjare të personave,
rrezikun për të kryer përsëri shkelje ligjore, rrezikun e dëmtimit; vlerëson nevojat për
asistencë dhe këshillim; vlerëson progresin e lidhur me planin e mbikëqyrjes dhe/ose
asistencës).
3sU Ws SsUPEXVKXU GHW\UDW H DVLVWHQFsV GKH NsVKLOOLPLW PXQG Ws LGHQWL¿NRMPs SHVs
role ndërhyrjeje: 1) komisioner social, 2) këshilltar, 3) edukator, 4) ndërmjetësues, 5)
avokat.
Po marrim në konsideratë historinë e zhvillimit të shërbimit të provës në Rumani,
masat legjislative, strategjinë edukuese dhe trajnimin në fushën e shërbimit të provës
GKHSsUNX¿]LPLQHkompetencës profesionale si “demonstrimi i njohurisë, aftësive dhe
vlerave në vendin e punës, në lidhje me standardet e pranuara” (Këshilli Kombëtar
UXPXQ SsU .XDOL¿NLPHW 3URIHVLRQDOH   'XNH SDUs SsUYRMsQ UXPXQH PXQG Ws
themi se për të përmbushur përgjegjësitë dhe atributet e caktuara me ligj, punonjësi i
shërbimit të provës duhet të provojë që ka dhe mund të zbatojë në praktikë njohurinë
teorike, aftësitë praktike dhe vlerat, sipas misionit dhe objektivave të shërbimit të
provës dhe në varësi të rolit profesional që ka në një moment të caktuar gjatë kryerjes
së aktivitetit profesional.
1JDSsUNX¿]LPLLNRPSHWHQFsVSURIHVLRQDOHVKRKLPVH³YOHUD´sVKWsQMsQJDVKW\OODW
kryesore mbi të cilën është ndërtuar. Nga njëra anë mund të theksojmë një dimension
në lidhje me vendin e punës/fushën profesionale dhe nga ana tjetër një dimension që
mund ta konsiderojmë si të përqendruar te personi, kompetenca personale.
Në vijim jepet një përshkrim i shkurtër i roleve profesionale të sipërpërmendura dhe
HOHPHQWHWHNRPSHWHQFDYHVSHFL¿NHSsUVHFLOLQURO
1. Nëpërmjet rolit të komisionerit social, punonjësi i shërbimit të provës përcakton
lidhjet e nevojshme midis personit të mbikëqyrur dhe komunitetit,në bazë të
objektivave të përcaktuara në planin e mbikëqyrjes. Kryerja e këtij roli kërkon
NRPSHWHQFD VSHFL¿NH SURIHVLRQDOH njohuri rreth burimeve të komunitetit si
GKHQMRKXULWsSURFHGXUDYHWsRUJDQL]DWDYHLQVWLWXFLRQHYHSsUQMsOLGKMHH¿NDVH
aftësi praktike komunikimi dhe negocimi; dhe së fundi zbatimin e vlerave etike
dhe parimeve (bar azia, respekti për dinjitetin, mos-diskriminimi), që e lejojnë
personin e dënuar të qëndrojë në komunitet, pavarësisht sanksioneve, dhe që të
mund të përdorë burimet e komunitetit sipas kushteve të caktuara nga gjykata.
2. Roli i këshilltarit/ndihmuesit vjen nga folja “ndihmoj”. Profesionisti luan këtë
rol kur aktivitetet e ndërhyrjes psiko-sociale kanë për qëllim t’u ofrojnë këtyre
personave asistencë për të gjetur forcën dhe burimet për të bërë ndryshimet
e caktuara në planin e asistencës; ndryshimi ndodh kryesisht për shkak të
përpjekjevetë personit të ndihmuar. Përgjegjësia e punonjësit të shërbimit
të provës është të ndihmojë (ose aftësojë) klientin për të arritur objektivat e
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propozuara. Shembuj të përmbushjes së këtij roli përfshijnë: të inkurajojë
komunikimin, të sigurojë shfaqjen e ndjenjave, të kontrollojë modelin e
vendosjes së marrëdhënieve të përdorur nga personi i mbikëqyrur, të ofrojë
inkurajim, të përfshijë personin e mbikëqyrur në diskutime logjike dhe në
vendimmarrje racionale, etj. Kuptimi i gjithë këtyre është,njohuri teorike rreth
ndryshimit të sjelljes, aftësi praktike për të ndihmuar ndryshimin dhe zbatimi
i vlerave që orientojnë aktivitetin e shërbimit të provës në kryerjen e këtij roli:
kryesisht respektin për veçantinë, individualitetin dhe dinjitetin e personit,
PRVGLVNULPLQLPLQYHWsYHQGRVPsULQsNRQ¿GHQFLDOLWHWLQ
3. Punonjësi i shërbimit të provës luan rolin e edukatorit, duke i dhënë personit të
mbikëqyrur informacion, njohuri teorike dhe praktike të nevojshme për të qenë
në gjendje të përballojë situatat problematike; punonjësi ndihmon personin
nën mbikëqyrje të praktikojë/ushtrojë aftësitë e reja ose sjelljen, ose e mëson
nëpërmjet shembujve të një sjelljeje alternative. Edhe në këtë rast ka kompetenca
profesionale që duhen praktikuar. Kjo bëhet nëpërmjet njohurisë teorike mbi
sociologjinë, kriminologjinë, psikologjinë epërgjithshme, psikologjinë e
moshave ose atë të sjelljes njohëse. Në praktikë këto konkretizohen si vlera
që shprehin qëndrimin e punonjësit të provës në kryerjen e këtij roli: respekt
për veçantinë e personit, respekt për dinjitetin njerëzor, mos-diskriminim,
pragmatizëm.
4. Roli i ndërmjetësuesit: ndërmjetësimi përfshin përpjekje për të zgjidhur
grindjen që mund të ekzistojë midis sistemit të klientit (personi i mbikëqyrur)
dhe personave ose organizatave të tjera me të cilët ai/ajo ndërvepron gjatë
periudhës së provës. Të ndërmjetësosh do të thotë të ndihmosh dy palët në
NRQÀLNW Ws SsUFDNWRMQs GKH SsUGRULQ QMs ED]s Ws SsUEDVKNsW NX Ws ED]RKHW
]JMLGKMD H NRQÀLNWLW 3sUGRUHQ WHNQLND Ws QGU\VKPH VL SVK Ws QGLKPRVK
NRQYHUJMHQFsQ H YOHUDYH Ws G\ SDOsYH Qs NRQÀLNW Ws QGLKPRVK QMsUsQ SDOs
të pranojë legjitimitetin e interesave të palës tjetër, të ndihmosh palët të
LGHQWL¿NRMQsLQWHUHVDWHSsUEDVKNsWDWsQGDMQsNRQÀLNWLQQsQsQSUREOHPHWs
ndash temat, të ndihmosh komunikimin midis palëve, të inkurajosh palët të
gjejnë një zgjidhje të përbashkët në një mënyrë pro-sociale.
5. Avokatia: Ky është një rol i huazuar, kuptimi i të cilit është që punonjësi i
shërbimit të provës bëhet përfaqësuesi i të drejtave të personave nën mbikëqyrje.
Kjo bëhet sipas vlerave të etikës dhe parimeve që orientojnë gjithë aktivitetin e
shërbimit të provës si dhe rolet profesionale që përmbush punonjësi i shërbimit
në këtë aspekt.Ky rol luhet nga punonjësi i shërbimit kur, për shembull,
personi i mbikëqyrur përballet me diskriminim nga disa anëtarë të komunitetit,
përfaqësues të disa organizatave/institucioneve, punonjësve, etj.
Në shembujt e mësipërm mund të shohim që kryerja e roleve profesionale të punonjësve
të shërbimit të provës mundësohet nën ekzistencën dhe shprehjen e kompetencave
profesionaleWsQHYRMVKPHGKHVSHFL¿NHSsUIXVKsQHVKsUELPLWWsSURYsV1MsYsUHMWMH
tjetër që mund të bëjmë është: ndryshe nga fusha e punës sociale apo psikologjisë,
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nga të cilat shërbimi i provës ka huazuar disa njohuri teorike dhe praktike dhe disa
DIWsVL VLNRPXQLNLPLPDUUsGKsQLDYOHUsVLPLDQDOL]LPLSODQL¿NLPLQGsUK\UMDSVLNR
sociale), rolet profesionale dhe kompetencat e punonjësve të shërbimit të provës duhet
të kenë qëllim dhe të përcaktohen NU\HVLVKWQJDYOHUDVSHFL¿NH: siguria e komunitetit
dhe reduktimi i rrezikut të recidivizmit.

3\HWMHSsUGLVNXWLP
1. Si mund të përcaktohen vlerat në punën e shërbimit të provës?
2. Cili është kuptimi i vlerës së respektit për veçantinë dhe dinjitetin e çdo individi në
kontekstin e shërbimit të provës?
3. &LOsW MDQs PRWLYHW H NX¿]LPLW Ws NRQ¿GHQFLDOLWHWLW Qs DNWLYLWHWLQ H VKsUELPLW Ws
provës?
4. Pse është vetëvendosmëria e veçantë për fushën e shërbimit të provës?
5. Çfarë supozon lidhja midis autoritetit dhe pushtetit në fushën e shërbimit të
provës?
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6. METODAT E PUNËS ME TË DËNUARIT

dIDUsIXQNVLRQRQ


teoria e sjelljes njohëse dhe
modeli i ndërprerjes



6.2
6.2

John Deering

Historiku dhe një përmbledhje e metodës “Çfarë funksionon”
Baza e metodës “Çfarë funksionon” është meta-analiza e programeve të zhvilluara
për t’u përdorur me të dënuarit, ku studimet mbi ri-dënimin kanë qenë pjesë e
vlerësimit. McGuire vlerëson se po të merren së bashku, këto analiza tregojnë një ulje
të recidivizmit prej 10%, ndërsa disa studime tregojnë deri në 20-30%. Kjo ka ndodhur
vetëm kur programet janë krijuar për të përmbushur kriteret e suksesit që McGuire
PHQGRQVHMDQsLGHQWL¿NXDUTsQs¿OOLPWsYLWHYH 0F*XLUH 
Vitet 1950 dhe 1960 ishin një periudhë optimizmi pozitiv në lidhje me aftësitë e
shoqërisë për të analizuar shkaqet e krimit dhe për ta “kuruar” atë nëpërmjet ndërhyrjeve
Ws ED]XDUD NU\HVLVKW Qs SVLNRORJML GKH SVLNRGLQDPLNs 0HJMLWKDWs ¿OOXDQ Ws OLQGLQ
G\VKLPH UUHWK H¿NDVLWHWLW Ws VDM GKH VWXGLPHW Qs %ULWDQL GKH 6+%$ Qs YLWHW 
tregonin se asgjë nuk dukej se funksiononte për të reduktuar recidivizmin. Pohimi
“asgjë nuk funksionon” i Martinson-it dhe Studimi i NDIKIMIT pati një ndikim të
madh në mendimin zyrtar rreth mundësive për rehabilitim. Megjithatë, ato u vunë
në dyshim në atë kohë dhe McGuire jep një sërë studimesh në lidhje me rezultatet
që tregojnë se disa lloj ndërhyrjesh mund të reduktojnë recidivizmin, madje dhe vetë
Martinson-i u tërhoq në vitin 1979 (Brody 1976, Martinson 1974).
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Vitet e fundit, zhvillimi i meta-analizës e cila “përfshin agregimin dhe analizën e një
sërë studimesh eksperimentale.... ndikimi i tyre kontrollohet në lidhje me .... madhësinë
e ndikimit...” ka pasur ndikim në studimet e efektivitetit. (McGuire 2000, fq. 97). Në
15 studime të kryera gjatë viteve 1980 dhe 1990, kryesisht në Evropë dhe SHBA, kanë
dalë disa tema të përbashkëta sipas së cilave programet e suksesshme për të dënuarit
duhet:
1. Të kenë një kuadër të qartë teorik që mbështetet në mënyrë empirike
2. Të përfshijnë vlerësimin e nivelit të rrezikut të recidivizmit dhe shpërndarjen
përkatëse në nivelet e shërbimit
3. Të synojnë faktorët dinamik të rrezikut (nevojat kriminogjene)
4. Të konsiderojnë reagimin dhe të zbatojnë një ndërhyrje të strukturuar duke
përdorur një metodë më të drejtpërdrejtë në përputhje me mënyrën e të mësuarit
të individëve të përfshirë në program.
5. Të jenë multi-modele, të orientuar drejt aftësive dhe të bazuara në një sjellje
njohëse
6. Të jenë me bazë në komunitet
7. Të kenë integritet të lartë në mënyrën e trajtimit.
Chapman dhe Hough (1998) deklarojnë se ndërhyrja nuk duhet të ketë vetëm një formë,
por në varësi të nevojës, pra të multi-modeleve. Ata e shohin punën në grup të përshtatshme
për:

0DUUMHQHUROHYHGKHVMHOOMHYH

0sVLPLQQJDNROHJsW

6¿GsQGKHPEsVKWHWMHQQJDNROHJsW

7UDMQLPLQSsUDIWsVLWsQMRKsVHGKHVRFLDOH

5HÀHNWLPLQPELosVKWMHWGKHYsVKWLUsVLWsHSsUEDVKNsWD
Mbikëqyrja individuale duhet të prekë:
 Nevojën për nivele të larta mbikëqyrjeje dhe kontrolli
 5HÀHNWLPLQPEL]EXOLPLQSHUVRQDO
 Vetëmonitorimin dhe instruktimin
 Zbatimin e çështjeve të lindura gjatë diskutimit në grup në rrethanat
personaleMenaxhimin e pengesave personale ndaj pjesëmarrjes në grup.
Edhe teknika të tjera mund të përdoren, me kusht që të adresojnë nevojën kriminogjene:
puna në familje, terapi drame/arti, aktivitetet jashtë shtëpisë, etj.
Chapman dhe Hough zhvillojnë listën e kritereve që lindin nga meta-analiza dhe mendojnë
se çdo lloj forme ndërhyrjeje duhet të përfshijë sa vijon:
1. Zhvillimi i aftësive, p.sh., njohëse, ndërpersonale, të shkrimit dhe leximit, të numërimit,
profesionale, krijuese
2. Përqasjet e sjelljes njohëse të cilat adresojnë treshen: mendime/ndjenja/sjellje dhe kanë
për qëllim të rregullojnë “mangësitë” në aftësitë njohëse, sjellëse dhe emocionale
Çfarë funksionon: teoria e sjelljes njohëse dhe modeli i ndërprerjes
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3. Të kenë bazë komunitetin
4. Modelimin pro-social, që thuhet se përmirëson respektimin e ligjit dhe redukton
recidivizmin
5. Nivelin e duhur të “dozës” që bën lidhjen me parimin e rrezikut
6. Gatishmëri për të zgjeruar njohuritë
7. Zbatimin e integritetit të programit.
Kushtet paraprake të metodës “Çfarë funksionon”
Mund të argumentohet se çelësi i metodës “çfarë funksionon” është vendosja e një
pikësynimi. Kjo do të thotë të vendosësh personin e duhur në programin e duhur
në kohën e duhur. Këtu përfshihet parimi i reagimit, parimi i nevojës dhe parimi i
rrezikut.
Parimi i reagimit i referohet kryesisht stilit të ndërhyrjes. Metodat më “tradicionale” të
shërbimit të provës dhe ndërhyrja e të rinjve janë këshillimi individual dhe puna psikodinamike në grup. Megjithatë, ka prova (Andrews dhe Bonta 2003) se individët me një
nivel mesatar rreziku për recidivizëm reagojnë më mirë dhe mësojnë më shumë kur
metodat janë aktive dhe përfshirëse dhe jo të pastrukturuara apo tepër didaktike. Pjesë
e caktimit të një synimi është vlerësimi nëse një individ i përshtatet llojit të ndërhyrjes
që është siguruar. Reagimi përfshin edhe motivimin dhe bashkëpunimin e individit
dhe mund të kuptohet se një individ është i përshtatshëm për një program tjetër që nuk
është referuar.
Parimi i nevojës ka lidhje me nevojën kriminogjene, d.m.th., ato aspekte të situatës
personale dhe mjedisore të individit që kanë lidhje me kryerjen e veprës penale.
Disa shembuj janë: aftësi jo të mira njohëse, abuzim me drogën/alkoolin, kushte jo
të mira familjare, aftësi të pazhvilluara ndërpersonale, edukim dhe aftësi jo të mira
profesionale, etj. Niveli i nevojës në këto fusha duhet të drejtojë zgjedhjen ose moszgjedhjen e tyre të një lloji të caktuar ndërhyrjeje.
Parimi i rrezikut kërkon një vlerësim të rrezikut që përbën një person në lidhje me
recidivizmin. Sa më i lartë ky rrezik aq më intensive duhet të jetë ndërhyrja dhe
anasjelltas. Ka prova se “ndërhyrja e tepërt” tek individët që përbëjnë rrezik më të ulët
mund ta rrisë këtë rrezik (shihni Chapman dhe Hough 1998, fq.14).
³3UDNWLNDW WKHOEsVRUH NRUULJMXHVH´ Ws LGHQWL¿NXDUD QJD 'RZQGHQ GKH $QGUHZV
(2004) shihen edhe si kushtet paraprake të asaj “çfarë funksionon”. Këto kushte janë:
përdorimi i duhur i autoritetit efektiv, modelimi i duhur, zgjidhja e problemeve dhe
një marrëdhënie e hapur. Modelimi i duhur duhet të përfshijë parimet dhe praktikat
HQMsPRGHOLPLSURVRFLDOVLoLGHQWL¿NRKHWQJD7URWWHU  3sUIVKLQSDULPHWGKH
praktikat në vijim:
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,GHQWL¿NLPLQHNRPHQWHYHSR]LWLYHRVHSURVRFLDOHRVHWsVMHOOMHVVLoQGRGKLQ
në mar rëdhënien tuaj me individët;



6KSsUEOLPLQHNsW\UHNRPHQWHYHGKHVMHOOMHYHVDKHUsTssVKWsHPXQGXUPs
shpesh në formën e lavdërimit;



3DUDTLWMDHYHWHVVLQMsPRGHOSURVRFLDO



6¿GDQGDMNRPHQWHYHRVHVMHOOMHYHSURNULPLQDOHRVHDQWLVRFLDOH
Diskutime dhe raste studimore:

Në bazë të diskutimit mbi parimet “çfarë funksionon”, si do e vlerësonit individin në
vijim?
Femër, 26 vjeçe, prind i vetëm me një vajzë 8-vjeçare. Ajo është e ndarë nga i ati i fëmijës
(kanë pasur një marrëdhënie për 10 vjet dhe ishin të martuar 5 vitet e fundit), për shkak
se ai u bë një “i droguar i pashpresë”. Ajo nuk do të ishte ndarë për ndonjë arsye tjetër.
Ajo vinte nga një “familje e mirë” por kaloi nën kujdesin e shtetit në moshën 13-vjeçare
pasi njerku i saj kishte abuzuar seksualisht me të. Megjithatë, e ëma nuk e kishte besuar
dhe pas vitit të parë nuk mbajti më kontakt me vajzën. Vajza u çua në një shtëpi fëmijësh
dhe ishte e lumtur dhe në gjendje të qëndrueshme. Por, kur kjo qendër u mbyll për arsye
¿QDQFLDUHDMRXWUDQVIHUXDQsQMsVKWsSLPsWsPDGKHNXNLVKWHHGKHIsPLMsWsFLOsWNLVKLQ
NU\HUYHSUDSHQDOH$MR¿OORLWsGURJRKHMGKHWsNU\HQWHYHSUDSHQDOHVLQMs³QGMHNsVH´
e djemve. U largua nga qendra e kujdesit në moshën 16-vjeçare dhe jetonte në një
apartament me qira por me pak mbështetje. Brenda dy viteve u bë mashtruese çeqesh
dhe përdoruese e heroinës. U dënua me burgim për një kohë të shkurtër gjatë së cilës
vajza e saj u mor në kujdestari nga punonjësit socialë. Pas vuajtjes së dënimit, për 5 vjet
ajo jetoi bashkë me partnerin dhe vajzën e vet pa kryer asnjë vepër penale, por vazhdoi të
drogohej. Iu caktua një doktor i cili i dha metadon. Partneri i saj vazhdonte të drogohej
NsVKWXTsXQGDQs6KXPsVKSHMWDMR¿OORLSsUVsULWsIDOVL¿NRQWHoHTHGKHWsGURJRKHM
pavarësisht se merrte metadon. Tani ka kaluar në kujdesin e shërbimit të provës.
Vajza e saj e vogël shkon në shkollë dhe nuk është në dijeni që e ëma ka kryer një vepër
penale dhe drogohet. Ajo ndihet fajtore për këtë gjë dhe për shkak se kohët e fundit është
arrestuar por nuk është akuzuar. Ajo ka frikë se do të përfundojë në burg dhe vajza e saj
do mësojë të vërtetën.
Ajo i “racionalizon” veprat penale të kryera si “të nevojshme” për të ushqyer dhe veshur
vajzën e saj, por mendon se mund të hiqte dorë nga kjo lloj jete nëse do të bënte pak
përpjekje.
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Kuadri teorik i sjelljes njohëse (nga McGuire 2000)
Një nga parimet e sjelljes njohëse e sheh aktivitetin njerëzor si produkt të ndërveprimit
midis faktorëve personal/të brendshëm dhe të situatave/të jashtëm. Përpiqet të shpjegojë
veprimet në nivel të përgjithshëm dhe ka të bëjë po aq shumë me sjelljen “normale” sa
edhe me sjelljen “devijuese”, duke mos bërë asnjë dallim formal midis të dyjave.
Një parim i dytë tregon se aktiviteti i një organizmi ka tre modalitete, të cilat janë
të ndërlidhura dhe të pandashme kur shpjegohet aktiviteti njerëzor. Këto modalitete
janë:
Sjellja – sistemi motor, fjalimi
Ndjenjat – të quajtura ndryshe “ndikim” dhe “emocion”
Njohja – ose proceset e mendimit
Kjo njihet si treshja “Mendimet, ndjenjat, sjellja”
Vetërregullimi dhe gjuha
Qendra e mendimit/ndjenjës/sjelljes është truri dhe sjellja njohëse tërheq vëmendjen
tek ndryshimet midis procedimit automatik dhe atij të kontrolluar. Procedimi automatik
është baza e shumë aktiviteteve: të veshurit, përdorimi i automjetit, etj., ndërsa procedimi
i kontrolluar kërkon që aktivitetet të kryhen në seri, në mënyrë të ndërgjegjshme dhe me
përpjekje. Kjo ndodh në situata të reja, kur duhen marrë vendime dhe duhen zgjidhur
probleme. Procedimi i kontrolluar shërben edhe si një funksion vetërregullator, kryesisht
nëpërmjet gjuhës dhe konceptit të “të folurit me veten”.
.DSDFLWHWL\QsSsUWsNULMXDUSURJUDPHDXWRPDWLNHsVKWsLPDGKSRULNX¿]XDUNXUEsKHW
fjalë për programet e kontrolluara, kështu që sjellja njohëse sheh shumë funksione që
shndërrohen nga të kontrolluara në automatike me kalimin e kohës, p.sh., kur mësohet një
aftësi e re dhe kalojmë nga “paaftësia e ndërgjegjshme” në “aftësi të pandërgjegjshme”.
Sjellja njohëse e sheh këtë proces si një funksion të njohjes, kështu që ka një lidhje të
ngushtë midis njohjes dhe sjelljes.
Një vlerësim i sjelljes njohëse të një personi synon të vlerësojë njohjen në lidhje me
shqetësimin ose sjelljen shqetësuese. Kur ndodh kjo gjë, sjellja njohëse u referohet
“besimeve irracionale”, “gabimeve njohëse” ose “mangësive njohëse”.
Sjellja njohëse i sheh sa më sipër në gjendje për të shpjeguar vetëm veprimet njerëzore
kur merret në konsideratë ndërveprimi i organizmit me mjedisin. Sjellja shihet si një
ndërveprim kompleks ndërmjet faktorëve personalë dhe të situatave, ndërsa sjellja
njohëse nuk i sheh në këtë mënyrë, dhe si rrjedhojë ia atribuon idetë tradicionale të
llojit të personalitetit individit dhe i përdor për të shpjeguar sjelljen. Sjellja mund të
shpjegohet nga ndërveprimi i mendimeve/ndjenjave/sjelljes dhe kundërveprimi me
mjedisin.
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Pra, si faktorët personalë dhe ata të situatave përfshihen për të shpjeguar sjelljen dhe
ndërveprimi i tyre jep një shpjegim më të mirë sesa secili më vete.
Sjellja njohëse dhe shpjegime të përgjithshme të krimit
Kriminologjia është përpjekur të shpjegojë krimin në disa mënyra të cilat zbatohen në
pesë nivele:
1. Shpjegimet makro e shohin krimin si produkt të shoqërisë dhe të lidhjes midis
strukturës dhe pushtetit të saj.
2. 6KSMHJLPHWPLNURRVHORNDOHVKSMHJRMQsQGU\VKLPHWJMHRJUD¿NHWsNULPLWGKH
studimet e mëparshme u përpoqën të gjenin një lidhje midis varfërisë dhe krimit.
3. Stili i jetesës, zgjedhja racionale dhe shpjegimet e aktivitetit rutinë e shohin
krimin si funksion i një stili të caktuar jetese, shpesh i bazuar në zgjedhjen
racionale dhe sjelljen e zakonshme.
4. Shpjegimet e shoqërizimit dhe ndikimit të grupit përpiqen të shpjegojnë përse disa
individë nga e njëjta zonë dhe me prejardhje të ngjashme kryejnë krime. Pra, e
sheh krimin si sjellje e mësuar dhe që ka lidhje me sjelljen njohëse.
5. 6KSMHJLPHWHYHWsSsUNX¿]LPLWIDNWRUsYHSHUVRQDOsGKHQMRKsVOLQGsQQJDSDDIWsVLD
për të shpjeguar ndryshimet midis individëve.
Dy nivelet e fundit kanë lidhje me sjelljen njohëse për shkak se mendojnë që proceset e
mendimit dhe besimet ndikojnë sjelljen. Për shembull, individët që kryejnë vazhdimisht
vepra penale mund të shihen si të ashpër në mënyrën e të menduarit, me aftësi jo të
mira për të zgjidhur problemet, impulsiv dhe egocentrik. Këto funksione nuk lidhen
me inteligjencën apo personalitetin por me përdorimin jo-profesional të mendimeve/
ndjenjave/sjelljes. McGuire (2000) e sheh sjelljen njohëse në lidhje me nivelin e katërt
dhe të pestë, por edhe me nivelet më të ulta, sepse kërkon të njohë rëndësinë kryesore
të mjedisit dhe faktorëve strukturor në kryerjen e veprave penale. Në këtë mënyrë,
ai kërkon të fshijë nocionin që sjellja njohëse bazohet në një model mjekësor ose
patologjik që e sheh krimin si të bazuar plotësisht në personalitet.
Diskutim:
Si do i vlerësonit individët që kanë mungesë aftësish për të menduar, perspektivë jo të
mirë dhe vetëkontroll jo të mjaftueshëm?
Si do i ndihmonit të përftonin këto aftësi?

Paradigma e ndërprerjes
Kjo paradigmë është shfaqur nga fundi i viteve 1990 dhe ndryshon në metodë sepse
kërkon të zbulojë çfarë i mundëson individët të mos kryejnë më vepra penale dhe
nuk përqendrohet tek lloji i ndërhyrjeve te të dënuarit. “Paradigma e ndërprerjes” e
konsideron ndërhyrjen si mbështetje të procesit të ndërprerjes dhe jo si trajtim korrigjues.
Çfarë funksionon: teoria e sjelljes njohëse dhe modeli i ndërprerjes
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Maruna mendon se ekzistojnë tri perspektiva teorike që përbëjnë ndërprerjen (Maruna
2001):

5HIRUPDHSMHNXULVs

7HRULDHOLGKMHYHVRFLDOH

7HRULDQDUUDWLYH
Këto teori së bashku mund të çojnë në ndërprerje të aktivitetit kriminal sepse individi
përfton gjëra me vlerë në jetën e vet që e bëjnë të rivlerësojë jetën. Pra, jo vetëm që
ndodhin disa ndryshime, por edhe janë domethënëse për individin. Në mënyrë primare
dhe sekondare ndërprerja e aktivitetit kriminal përcaktohet si:



3DUsVRUH±DUULWMDHQMsSHULXGKHJMDWsVsFLOsVQXNNU\KHQYHSUDSHQDOH
'\WsVRUH±LQGLYLGL¿WRQQMsLGHQWLWHWWsULVLQMsLVKLGsQXDU

Maruna ka theksuar rëndësinë e identitetit të vetes dhe imazhit. Ai dalloi dy “lloje
dokumentesh” në një studim mbi të dënuarit recidivistë, disa prej të cilëve hoqën dorë
dhe disa të tjerë vazhduan. “Të përhershmit” e përshkruanin jetën e tyre sipas asaj që
Maruna e quan “lloji i dënimit”, sepse vazhdonin ta shihnin veten si kriminelë në një
jetë të kontrolluar në shumë mënyra nga forca të jashtme (fq. 75), ndërsa “ndërprerësit”
VKNUXDQ³OORMLQHVKSHQJLPLW´TsLLGHQWL¿NRQLQIRUFDWHMDVKWPHVLQGLNXHVHSRUHGKH
e shihnin veten në gjendje për të hequr dorë me ndihmë nga jashtë, për të pasur atë
stil jetese që e kanë dëshiruar gjithmonë (fq. 87). Kështu që “ndërprerësit” shihen si
individë në gjendje për t’i rezistuar dhe kapërcyer presionet në jetën e tyre.
Nga pikëpamja e teorisë së ndërprerjes ajo “çfarë funksionon”, duke theksuar programet
e akredituara dhe integritetin që u jepet grupeve, ka nënvlerësuar marrëdhënien midis
të dënuarit dhe mbikëqyrësit e cila është thelbësore për ndërprerjen e aktivitetit
kriminal. Megjithatë, studime të mëvonshme kanë njohur rëndësinë e tyre për procesin
e ndërprerjes (Raynor 2004, fq. 201). Kjo pikëpamje mbështetet nga studimet e bëra në
psikoterapi sipas së cilave edhe pse disa ndërhyrje mund jenë më efektive se të tjerat,
janë elementet e përbashkëta të suksesit ato që dalin në pah:




1GMHVKPsULDUHVSHNWLGKHQJURKWsVLDQsQMsPDUUsGKsQLH
.ULMLPLLQMs³DOHDQFHSXQH´RVH³PDUUsGKsQLHWHUDSHXWLNH´
1MsSsUTDVMHEDVKNsSXQXHVHGKHHIRNXVXDUWHLQGLYLGL

Por, edhe pse këto kanë ndikim në sukses, më të rëndësishëm janë faktorët e jashtëm
të tillë si: karakteristikat individuale, mundësitë, etj. Disa studime kanë vlerësuar se
SsUPEDMWMD VSHFL¿NH H QMs QGsUK\UMHMH YOHQ YHWsP SsU  Ws QGRQMs QGU\VKLPL Ws
suksesshëm.
Për sa u përket ndërhyrjeve të drejtësisë penale, Rex thekson rëndësinë e një
marrëdhënie aktive dhe përfshirëse midis të dënuarit dhe punonjësit, e cila ndihmon
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në përkushtimin e këtij të fundi ndaj marrëdhënies dhe objektivave të saj - heqja dorë
nga krimi (Rex 1999).
Kjo vjen nga përkushtimi i punonjësit që ka krijuar një ndjesi besnikërie personale dhe
përgjegjshmërie ndaj mbikëqyrësit nga ana e të dënuarit. Në një studim mbi 199 të
dënuar, Farral zbuloi se në shumicën e rasteve suksesi u atribuohej vetëm ndërhyrjeve
VSHFL¿NH Ws VKsUELPLW Ws SURYsV $IWsVLD SsU Ws KHTXU GRUs X DWULEXRKHM PRWLYLPLW
individual për të ndryshuar dhe rrethanave familjare, sociale dhe ekonomike të
individit (Farrall 2002), kështu që ndërhyrja duhet të mbështesë këto procese në vend
që të shohë “të metat” individuale. Edhe pse një proces i përmirësuar i përftimit të
njohurisë mund të përmirësojë atë që njihet si “kapitali njerëzor”, kjo nuk mjafton për
të pasur ndryshim pa ndërtuar “kapitalin social”, d.m.th., nuk mjafton për të ndërtuar
kapacitetin e nevojshëm për të ndryshuar pa krijuar edhe mundësitë për këtë gjë. Si
rrjedhojë, duhen theksuar dhe faktorët që lidhen me heqjen dorë nga krimi dhe jo
faktorët e lidhur me krimin. Farral i konsideron këto të fundit si retrospektivë dhe
negative, që fajësojnë individin, ndërsa të parat si largpamëse dhe frymëzuese.
McNeill (2006) argumenton që këto koncepte dhe ide mund të shpjegojnë suksesin e
NX¿]XDUWsQGsUK\UMHYHWsVMHOOMHVQMRKsVH$LHTXDQQGsUK\UMHQHED]XDUQsKHTMHQ
dorë nga aktiviteti kriminal si një proces që:






)RNXVRKHWQsSURFHVLQHQGU\VKLPLWGKHULSDULPLW
0EsVKWHWLQGLYLGLQQsSsUSMHNMHWSsUWs³EsUsPLUs´
,MHSVDPsVKXPs]JMHGKMHWsGsQXDULWEUHQGDVLVWHPLWWsGUHMWsVLVsSHQDOH
3sUGRUPDVDWDOWHUQDWLYHTsoRMQsQsKHTMHQGRUsGKHQGU\VKLPSR]LWLY
3sUIVKLQEDVKNsSXQLPLQQsPDUUsGKsQLHQPHPELNsT\UsVLQ
Diskutim dhe rast studimor:

Si do vendosnit nëse një individ është më i përshtatshëm për një ndërhyrje të bazuar
në metodën “çfarë funksionon” apo për ndërprerje të aktivitetit kriminal? Cilat
karakteristika personale do i shihnit si të përshtatshme për secilin nga këto opsione?
Po rrethanat personale apo qëndrimi i tyre?
Duke u bazuar në sa më sipër si do punonit me individin e përshkruar në vijim?
Femër, 33 vjeçe. Nuk ishte dënuar më parë, por kohët e fundit u deklarua fajtore
në gjykatë për vjedhje nga punëdhënësi dhe iu kalua shërbimit të provës. Vjedhja
konsistonte në marrjen e shumave të ndryshme parash me një vlerë deri në 350 sterlina.
Ajo ishte përgjegjëse për të arkëtuar paratë në bankë, një punë që e kishte bërë për 10
YMHW,VKWHQMs¿UPsHYRJsOIDPLOMDUHGKHDMRLVKWHQMsSHUVRQLEHVXDU
Ajo ndihej shumë fajtore. Kishte respekt për punëdhënësin dhe vinte nga një “familje e
Çfarë funksionon: teoria e sjelljes njohëse dhe modeli i ndërprerjes
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respektuar”. Asnjë nga anëtarët e familjes së saj nuk kishte pasur probleme me ligjin.
Është martuar që prej 10 vjetësh dhe ka dy vajza. Bashkëshorti i saj punon në një
fabrikë dhe jetojnë në shtëpinë e tyre, madje kanë edhe dy makina. Megjithatë, për
shkak të shpenzimeve të pamenduara dhe faktit që të ardhurat e bashkëshortit të saj
ranë menjëherë në dimër si pasojë e ndërprerjes së punës nga moti i keq, ata kishin
një borxh prej 15,000 sterlinash ndaj bankave dhe me kartat e kreditit. Vjedhjen e parë
e kreu në mënyrë të pakontrolluar kur do të merrte vajzën pas pune dhe duke e ditur
që nuk kishte para për të paguar kujdestaren e fëmijës. Pas kësaj here, “nuk ndalonte
dot” derisa e zbuluan.
$MRQXNÀLVWHDVQMsKHUsSsUSDUDWsPHWsVKRTLQVHSVHNMRLVKWH³SXQDHVDM´.MRJMs
vazhdoi të përsëritej edhe pse të dy e dinin që po u dilte situata jashtë kontrollit. Asaj
i vinte keq, edhe pse pranonte “ndarjen e punëve” të shtëpisë. Si rezultat, komunikimi
midis tyre po bëhej i vakët dhe po jetonin jetë emocionale të ndara. Për shkak të
ndjenjave të fajit dhe turpit, ajo ka shumë mundësi të mos e kryejë më këtë vepër
penale. Megjithatë, ndihet “plotësisht e padobishme” si person, nënë, partnere, etj.,
dhe mendon se gjërat nuk mund të përmirësohen.

dsVKWMHSsUGLVNXWLPGKHS\HWMH
1. “Çfarë funksionon” dhe heqja dorë janë metoda shumë të ndryshme për të
ndryshuar sjelljen e një të dënuari. Si do vendosnit se kë metodë të zgjidhni për ta
përdorur me një individ?
2. Sipas teorisë “çfarë funksionon”, ata autorë që kryejnë vazhdimisht vepra penale
nuk kanë aftësi të mira për të menduar, nuk janë në gjendje t’i shohin gjërat nga
një këndvështrim tjetër dhe kanë vetëkontroll të dobët. Si i vlerësoni këto të
ashtuquajtura “mangësi të aftësisë për të mësuar”?
3. Si do i “mësonit” dikujt disa aftësi duke përdorur metodën “çfarë
funksionon”?
4. Çfarë do të përfshinte një ndërhyrje e bazuar në teorinë e ndërprerjes?
5. Çfarë do të bënit me një individ nëse do përdornit këtë metodë si punonjës i
shërbimit të provës?
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6. METODAT E PUNËS ME TË DËNUARIT

Puna në nivel individual.
Këshillimi dhe intervistimi

6.3
6.3

Sorina Poledna dhe Eliona Kulluri

1. Intervistimi cilësor
Intervista cilësore, kuptimi i së cilës është një intervistë e përqendruar tek problemi,
JM\VPs H VWUXNWXUXDU QDUUDWLYH RVH ELRJUD¿NH SsUIDTsVRQ VLSDV PHQGLPLW WRQs
përdorimin sa më të mirë të të dhënave të nevojshme për një kryerje sa më të mirë të
aktiviteteve të shërbimit të provës.
Gjatë përshkrimit të secilës intervistë do të zbulohen disa argumente, por më kryesori
është që intervistimi cilësor promovon një perspektivë të caktuar mbi mirëkuptimin
social. Elementët e kësaj perspektivë janë:
a. Mirëkuptimi mund të arrihet duke inkurajuar të intervistuarit që të përshkruajnë
botën e tyre me fjalët e tyre;
b. ,QWHUYLVWLPL SsUIVKLQ QMs PDUUsGKsQLH VSHFL¿NH PLGLV LQWHUYLVWXHVLW GKH Ws
intervistuarit sipas së cilës të dyja palët e përfshira në komunikim kanënga një
rol;
c. Elementi i tretë merr në konsideratë faktin që ky lloj intervistimi përfshin një
aspekt etik nga pikëpamja e studimit që bëhet në bazë të intervistës.
Si rezultat, intervistat cilësore na fusin në universin faktik, njohës dhe emocional të
Puna në nivel individual.Këshillimi dhe intervistimi
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LQGLYLGLWQsSsUPMHWUUs¿PLWWsWLMVDM0XQGWsNHWsUUs¿PH³KLVWRULQJDMHWD´ELRJUD¿
ose informacion mbi një problem të caktuar që ka lidhje me punën në shërbimin e
provës. Në çdo rast, njohuria që vjen si rezultat i intervistimit tregon perspektivën
e të intervistuarit. Kjo çon në një njohje më të mirë të personit të intervistuar dhe të
nevojave kriminogjene, të burimeve, vlerave dhe të sjelljes së tij/saj kriminale.
Çfarë është intervistimi cilësor? Çfarë roli ka ai?
Intervistimi cilësor thekson idenë që po përdorim një metodë dhe në të njëjtën kohë
një instrument të përdorur për të studiuar një fragment të realitetit social. Intervistimi
FLOsVRUSsUNX¿]RKHWHGKHQsPsQ\UsQQsYD]KGLPGsJMRQQMHUs]LWNXUSsUVKNUXDMQs
botën e tyre, universin ku punojnë dhe jetojnë ata.
,QWHUYLVWLPLFLOsVRUHNVSORURQWHPDVSHFL¿NHVLWXDWDMHWsVRUHQJMDUMHRVH“ndodhi”. Kjo
GRWsWKRWsTsSRÀDVLPSsUGLoNDTsNDQGRGKXUQMsQJMDUMHTsSsUPEDQQMsLQWULJsQMs
NRQÀLNWSsUSURWDJRQLVWsTsQGsUYHSURMQsQGRVKWDTsGLVNXWRMQsGLoNDQsSsUJMLWKsVL
Shpesh këto fakte dhe ngjarje ndodhin sipas një rrjedhjeje kohore. Por ka edhe raste
kur intervistimi cilësor i eksploron ndryshimet më thellë sesa në nivel individual për t’i
përdorur si studimet për programe të tilla si p.sh., të reformës sociale.
Karakteristikat e përbashkëta të intervistave cilësore janë:
1)
vazhdim i bisedës së ndodhur gjatë ditës por me disa nota të ndryshme;

LQWHUYLVWXHVLsVKWsLLQWHUHVXDUWsNXSWRMsGKHQMRKsDVSHNWHWVSHFL¿NHWsWs
intervistuarit pa treguar interes për etiketimin dhe/ose eksperiencat e tij/saj;
3)
përmbajtja e intervistave është elastike, d.m.th që intervistuesi drejton
intervistën.Në këtë mënyrë mund të zhvillohet një komunikim miqësor, pa
lodhje apo kohë shtesë.
Këto tri karakteristika janë thelbësore sepse janë ato që e dallojnë intervistimin cilësor
nga metodat e tjera të mbledhjes së informacionit.

2. Intervista e fokusuar tek problemi
Intervista e fokusuar tek problemi është gjysmë e strukturuar, por është më e strukturuar
VHVDLQWHUYLVWDQDUUDWLYHDSRELRJUD¿NH
Kjo lloj interviste i fokuson përpjekjet investiguese në problematikën që ka lidhje të
drejtpërdrejtë me sjelljen kriminale të personit të mbikëqyrur dhe në situatën e tij/saj
psiko-sociale. Kjo lloj interviste është e hapur, d.m.th., që e lejon intervistuesin të kuptojë
më mirë personin nën mbikëqyrje. Nga ana tjetër, i intervistuari mund të komunikojë
hapur, të shprehë mendimet e veta dhe të zgjedhë vetë çfarë lloj informacioni të japë
dhe mënyrën si të prezantojë këtë informacion.
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,QWHUYLVWDHIRNXVXDUWHNSUREOHPLsVKWsH¿NDVH(¿NDVLWHWLPXQGWsVKSMHJRKHWQJD
fakti që shmanget përdorimi i pyetjeve tepër hetuese. Kështu kursehet më shumë kohë
dhe burime sepse hetohet një aspekt i caktuar që është i domosdoshëm për të trajtuar
problemin dhe i intervistuari është gati të diskutojë temën e propozuar.
'XKHWSsUPHQGXUTsSDUDVHWs¿OORKHWNMROORMLQWHUYLVWHGXKHWWsNXSWRKHWPLUsGUHMWLPL
i saj dhe përpjekjet për vlerësim, si dhe drejtimi dhe objektivi i monitoruar nëpërmjet
informacionit të mbledhur nga kjo intervistë. Ndryshe, fokusi nuk do të jetë i saktë dhe
mund të humbasë informacioni i rëndësishëm dhe përkatës.
Sipas teorive mbi intervistën e fokusuar në problem, zbatohen parimet e mëposhtme:
1. fokusimi te problemi±LQWHUYLVWDGXKHWWs¿OORMsPHSUREOHPDWLNsQVRFLDOH
2. orientimi i bazuar në objektin e studiuar: sipas këtij parimi forma konkrete e
intervistës të fokusuar te problemi duhet t’i referohet objekteve të studiuara dhe jo
të përdorë disa instrumente të gatshme;
3. parimi i përpunimit – përfaqëson një analizë elastike të fushës problematike,
mbledhjen dhe kontrollin hap pas hapi të informacionit. Në këtë mënyrë krijohet
OLGKMDGKHNRQ¿JXULPLLHOHPHQWsYHWsQMRKXULYHGKHHYLGHQWRKHQQsSsUPMHWQMs
TsQGULPLUHÀHNWXHVQGDMPHWRGsVVsDSOLNXDU
Intervista e përqendruar te problemi përfshin:
1) Formulimin dhe analizën e problemit të analizuar nëpërmjet intervistës
i cili kryhet gjithmonë para pranimit të intervistës. Intervistuesi (punonjësi i
VKsUELPLWWsSURYsV DQDOL]RQQHYRMsQSsULQIRUPDFLRQVLSDVNXVKWHYHVSHFL¿NH
të aktivitetit të shërbimit të provës, formulon problemin që duhet sqaruar
nëpërmjet intervistës dhe krijon një formim të duhur teorik;
2) Përpilon intervistën në bazë të ndarjes së temave/problemit që është edhe
subjekti i intervistës – në këtë fazë i intervistuari përqendrohet në një temë të
caktuar të ndarë në nën-tema në formën e pyetjeve të drejtuara të intervistuarit;
struktura e intervistës shpreh në një rend logjik drejtimin e saj nëpërmjet
pyetjeve dhe përgjigjeve në mënyrë që të përmbushet qëllimi i intervistimit;
3) Faza pilote±sVKWsID]DHYHUL¿NLPLWGKHWHVWLPLWWsLQWHUYLVWsVSsUWsSDUs
nëse duhet ndryshuar një pjesë ose e gjithë struktura e intervistës. Ky testim
bëhet kryesisht në kontekstin e studimeve sociologjike dhe më pak në bazë të
aktivitetit të vërtetë të shërbimit të provës;
4) Faza e intervistës së vërtetë – ka për qëllim të marrë informacion nëpërmjet tri
kategorive kryesore të intervistës: kategoria e pyetjeve thumbuese, drejtuese, ose
SR]LWLYHGKHS\HWMHWVSHFL¿NH=DNRQLVKWQsVHLLQWHUYLVWXDULELHGDNRUGLQWHUYLVWD
Puna në nivel individual.Këshillimi dhe intervistimi

155

regjistrohet. Në rast se i intervistuari refuzon gjatë diskutimit apo menjëherë pas
intervistës mbahet një protokoll.
Kjo intervistë zgjat mesatarisht 90-120 minuta.
3. Aspektet teknike të intervistës
³,QWHUYLVWD sVKWs QMs VLVWHP VRFLDO VSHFL¿N Ts VKsUEHQ SsU Ws DUULWXU QMs TsOOLP Ws
caktuar”. (Kadushin, 1990, fq. 206)17
Për shërbimin e provës, intervista është instrumenti kryesor që punonjësi i shërbimit të
provës përdor gjatë aktivitetit të tij/saj profesional për të ushtruar rolin dhe kompetencat si
mbikëqyrës dhe në ofrimin e ndihmës psiko-sociale ndaj personave autorë të veprave penale.
Aspektet bazë teknike të intervistës paraqiten në faqet në vazhdim duke treguar mënyrën sesi
kjo metodologji e llojit të punës sociale mund dhe duhet të transferohet në punën e shërbimit
WsSURYsVVLSDVVSHFL¿NDYHGKHTsOOLPLWWsWLM3sUNsWsDUV\HDQDOL]DHLQWHUYLVWsVHSURFHVLWWs
intervistimit, bëhet drejtpërdrejt nga perspektiva e përdorimit të këtij instrumenti në fushën e
punës sociale. Intervista në fushën e punës sociale është një ndërveprim komunikimi me një
qëllim të caktuar dhe që pranohet nga të dyja palët pjesëmarrëse në komunikim – intervistuesi
(punonjësi social) dhe i intervistuari (klienti dhe/ose objektivi dhe/ose sistemet përkatëse).
Aspektet teknike të intervistës:
Përdoret përmbajtja e llojit “punë-sociale” e intervistës për të lehtësuar përmbushjen e qëllimit
VSHFL¿NWsSXQsVVRFLDOH
Gjatë intervistës, intervistuesi dhe i intervistuari marrin role dhe detyra të ndryshme,
ndërveprimi midis tyre është plotësues dhe jo reciprok për sa i përket formës së intervistës;
,QWHUYLVWXHVLGXKHWWs]JMHGKsGKHSODQL¿NRMsLQWHUYLVWsQTsOOLPLVKWSsUWsPEsVKWHWXUTsOOLPLQ
HVDMLQWHUYLVWDsVKWsNRPXQLNLPPHQMsSsVKWMHOOLPWsSODQL¿NXDU
Zakonisht intervista ka një kohë, vend dhe orar të caktuar zyrtarisht;
Intervistuesi është i detyruar të pranojë kërkesën e një klienti për intervistë në frymën e vlerave
dhe deontologjisë së punës sociale.
Intervistat nga puna sociale përfshijnë njerëz me probleme ose në situata
problematike ku:
 3sUPEDMWMDHGLVNXWLPLWsVKWsNRQ¿GHQFLDOH VKLNRQLNX¿MWsHNRQ¿GHQFLDOLWHWLW 
 Fokusi është te klienti/intervista;
 Kërkohet maksimizimi i pjesëmarrjes së të intervistuarit, duke minimizuar standardizimin
dhe si rrjedhojë, duke rritur individualizimin e intervistës;
 Funksioni dhe natyra e profesionit zakonisht përcakton përmbajtjen e intervistës në
punën sociale.
7 Prezantimi i intervistës dhe i aftësive e teknikave të nevojshme për të kryer intervistën ka ndjekur strukturën e
propozuar nga A. Kadushin në “Intervista e punës sociale”, botimi III, Columbia University Press N.Y., 1990
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Intervista mund të ketë tre lloj qëllimesh:
1. Informuese ose anketim social;
2. Diagnostike ose vlerësuese;
3. Qëllim terapeutik ose për të kryer një ndryshim.
“Procesi i intervistimit është një lëvizje dinamike e kryer në mënyrë të ndërgjegjshme
në disa faza të njëpasnjëshme, për të përmbushur qëllimin e intervistës.” (Kadushin,
1990)
4. Fazat e intervistës
Dallohen tri faza të ndryshme gjatë një interviste:
A.
Faza hyrëse
B.
Faza e mesme ose zhvillimi i intervistës
C.
Faza përfundimtare e intervistës.
Secila fazë shpjegohet më hollësisht në vijim.

A. Faza hyrëse e intervistës
Në literaturë thuhet se LQWHUYLVWLPL¿OORQSDUDVHWs¿OORVKLQWHUYLVWsQ … Ideja e këtij
pohimi është që intervista, të gjitha aspektet e saj, ndikohet nga ajo çfarë ka ndodhur
RVHMRSDUDVHDMRWs¿OORMs
0sQ\UDVHVLQMsLQWHUYLVWs¿OORKHWGKHYD]KGRQOLGKHWPH

)DNWLQTsLQWHUYLVWDSR]KYLOORKHWPHQMs klient vullnetar ose jo-vullnetar.

0RWLYLPLQ¿OOHVWDU ose mungesën e tij për të kryer intervistën. Punonjësi

VRFLDOsVKWsSsUJMHJMsVSsUWsUXDMWXUPRWLYLPLQ¿OOHVWDURVHSsUWsNULMXDU
motivim te klienti.

Vendndodhjen ku do të kryhet intervista. Për shembull, intervista mund të
zhvillohet në zyrën e shërbimit të provës ose në një zyrë të institucionit të
punës sociale ose në banesën e të intervistuarit, ose në një institucion (azil
për të moshuarit, spital, burg).
U duhet kushtuar vëmendje e veçantë këtyre aspekteve:
Mjedisi nuk duhet të prishë komunikimin
Nuk duhet tërhequr vëmendja
Në intervistë duhet të merret parasysh “vendndodhja”

Njohuritë profesionale dhe personale të intervistuesit kanë këtë kuptim:
Punonjësi i shërbimit të provës rishikon informacionin nga
intervistat e kaluara apo të përftuar në ndonjë mënyrë tjetër;
Rikujton njohurinë teorikë mbi përmbajtjen e intervistës së
ardhshme;
Puna në nivel individual.Këshillimi dhe intervistimi
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Përcakton se çfarë do të arrijë nëpërmjet intervistës;
Strukturon intervistën për të përfshirë konkretizimin e qëllimit të
intervistës.
3sUFDNWRQNX¿MWsNRKRUWsLQWHUYLVWsVSsUFDNWRQVHoIDUsPXQGWs
TXKHWLQIRUPDFLRQNRQ¿GHQFLDOSsUJDWLWS\HWMHWHWM

Fillimi i intervistës përbën momentin kur vëmendja u kushtohet:
-










-













Përcaktimit të formulës së metodës që intervistuesi përdor
me klientin;
Formulave të mirësjelljes:

7sÀDVLPVKNXUW

7sEsMPsNDOLPLQQsQMsPDUUsGKsQLHPsSURIHVLRQDOH 

VSHFL¿NHSsUVKsUELPLQHSURYsV

7sSsUTHQGURKHPLWHNOLHQWL
Përcaktimi i qëllimitWsLQWHUYLVWsV±GHW\UDNU\HVRUHHID]sV¿OOHVWDUH
të intervistimit;
Formulimi i pyetjes për të hapur intervistën:

7sMHWsHOHKWsSsUW¶XSsUJMLJMXU

7¶LVKsUEHMsQGsUYHSULPLWWsG\DQVKsP

7sRULHQWRMsGLVNXWLPLQQsLQWHUYLVWsVLSsUVKHPEXOO3VH
jeni këtu?

dIDUsSULVQLQJDQH"dIDUsPHQGRQVHPXQGWsEsMPsSsUMX"

Kujdes!!
4sOOLPLGXKHWIRUPXOXDUVDNWsGKHLGXKHWVKSMHJXDUTDUWsWsLQWHUYLVWXDULW
4sOOLPLGXKHWWsMHWsUHDOLVW
4sOOLPLGXKHWWsMHWsREMHNWLY
4sOOLPLGXKHWWsMHWsLPDWVKsP
4sOOLPLQXNGXKHWWsMHWsLSsUJMLWKVKsP
4sOOLPLGXKHWIRUPXOXDUQsPsQ\UsNRQNUHWHVLQJDLLQWHUYLVWXDULHGKHQJD
intervistuesi.
P.sh. Vlerësimi i burimeve të klientit me qëllim që të sigurojë një punë.







Në fushën e punës sociale, objektivat e fazës së parë janë:

1MsLGHQWL¿NLPLTDUWsGKHLVDNWsLSUREOHPLWWsNOLHQWLW

1GsUWLPLLQMsPDUUsGKsQLHPHSXQRQMsVLQVRFLDOGKHQsSsUPMHWWLMVDMPH
institucionin/organizatën që ofron asistencë sociale;

0RWLYLPLLNOLHQWLWTsWsMDSsLQWHUYLVWsQ

6LJXULPLLLQIRUPDFLRQLWPELVKsUELPHWSURJUDPHWHLQVWLWXFLRQLWRUJDQL]DWsV
dhe burimet ekzistuese për problemin e klientit;

7sSsUFDNWRKHWVHoIDUssVKWsLJDWVKsPWsEsMsNOLHQWLSsUSUREOHPLQHYHW

7sSsUFDNWRKHWGLPHQVLRQLNRKs]JMDWMDGKHLQWHQVLWHWLLSUREOHPLWWsNOLHQWLW
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Në punën e shërbimit të provës GLVD QJD NRPSRQHQWsW MDQs VSHFL¿NH SsU PLVLRQLQ
dhe objektivat e shërbimit të provës. Si rrjedhojë, gjatë takimit të parë me personin e
mbikëqyrur, punonjësi i shërbimit të provës shpjegon kuptimin e shërbimit të provës
i cili përfshin informacion në lidhje me sanksionet e vendosura për të dënuarin,
përgjegjësitë dhe të drejtat e tij, etj.
E rëndësishme!
2EMHNWLYL L ¿OOLPLW Ws LQWHUYLVWsV RVH LQWHUYLVWsV ¿OOHVWDUH sVKWs Ws QGLKPRMs Ws
intervistuarin të bëhet klient.
,QWHUYLVWD¿OOHVWDUH ¿OOLPL RVHID]D¿OOHVWDUHHLQWHUYLVWLPLW]EXORQVLWXDWsQHNOLHQWLW
Komunikimi i brendshëm ka të bëjë më shumë me socializimin e klientit me rolin
e tij në intervistë. Ka lidhje me përdorimin e teknikave që maksimizojnë zhvillimin
e marrëdhënies midis të intervistuarit (klientit) dhe intervistuesit (punonjësit social).
Mund të thuhet se punonjësi social drejton dhe është më aktiv (se në fazat e tjera).
Aftësitë dhe kompetencat e nevojshme në fazën hyrëse të intervistës:

1MRKXULVHVLWsVLOOHVKSsUWsQGLKPXDUNOLHQWLQWsÀDVsPsKDSXUGKHOLUVKsP

GKHTsLQWHUYLVWXHVLWsÀDVsPsSDN

$IWsVLNRPXQLNXHVHTsWUHJRMQsVHSRLQWHUHVRKHQLSsUDWsoIDUsSRWKXKHW

1GsUJMHJMsVLPLPsQ\UsVVsTsQGULPLWWsNOLHQWLW

1MRKXULVHVLWsPRGL¿NRQLTsQGULPLQWXDMSsUWsNULMXDUQMsPDUUsGKsQLH 
me secilin individ. Njerëz të ndryshëm dhe grupe të ndryshme kulturore
zakonisht mbajnë qëndrime të ndryshme;

7sNHQLGLVDEXULPHSsUDWRUDVWHNXUQGLKHQLNRQIX]JMDWsLQWHUYLVWsV(GKH
më profesionisti nuk e di gjithmonë se si do shkojnë punët. “Kur nuk dini
çfarë të bëni, merrni pjesë” (Ivey, 1994, fq. 21).
Një nga aftësitë më të rëndësishme u referohet formulimit dhe bërjes së pyetjeve, si
edhe dëgjimit aktiv.
Pyetjet përfshihen shumë shpesh në kryerjen e çfarëdo interviste. Pyetjet ndihmojnë
Ws¿OORMsLQWHUYLVWD0HNOLHQWLQTsÀDVLPS\HWMHWHKDSXUDOHKWsVRMQsGLVNXWLPLQHOLUs
dhe japin hapësirë të bollshme për të biseduar. Ja disa shembuj:
³3sUoIDUsGRW¶LXSsOTHQWHWsÀDVLPVRW"´
“Mund të më tregoni për çfarë keni ardhur të më takoni?”
“Si kanë shkuar punët që herën e fundit që jemi takuar?”
“Herën e fundit që u takuam ne folëm për tensionin që ndjen kur shikon ndeshje
futbolli. Po kësaj jave si shkoi?”
Tri pyetjet e para të hapura sigurojnë hapësirë të konsiderueshme, në të cilin klienti
PXQGWsÀDVsSsUoGRJMs3\HWMDHIXQGLWsVKWsHKDSXUSRUVLJXURQQMsIDUsIRNXVLPL
Puna në nivel individual.Këshillimi dhe intervistimi
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për tensionin, e ndërtuar në materialin e marrë gjatë javës së shkuar.
Punonjësi social (intervistuesi) bën pyetje që kanë qëllime të ndryshme, si p.sh.:

7s]JMHURMsWHUULWRULQHWsLQWHUYLVWXDULW

7sWKHOORKHQPsVKXPs

7sQGLKPRMsQs]JMLGKMHQHSUREOHPLW

7sHNVSORURMsSUREOHPLQGKHVLWXDWsQHNOLHQWLW

7sDNWLYL]RMsWsLQWHUYLVWXDULQTsWsQGDMsLQIRUPDFLRQIDNWLYGKHQGLNXHV

7sLQNXUDMRMsWsLQWHUYLVWXDULQWsÀDVsGKHWsWUHJRMsKLVWRULQsHYHW

7sQGLKPRMsWsLQWHUYLVWXDULQTsWsRUJDQL]RMsGKHVLVWHPRMsSUH]DQWLPLQH
vet, duke siguruar që të përfshijë gjithë informacionin e duhur;

7sLQNXUDMRMsWsLQWHUYLVWXDULQTsWsNRQVLGHURMsDOWHUQDWLYDW

7sVRFLDOL]RMsNOLHQWLQQsUROLQHWsLQWHUYLVWXDULW

7sWsUKHTsYsPHQGMHQHWsLQWHUYLVWXDULWTsWsHNVSORURMsWsNXSWRMsGKH 
të jetë aktiv;

7DEsMsWsLQWHUYLVWXDULQWsQGLKHWLUHVSHNWXDUGKHLOLUVKsPJMDWsLQWHUYLVWsV
Shembull.
“A mund të më tregoni pak më shumë për këtë gjë?”- Kjo është një lloj pyetjeje që
tregon qëllimin për të eksploruar më tej të intervistuarin.
“Si e interpretoni reagimin tuaj?” – Kjo lloj pyetje tregon qëllimin e të kuptuarit të
informacionit të përftuar.
“Sipas mendimit tuaj, çfarë mund të bëhet në këtë rast?” – Kjo pyetje tregon qëllimin
e të qenit aktiv.
Zakonisht, pyetjet e hapura ose pyetjet e mbyllura që mund të marrin përgjigje të
ndryshme përdoren më shumë në intervistë (sesa pyetjet e mbyllura me përgjigje po
ose jo. Në këtë mënyrë i intervistuari ka më shumë mundësi për:






7s]JMHGKXUSsUJMLJMHQQJDQMsQXPsUPsLPDGKPXQGsVLVK
7sSsUJMLWKsVRMsIXVKsQSHUVRQDOHWsUHIHUHQFDYH
7s]JMHGKsDWRHOHPHQWsQJDVLWXDWDHYHWTsGXNHQPsSUREOHPDWLNs

dhe shqetësues;
7sQGLKHWSsUJMHJMsVGKHLOLUsSsUWsPDUUsSMHVsQsLQWHUYLVWsGKHQs

përcaktimin e përmbajtjes dhe drejtimit të intervistës;
7sNHWsPRWLYLPWsSsUVKWDWVKsPSsUWsNULMXDUQMsPDUUsGKsQLHSR]LWLYH 
komunikimi.

Pyetjet e hapura:

0XQGWsMHQsWsG\NXSWLPVKPH

0XQGWsIULNsVRMQsVWUHVRMQsQMsNOLHQWTssVKWsPsSDNNRPSHWHQWGKHRVH
ka më pak eksperiencë në rolin e të intervistuarit;

-DQsPsSDNHIHNWLYHQsUDVWLQHQMsNOLHQWLTsLSsOTHQWsÀDVssVKWs

armiqësor ose nervoz.
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Pyetjet e mbyllura përdoren:













Pasi është përftuar një sasi informacioni, por kanë mbetur ende disa detaje të
padiskutuara;
Kur i intervistuari nuk është i sigurt se çfarë duhet të bëjë;
Kur situata duket e ngatërruar;
Kur intervistuesi ka nevojë për informacion të saktë;
Kur nevojitet më shumë qartësi dhe përqendrim nga ana e të intervistuarit;
Kur intervistuesi dëshiron të ketë më shumë kontroll mbi informacionin;
.XUQHYRMLWHWTsWsNX¿]RKHQGLVDWHPDTsMDQsMDVKWsTsOOLPLWWsLQWHUYLVWsVGKH
nuk kanë lidhje me të;
.XULQWHUYLVWXHVLHQGLKPRQWsLQWHUYLVWXDULQHKHVKWXUWsQLVsWsÀDVs WsWUHJRMs 
Kur duhet të pakësohet ndërveprimi dhe shkalla e emocionalitetit;
Ndonjëherë, kur prezantohet një temë e re dhe i intervistuari nuk ndihet mirë me
një pyetje të hapur; një pyetje e hapur bëhet vetëm pasi tema është prezantuar dhe
i intervistuari ka nevojë për inkurajim që të diskutojë këtë temë;
Kur koha për zhvillimin e intervistës është e shkurtër.

Pyetje me një fokus të ndryshëm:
Mund të fokusohen në periudha të ndryshme kohore, si p.sh.: “çfarë ka ndodhur në
marrëdhënien me familjen tuaj javët e fundit përpara se të kryenit veprën penale?” ose
³6LQGLKHQL¿]LNLVKWQsNsWRPRPHQWH"´
ose Mund të fokusohet te mendimet, ndjenjat ose sjellja, si p.sh.: “çfarë po mendonit
kur vendosët të braktisnit shkollën?”
Pyetje konkrete qartësuese:
Bëhen kur:

3sUPEDMWMDQXNsVKWsHTDUWs

'XKHWTDUWsVXDUQMsLQIRUPDFLRQLG\NXSWLPWs

1HYRMLWHQPsVKXPsGHWDMH

1HYRMLWHQPsVKXPsLQIRUPDFLRQHVSHFL¿NH
Pra, këto lloj pyetjesh përdoren kur përgjigja e mëparshme e të intervistuarit ka qenë e
pamjaftueshme, pa lidhje, e paqartë ose e paqëndrueshme.
Formulimi i pyetjeve
Gabimet më të shpeshta në formulimin e pyetjeve janë:

$WRVXJMHURMQsSsUJMLJMHQ

(G\¿VKRMQsS\HWMHQ

3sUGRUHWVKSHVKS\HWMD³SVH´

3\HWMHMRWsSORWD
Puna në nivel individual.Këshillimi dhe intervistimi
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a) Pyetjet që sugjerojnë përgjigjen bazohen në paragjykimin e intervistuesit
në lidhje me përgjigjen që do të japë i intervistuari. I intervistuari nuk do ndihet
i lirë në formulimin e përgjigjes por do të ndjekë sugjerimin që vjen nga pyetja
(për shembull, “Ju me siguri që i doni dhe i respektoni prindërit tuaj, apo jo?”)
ose përgjigja mund të sugjerohet nëpërmjet një faze mohuese (për shembull,
“Ma merr mendja që nuk po mendonit të iknit nga shtëpia pa gjetur më parë një
punë?”)
b) 3\HWMHWHG\¿VKWD – zakonisht janë një gabim që intervistuesit e rinj bëjnë
sepse pyesin dy pyetje në një. Si rezultat i intervistuari hutohet dhe nuk di kujt
pyetjeje t’i përgjigjet. Zakonisht preferon t’i përgjigjet pyetjes më të thjeshtë
që shumë herë është më pak produktivja në lidhje me qëllimin e intervistës.
Intervistuesi mund të harrojë që nuk i është dhënë përgjigje pyetjes së parë kur
bën pyetje të tilla si: ³4sNXUNHQLSDVXUNRQÀLNWPHYsOOH]sULWWXDM"dIDUsQGRGK
QsNsWRVLWXDWDNRQÀLNWL"´
c)






Pyetja “Pse” – është një nga ato pyetje që përdoren më shpesh nga
ç’duhet. Është një pyetje e vështirë për të intervistuarin sepse:
.sUNRQQMsUUs¿PUDFLRQDOUUHWKVMHOOMHVVsWLMVDMNMRJMs]DNRQLVKWsVKWs
e pamundur për të intervistuarin – prandaj edhe të kuptuarit e situatës/
shpjegimit është shpesh qëllimi i kontaktit terapeutik;
Kur bëhet fjalë për një sjellje vetëshkatërruese, shumë njerëz e kanë të
vështirë të shpjegojnë përse janë sjellë ashtu – kjo shton stresin e tyre,
pamjaftueshmërinë dhe qëndrimin mbrojtës;
Në disa raste inkurajon tendencën për t’u sjellë në mënyrë racionale duke
fshehur realitetin.

d) Pyetjet e paplota – dalin më shpesh kur intervistuesi nuk di çfarë të pyesë
sepse ai/ajo nuk ka përgatitur një strukturë të intervistës. Në këto raste, mesazhi
i përcjellë nga intervistuesi nuk është i plotë.
Kujdes!!
Pyetjet duhet të jenë:

7sNXSWXHVKPH

-RWsG\NXSWLPWD

7sVKNXUWUD QMsS\HWMHPsHJMDWsVHG\IMDOLNRQVLGHURKHWVKXPsHJMDWs 
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Shembuj pyetjesh të dobishme për t’u përdorur në intervistë:
Cilat janë shqetësimet tuaja (të gruas/të dashurës suaj, etj.)?
Si ju ka shkaktuar telashe fakti që . . .? Çfarë gjërash të mira ka . . . ? Çfarë janë disa
nga gjërat jo të mira të……?
Si do të përmirësoheshin gjërat nëse do kishit bërë këtë ndryshim?
Çfarë keni menduar rreth këtij ndryshimi?
Çfarë mendoni se do ndodhë nëse ju nuk . . . ?
Çfarë do donit të kishte ndryshuar në jetën tuaj pas një viti?
Ku dëshironi që të jeni?
Në çfarë rrethanash është më e vështirë për ju të qëndroni pa pirë?
Ka disa gjëra që mund t’ju ndihmojnë (jepni një listë të shkurtër). Cilat nga këto
sugjerime do dëshironit të provonit?
3sUNsWRJMsUDGXKHWWsÀDVLP MHSQLQMsOLVWsWsVKNXUWsU 3sUFLODWQJDNsWRWHPDGR
GRQLWWsÀLVQLWVL¿OOLP"
Nga 1 në 10, sa e rëndësishme është për ju të ndryshoni . . . ?
Nëse do donit të ndryshonit, si do vepronit?
Kush do ju ndihmonte (ndihmojë) të . . . ?
Çfarë ka funksionuar për ju në të kaluarën?
0HFLOsQQJDNsWRJMsUDGRGRQLWWs¿OORQLWWsSXQRQLW"
&LODGRWsLVKWHQMsNRKsHPLUsSsUWs¿OOXDU"
Si do mund ta bënit (si do ia bëni?)?
Si mund ta realizoni këtë gjë?
Çfarë mund të bëj që t’ju ndihmoj të keni sukses në . . .? Çfarë tjetër?

B. Faza e mesme ose zhvillimi i intervistës
Kjo fazë përfaqëson atë pjesë të procesit të intervistës kur arrihet qëllimi për të cilin
intervistuesi dhe i intervistuari kanë rënë dakord në fazën hyrëse.
Në këtë fazë, intervistuesi u kushton vëmendje:

9D]KGLPLWWsQGsUYHSULPLWHPRFLRQDOPHWsLQWHUYLVWXDULQQsQMsQLYHOWs 
pranueshëm;

5XDMWMHVVsQMsPDUUsGKsQLHMHSR]LWLYH

7sQGLKPRMsWsLQWHUYLVWXDULQWsVKSUHKsVKTHWsVLPHWHYHWDTsNDQsOLGKMHPH
qëllimin e intervistës;

7DNDORMsLQWHUYLVWsQQJDQMsUDQsQWHPsWHNWMHWUDGUHMWTsOOLPLWWsFDNWXDU

7sQGLKPRMsWsLQWHUYLVWXDULQWsGLVNXWRMsGLVDQJDNsWRQsQWHPDPsPH
ndjenjë emocionale;

7sQGLKPRMsWsLQWHUYLVWXDULQWsLGHQWL¿NRMsGHW\UDWLQVWUXPHQWDOHSsU 
zgjidhjen e problemeve të veta.

Puna në nivel individual.Këshillimi dhe intervistimi
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Kujdes!!
1sNsWsID]sWsLQWHUYLVWsVSXQRQMsVLVRFLDOGXKHWWsSODQL¿NRMsVWUDWHJMLQsHSURFHVLW
të intervistimit me qëllim për të balancuar:

Kohëzgjatjen e intervistës (variacioni dhe sasia e të dhënave që kanë lidhje
me qëllimin e intervistës) dhe

Intensitetin e intervistës.
Këto dy aspekte janë në antitezë, d.m.th., nëse intervista bëhet e përgjithshme atëherë
nuk mund t’i trajtojë të gjitha këto çështje në imtësi.

Aftësitë për të intervistuar gjatë fazës së mesme të intervistës
1.

Aftësi në lidhje me shtrirjen dhe intensitetin e intervistimit
1.1. Aftësitë për eksplorim dhe ndjekje të intervistës – përdoren kryesisht në pjesën
HSDUsWsLQWHUYLVWsVNXUSXQRQMsVLVRFLDOSsUSLTHWWsLGHQWL¿NRMsGKHVKSMHJRMsVD
më qartë të jetë e mundur natyrën e problemit dhe kontekstin ku shfaqet problemi i
të intervistuarit.

Aftësitë eksploruese dhe ndjekëse përfaqësojnë ato veprime të vëzhgueshme
të punonjësit social që tregojnë se është i interesuar dhe i kushton vëmendje të
LQWHUYLVWXDULW.sWXPXQGWsLGHQWL¿NRKHQG\NRPSRQHQWs
a) Aftësitë jo-verbale (kontakti vizual dhe qëndrimi trupor):
Kontakti vizual duhet të jetë:

,THWs±MR]KELUXHVGKHPRVWsWUHJRMsQHYHUL

1sSsUSXWKMHPHQMsUHDJLPTsWUHJRQUUMHGKVKPsULQsHNRPXQLNLPLWPHWs
intervistuarin.
Qëndrimi trupor duhet të tregojë:

,QWHQVLWHWLQHSUDQLVsVsLQWHUYLVWXHVLW

dIDUsQsQNXSWRQ

6KTHWsVLPLQSsUWsSsUPEXVKXUTsOOLPLQHLQWHUYLVWsV

'sJMLPLQDNWLYWsDVDMoIDUsSRWKRWsLLQWHUYLVWXDUL

6LQTHULWHW

3UDQLP
b) Aftësitë verbale si, inkurajimi, perifrazimi/përmbledhja/kalimi nga një
temë te tjetra.
Ky komponent shpreh faktin që përgjigja e të intervistuarit nga njëra anë dhe pyetja/
komenti i punonjësit social nga ana tjetër kanë të njëjtën:

5UMHGKVKPsULNRPXQLNLPL

4sQGULPLHPRFLRQDOQGDMD¿UPLPHYHWsLQWHUYLVWXDULWUHÀHNWRQLQWHQVLWHWLQ
emocional nga pohimi i mëparshëm i intervistuesit.
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Sa më sipër shprehen dhe konkretizohen nëpërmjet:
Inkurajimeve:






Ndërhyrjet e intervistuesit janë pa ndonjë mesazh/përmbajtje personale,
Motivon të intervistuarin për të vazhduar bisedën;
Përfshin elementë verbalë, të tillë si: “Pra…”, “E kuptoj…”, “Dhe pastaj…
”,“Ëhë, e kuptoj…”, “Hmm…”, “Të lutem, vazhdo…”; dhe elementë jo
verbal: shprehia e fytyrës, kontakti vizual, përkulja e trupit në mënyrë
pohuese. Këto elementë mund t’i tregojnë të intervistuarit që punonjësi social
është i interesuar në atë çfarë ai/ajo po thotë;
3sUGRUHQNXUD LLQWHUYLVWXDUL¿OORQWsÀDVsWsSsUJMLJMHWE LLQWHUYLVWXDUL
është tashmë aktiv, i përfshirë në komunikim.

Kujdes!!
Inkurajimet e tilla si “hmmm…”, “ëhë…” nuk duhen bërë automatikisht sepse mund
t’u humbasë efektiviteti.
Perifrazimi:

ÉVKWsQMsULD¿UPLPVHOHNWLYLLGHVsNU\HVRUHQsSsUPMHWIUD]DYHWsQJMDVKPH
pa përsëritur po ato që ka përdorur i intervistuari; nëpërmjet perifrazimit

LQWHUYLVWXHVLULD¿UPRQDWRoIDUsNDWKsQsLLQWHUYLVWXDULSRUGXNHSsUGRUXU
fjalët e një punonjësi social;

'XKHWWsMHWsLVDNWsGKHW¶LSsUPEDKHWLGHVsVsNOLHQWLW

.DPsQ\UDWsQGU\VKPHIRUPXOLPLSsUPRVWDEsUsSHULIUD]LPLQPHNDQLN
“Nëse e kam kuptuar mirë …”, “Me fjalë të tjera ”, “Dëgjova se thatë që …”
Kujdes!!

3HULIUD]LPLEsKHWQsIRUPsD¿UPRPLMRS\HWMHVK

$¿UPLPHWMDQsUHÀHNWLYH

$¿UPLPHWMDQsHPRFLRQDOLVKWQHXWUDOH

$¿UPLPHWQXNGXKHWWsVKSUHKLQDVPLUDWLPGKHDVPRVPLUDWLP

$¿UPLPHWQXNGXKHWWsSsUIXQGRMQsDWsoIDUsLLQWHUYLVWXDULGsVKLURQWHWs
shprehte.

3HULIUD]LPLHQGLKPRQLQWHUYLVWXHVLQWsNRQWUROORMsDWRoIDUsNDNXSWXDUQJD
fjalët e të intervistuarit.

3HULIUD]LPLHQGLKPRQLQWHUYLVWXHVLQWsGsJMRMsPsPLUsDWsoIDUsND

thënë vetë.
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Përmbledhja:
Rishikon shkurtimisht diskutimin dhe në këtë mënyrë drejton intervistën,
Përmbledh çfarë është përmendur dhe çfarë ka mbetur pa u diskutuar, pra
tregon se cilave tema/aspekte u duhet treguar kujdes,
Shpeshherë tregon faktin që i intervistuari ka për qëllim ta kalojë rrjedhën e
intervistës në një temë tjetër,
Ndonjëherë, kur përmbledhja është më e gjerë, mund të zëvendësojë
mbylljen e intervistës duke ofruar edhe një imazh të asaj çfarë është arritur
gjatë intervistës,
I vë në dukje aspektet e rëndësishme të përmendura gjatë intervistës,
Është përzgjedhëse.
Kujdes!!
1. Kur intervistuesi përmbledh dhe bën një përzgjedhje ndryshe nga pritjet e të
intervistuarit, atëherë nevojitet mendimi i të intervistuarit. Për shembull, pas
përmbledhjes intervistuesi mund të pyesë: “Si mendoni ju?”, “Çfarë mendoni për
këto që sapo thashë?”
2. Pjesëmarrja e përbashkët e të intervistuarit dhe intervistuesit në përmbledhje
është e domosdoshme.

Fjalë çelës
Në qoftë se do të dëgjoni me kujdes klientët, do të gjeni që disa fjalë shfaqen përsëri
në përshkrimin e situatës. Duke dalluar fjalët e tyre çelës dhe duke ndihmuar ata të
eksplorojnë faktet, ndjenjat dhe kuptimet, si dhe nënvizimi i atyre fjalëve mund të jetë i
dobishëm. Fjalët përshkruese çelës janë shpesh struktura nga e cila një klient organizon
botën; Këto fjalë mund të sjellin kuptime nënvizuese. Nënvizimi verbal nëpërmjet
theksimeve vokale është një tjetër gjurmë ndihmuese në përcaktimin se çfarë është më
e rëndësishme për një klient. Nëpërmjet intonacionit të zërit dhe volumit, klienti tenton
të theksojë fjalë apo fraza të veçanta që janë më të rëndësishme për ta.
Ju do të gjeni që duke iu bashkuar klientit në përdorimin e fjalëve çelës lehtësohet
kuptueshmëria juaj dhe komunikimi me ta. Nëse fjalët e tyre janë negative dhe
YHWsSRVKWsUXHVHUHÀHNWRQLDWRSHUFHSWLPHKHUsWQsLQWHUYLVWsSRUPsYRQsQGLKPRMLQL
ato të përdorin më tepër përshkrime pozitive për të njëjtat situata ose ngjarje. Shpesh
ju do të synoni të ndihmoni klientin të ndryshojë nga “Unë nuk mundem” në “Unë
mundem”.
Mbivendosja (Lankton, 1980) është një term që thekson dobinë e sistemeve perceptuese
WsVKXPs¿VKWDQsQGLKPsQTsLMDSLPNOLHQWLWWsSsUVKNUXDMsQMsQJMDUMH0XQGWsWDNRQL
QMs NOLHQW Ts ÀHW SsU QMs SUREOHP PH EDVKNsVKRUWLQEDVKNsVKRUWHQ SVK PH WHUPD
abstrakte. Pyetni klientin për një shembull konkret të problemit; më pas vazhdoni me
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pyetje se si bashkëshorti dhe situata përshkruhen nga ana vizuale, çfarë tingujsh ka
dëgjuar dhe më në fund çfarë ndjenjash janë gjeneruar tek klienti. Në qoftë se ju jeni
empatik dhe përdorni konceptin e mbivendosjes në mënyrë të ndjeshme, ju mund të
siguroni një kuptim shumë më të thellë të asaj çfarë po thotë klienti. Do të shihni se
NHQLULNULMXDUVKXPsQJDSUREOHPLGKHNHQLQ[LWXUUHÀHNWLPLQHNOLHQWLWSsUSUREOHPLQ
nëpërmjet asaj që në intervistim dhe këshillim quhet ndryshe “tani dhe këtu”.
Kështu, nëpërmjet vëzhgimit efektiv dhe shprehive të dëgjimit, ju mund të ndihmoni
klientin të rikrijojë probleme apo situata që ata kanë provuar. Disa, ndoshta shumica,
HNOLHQWsYHGRWsÀDVLQPsWHSsUUUHWKSUREOHPHYHWsW\UHVHVDWsULEsMQsHNVSHULHQFDW
e drejtpërdrejta. Përdorimi i këtyre teknikave mund të ndihmojë klientë të tillë që të
sjellin problemin sa më real. Së pari, iu kërkohet atyre të qetësohen, ndoshta duke
mbyllur sytë. Më pas iu kërkohet të shohin problemin, ta përfytyrojnë me mendje.
Pas kësaj iu kërkohet të dëgjojnë personin duke iu folur atyre dhe të kujtojnë çfarë ju
kanë thënë. Vëzhgimi juaj ju tregon se kur klienti është “brenda” në eksperiencë. Më
në fund, pyetini çfarë ndjejnë ata. Nëpërmjet këtij përdorimi të mbivendosjes, ju do t’i
rikrijoni pamjet, tingujt dhe ndjenjat e situatave të kaluara. Kjo mund të përdoret për
një kuptueshmëri më të thellë nga ana juaj dhe nga ana klientit po ashtu.

Thënie të dobishme gjatë intervistës
Faleminderit që erdhët në kohë!
Mund t’ju duket se njerëzit po e zmadhojnë këtë situatë.
Nuk mendoni se unë e kuptoj situatën tuaj?
Në këtë pikë, nuk ju duket dhe aq me rëndësi.
Pija ka disa aspekte pozitive për ju.
Është stresuese (Është stresuese të jesh këtu).
Është e vështirë (E di që kjo mund të jetë e vështirë për ju).
Është e zorshme (Mund të mos jetë e lehtë për ju).
E kuptoj pse mendoni kështu.
Pra, juve ju shqetëson më shumë....
Dëshironi të bëni gjënë e duhur.
Është ide e mirë.
Mendoj se mund t’ia dilni mbani nëse dëshironi vërtet.
Mendoj se do funksionojë.
Faleminderit që folët me mua.
E vlerësoj sinqeritetin tuaj.

1.2 Aftësitë instrumentale për të ndikuar dhe ndryshuar situatën – përdoren në
fazat më të avancuara të intervistës, kur të dyja palët përpiqen të zgjidhin problemin.
Intensiteti ose thellësia e intervistimit
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Pasi preken të gjitha fushat që kanë lidhje me qëllimin e intervistës, punonjësi social
LQWHUYLVWXHVL GKHLLQWHUYLVWXDULLGHQWL¿NRMQsDWRWHPDTsGXKHQWUDMWXDUQsQMsQLYHO
më emocional.
Kjo ka lidhje me intensitetin e ndjenjave dhe tregon sesa personale janë. Ka lidhje me
ndjenjat e të intervistuarit për atë çfarë ka ndodhur dhe atë që ai/ajo ka treguar.
$IWsVLWsGKHWHNQLNDWTsLQWHQVL¿NRMQsLQWHUYLVWsQMDQs

7HNQLNDWLGHQWL¿NXHVH
Kanë lidhje me pyetjet e përdorura për të zbuluar ndjenjat dhe për të inkurajuar
diskutimin, si p.sh.: “si ndiheni në lidhje me …?”

Vëmendja që u kushtohet ndjenjave të personit të intervistuar
Ka lidhje me pyetjet, komentet ku u kushtohet vëmendje ndjenjave të personit të
intervistuar, si p.sh.: “Thatë se ndiheni i mashtruar; mund të më thoni çfarë ndjenjash
të tjera keni pasur pas kësaj ngjarjeje?”

$IWsVLUHÀHNWXHVH
'sJMXHVLLQWHUYLVWXHVLMRYHWsPTsGXKHWWsUHÀHNWRMsQGMHQMDWHWsLQWHUYLVWXDULWSRU
GXKHWWsUHÀHNWRMsHGKHNXSWLPLQHIMDOsYH6KHPEXMSRKLPHVKQsOLGKMHPHDIWsVLWs
UHÀHNWXHVHMDQs“Ndiheni fajtor ndaj familjes suaj sepse humbët punën” ose “Ndiheni
i sigurt sepse familja ju kupton.”

2. Teknikat dhe aftësitë e përdorura në fazën e mesme të intervistës
Teknikat dhe aftësitë e përdorura më shpesh janë:

4DUWsVLPL

,QWHUSUHWLPL

.RQIURQWLPL

'KsQLDHLQIRUPDFLRQLW

.sVKLOOLPL

0EsVKWHWMD
Përdorimi i tyre mund të kontribuojë në arritjen e objektivave të intervistës.
a) Qartësimi dhe interpretimi
QartësimiUHÀHNWRQDWsoIDUsLLQWHUYLVWXDULNDWKsQsSRUQsQMsJMXKsPsIDPLOMDUHGKH
më pak subjektive. Ndikimi i qartësimit është:
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Të theksojë informacionin e veçantë
Të ndihmojë për të kuptuar më mirë historinë e të intervistuarit.

Shembuj
I intervistuari: “Mendoj që mamaja ime nuk më do më”. Intervistuesi: “Çfarë ka bërë
ose thënë mamaja juaj që mendoni se nuk ju do më?”
Intervistuesi: “Nuk jam i sigurt nëse e kuptova mirë këtë që përmendët tani në fund.”
ose “Nuk e kuptova mirë nëse …”

Kujdes!!
Nëse përdoret shpesh formulimi: “Nuk e kuptova mirë …” mund të sugjerojë që
intervistuesi nuk po i kushton vëmendje të intervistuarit.

Interpretimi:

ÉVKWsQMsKDSPsSDUDSHULIUD]LPLWUHÀHNWLPLWDSRTDUWsVLPLW
E veçantë për interpretimin është fakti që përdor një metodë tjetër referimi
(në rastin e tri teknikave të tjera përdoret e njëjta metodë referimi e të
intervistuarit),
Një interpretim përcjell mesazhin e të intervistuarit dhe përfshin
konkluzionin e nxjerrë nga ajo. Ne nxjerrim konkluzione në bazë të
vëzhgimeve ose konkluzioneve të nxjerra nga vëzhgimet e mëparshme.
Konkluzioni është interpretimi i fakteve.(Një fakt është një vëzhgim

TsPXQGWsYHUL¿NRKHWQJDSsUGRULPLLDUV\HV 1MsNRQNOX]LRQVKNRQSsUWHM
vëzhgimit dhe ka lidhje me të kaluarën, të tashmen ose me të ardhmen,
I ofron të intervistuarit një lloj lidhjeje të fakteve për të cilën nuk ishte në
dijeni,
Bën një ri-konceptualizim,
Ndihmon të intervistuarin të kuptojë më mirë problemet dhe burimet e veta,
Ndihmon të intervistuarin të zgjidhë problemet.

Kujdes!!
Qëllimi i interpretimit është të ndihmojë të intervistuarin të kuptojë drejt situatën e
krijuar nga intervistuesi.
Formulohet si hipotezë, për shembull: “A mund të konsideroni mundësinë për të...”
ose “Po pyesja veten nëse …”
b) Konfrontimi është një hap para interpretimit dhe ka lidhje me mospërputhjet:
Ndërmjet deklaratave të të intervistuarit në një moment të caktuar dhe
Puna në nivel individual.Këshillimi dhe intervistimi
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pohimeve të mëvonshme;
Midis deklaratave të të intervistuarit dhe mënyrës si janë thënë;
Midis asaj çfarë i intervistuari ka thënë rreth dëshirave të veta dhe sjelljes që
tregon diçka tjetër.

Konfrontimi është i dobishëm sepse:
Detyron ri-konsiderimin;
Mund të theksohen elementet kontradiktore në pohimet e të intervistuarit;
Qartëson mesazhet e komunikuara.
Kujdes!!
Vetë konfrontimi nuk ndryshon sjelljen e të intervistuarit, por mund të bëjë ta
ri-konsiderojë atë dhe mund të sugjerojë nevojën për ndryshim.

Mospërputhjet
Llojshmëria e mospërputhjeve bën që klienti mund të manifestojë mund të ilustrohet
më mirë në pohimet e mëposhtme:
“Djali im është perfekt, por vetëm se nuk më respekton”.
“Unë vërtet e dua vëllain tim (thënë me një ton të qetë duke shmangur vështrimin)
“Unë e meritoja të kaloja klasën” (një student i cili nuk kish bërë detyrën e kursit dhe
mbeti në provimin përfundimtar)
“Ajo pyetje nuk më shqetëson.” (e thënë me fytyrë të skuqur dhe grushte të
mbledhura).
1sPRPHQWLQTsNOLHQWL¿OORQWsQGLKHWUHODWLYLVKWUHKDWGKHMDQsEsUsGLVDKDSD¿OOHVWDUH
GUHMWUDSRUWLPLWGKHNXSWLPLWWsGUHMWsGHW\UDNU\HVRUHHNsVKLOOLPLWsVKWsWsLGHQWL¿NRMs
PRVSsUSXWKMHWED]sPHVD]KHWHQGU\VKPHNRQÀLNWHWRVHSDSDMWXHVKPsULWsQsVMHOOMHQ
dhe jetën e klientit.
Mospërputhjet mund të jenë të llojeve të ndryshme:
Mospërputhjet midis sjelljeve joverbale. 1Ms NOLHQW PXQG Ws ÀDVs VKWUXDU THWsVLVKW
për një çështje, por vëzhgimet e kujdesshme mund të nxjerrin që buzëqeshja e tij/saj
shoqërohet me grushte të mbledhura fort. Kur pjesë të trupit nuk janë të koordinuara
shpesh nënkuptohen mesazhe mikserë ndryshme.
Mospërputhje midis dy pohimeve. Në një fjali të vetme një klient mund të shprehë
ide plotësisht kontradiktore (“Djali im është perfekt vetëm se ai nuk më respekton”)
ose “Kjo është një zyrë mjaft e lezetshme; por shumë keq që ndodhet në një zonë
kaq të keqe”). Shumë prej nesh kanë ndjenja të ndryshme kundrejt njerëzve tanë të
afërt, punës sonë, problemeve dhe situatave tona,. Të ndihmosh të tjerët të kuptojnë
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dyshimet dhe dilemat e tyre është mjaft e dobishme.
Mospërputhjet midis atyre çka thuhen dhe atyre çka bëhen1MsSULQGPXQGWsÀDVsSsU
dashuri për fëmijën e tij, por të jetë fajtor njëkohësisht për abuzim ndaj fëmijës. Një
student mund të pretendojë një notë më të lartë, pavarësisht se koha që ai ka shpenzuar
për të studiuar ka qenë e pakët.
Mospërputhjet midis pohimeve dhe sjelljes joverbale. “Ajo pyetje nuk më shqetëson”
(thënë me fytyrë të skuqur).
Mospërputhjet midis njerëzve. .RQÀLNWL PXQG Ws SsUVKNUXKHW VL PRVSsUSXWKMH
PLGLV QMHUs]YH 'DOOLPL L NRQÀLNWLW QGsUSHUVRQDO sVKWs QMs QJD GHW\UDW NU\HVRUH Ws
këshilluesit.
Mospërputhjet midis klientit dhe një situate. “Unë dua të pranohem në fakultetin e
mjekësisë, por nuk ia dola”. Në situata të tilla bota ideale e klientit shpesh nuk përputhet
me atë që është realisht. Detyra e këshilluesit është të punojë midis këtyre çështjeve në
termat e sjelljeve ose qëndrimeve.
6KXPLFDHNOLHQWsYHMDQsWsQGsUJMHJMVKsPQsQMsIDUsPDVHOLGKXUPHNRQÀLNWHWGKH
mospërputhjet në jetën e tyre; megjithatë ata nuk janë plotësisht të pajtuar në të gjithë
GLPHQVLRQHWHNsW\UHPRVSsUSXWKMHYH.XUYs]KJRMPsNRQÀLNWHWHVDSRFLWXDUDsVKWs
e rëndësishme të dallojmë ndjenjat dhe emocionet e ndryshme dhe ambivalente. Një
këshillues i sprovuar nuk sulmon domosdoshmërish dhe menjëherë mospërputhjet
emocionale ose konjitive të klientit, por mund ta shtyjë për më vonë dhe vëzhgon me
kujdes sjelljen verbale dhe joverbale, në mënyrë që të mund të dallojë mospërputhje të
tjera akoma më të rëndësishme.
0HJMLWKDWsQsGLVDLQWHUYLVWLPHPHNRKsWsNX¿]XDUGKHQsGLVDWHRULNsVKLOOLPL VLo
është Gestalt), konfrontimi i menjëhershëm, i drejtpërdrejtë i mospërputhjeve të tilla
mund të jetë i rëndësishëm.
c) Shkëmbimi i informacionit –ÀXNVLLLQIRUPDFLRQLWQXNUUMHGKYHWsPQsQMsGUHMWLP
i intervistuari – intervistuesi, por edhe anasjelltas.

,QWHUYLVWXHVLVLJXURQLQIRUPDFLRQLQHGXKXUQsSsUSXWKMHPHQHYRMDWHWs
intervistuarit (disa intervista quhen edhe “intervista për informacion”);

6KNsPELPLLLQIRUPDFLRQLWGRWsWKRWsWsRIURVKLQIRUPDFLRQGKHWsNULMRVK
disa burime që ndihmojnë të intervistuarin të marrë vendime;

6KNsPELPLLLQIRUPDFLRQLWSsUIDTsVRQQMsQGsUK\UMHTsNRQWULEXRQQs 
zgjidhjen e problemit.
d)Këshillimi:

ÉVKWsQMsQGsUK\UMHTsNRQWULEXRQQsD¿UPLPLQHSsUJMHJMsVLYHWs
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intervistuesit (5-8% e ndërhyrjes së punonjësit social gjatë intervistës
është në formë këshillash);
³.sVKLOOD´PXQGWsMHWsQMsGUHMWLPLTDUWsSsU³d)$5É´GXKHWRVHV¶GXKHWWs
bëjë i intervistuari; mund të jetë edhe një sugjerim për alternativat
që duhen konsideruar nga i intervistuari;
'LVDQJDNsVKLOODWPXQGWsMHQsPsGHOLNDWHVHWsWMHUDWQGRQMsKHUsWHNQLND
e modelimit mund të jetë më e nënkuptuar, një formë joverbale që i sugjeron
të intervistuarit të ketë një sjellje të caktuar;
3sUGLVDJUXSHWsLQWHUYLVWXDULVKGKsQLDHNsVKLOODYHsVKWsHMXVWL¿NXHVKPH
(për shembull, për ata individë në situata kritike, për individët me probleme
mendore, për të turpshmit);
.sVKLOOLPLHSsUIVKLQWsLQWHUYLVWXDULQQs]JMLGKMHQHSUREOHPLW6WXGLPHW
empirike kanë treguar se personi i ndihmuar e konsideron këshillën si një
procedurë të dobishme për zgjidhjen e problemit.

Kujdes!!
Mos e teproni në dhënien e këshillave, por as mos refuzoni të jepni këshilla, sidomos
pa i shpjeguar të intervistuarit arsyet pse s’mund të jepni këshilla.
Intervistuesi duhet të ofrojë këshilla sepse ai/ajo:

.DHNVSHUWL]sQHGXKXUQsOLGKMHPHSUREOHPHWVRFLDOHGKHDOWHUQDWLYDWH
mundshme për të përmirësuar situatën;

.DHNVSHULHQFsQsOLGKMHPHSDVRMDWHPXQGVKPHWs]JMLGKMHYHWsQGU\VKPH
Këshilla jepet vetëm nëse i intervistuari e kërkon një gjë të tillë.
Këshilla duhet të bazohet në njohurinë profesionale si dhe në përvojën e intervistuesit.
Në këtë mënyrë, ajo çfarë sugjerohet mund të japë efektin e dëshiruar. Natyra e këtij
efekti diskutohet me të intervistuarin.
Kur ofrohet një këshillë duhet mbajtur parasysh konteksti në të cilin do të aplikohet
kjo këshillë.
Në shumicën e rasteve këshilla jepet në baza hipotetike, duke i dhënë të intervistuarit
mundësinë për të refuzuar në mënyrë që të mos ndihet i detyruar ta pranojë këtë
këshillë.
Këshilla jepet bashkë me teknikat/procedurat e ndërhyrjes gjatë intervistës, si p.sh.,
kur ofrohet mbështetje.
Këshilla jepet vetëm pasi të intervistuarit i është dhënë ndihma e duhur për të eksploruar
sugjerimet e veta.
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.sVKLOODQXNMHSHWQs¿OOLPWsLQWHUYLVWsVDSRWsQMsVHULHLQWHUYLVWDVK
e) Mbështetja dhe qetësimi
Mbështetja jepet duke shprehur me sinqeritet – në mënyrë verbale ose joverbale –
mirëkuptim, qetësim, shqetësim dhe inkurajim.
Mbështetja përfshin vlerësimin që intervistuesi i bën të intervistuarit në lidhje me
aftësitë, cilësitë dhe përpjekjet e tij/saj për të bashkëpunuar.
Kujdes!!
Cilësia e marrëdhënies profesionale midis të intervistuarit dhe intervistuesit mund të
jetë mbështetëse.
C. Faza përfundimtare e intervistës
Karakteristikat e fazës përfundimtare të intervistës janë:







ÉVKWsID]DTsWUHJRQPE\OOMHQHLQWHUYLVWsV
3sUJDWLWMDSsUPE\OOMHQHLQWHUYLVWsV¿OORQTsQs¿OOLPWsLQWHUYLVWsV
- kur i intervistuari njoftohet mbi kohëzgjatjen e intervistës;
- kur të dyja palët bien dakord për të përfunduar intervistën
0E\OOMDNDOLGKMHQMsNRKsVLVKWPHSsUPEDMWMHQGKHPHQGMHQMDW
0E\OOMDGXKHWWsEsKHWSDUDVHLLQWHUYLVWXDULGKHRVHLQWHUYLVWXHVLWsORGKHQ
ORGKMH¿]LNHRVHPHQGRUH 

Kujdes!!
Këshillohet që intervistuesi dhe i intervistuari të pranojnë vendimin për të përfunduar
intervistën.




3sUGRULPLLVKSUHKMHYHWsWLOODVL“Duket se mbaruam” ose “Tani që jemi në
fund të intervistës …” shënon dhe përfundimin e intervistës ose të serisë së
intervistave. Gjithashtu, mund të përdoren gjeste joverbale.
3sUIXQGLPLLLQWHUYLVWsVEsKHWQsQMsPsQ\UsPLTsVRUHGKHPHPLUsVMHOOMH

Përmbledhje
Inkurajimi, perifrazimi dhe përmbledhja, të gjitha, komunikojnë tek klienti faktin
që ata vërtetë janë dëgjuar. Në këto shprehi dëgjimit të kujdesshëm ju nuk duhet të
ngatërroni idetë tuaja me çfarë klienti ju ka thënë. Ju mund të bëni një përmbledhje me
fjalët tuaja për idetë e klientit, të cilët përmbledhin ndoshta shkurtimisht dhe sqarojnë
çfarë klienti ka thënë. Megjithatë, është e përshtatshme të përdoren në këto raste fjalë
çelës të klientit dhe ide për çështje veçanërisht delikate.
Puna në nivel individual.Këshillimi dhe intervistimi
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Inkurajuesit janë disa mjete verbale dhe joverbale që këshilluesi ose intervistuesi mund
W¶LSsUGRUsSsUWsQ[LWXUNOLHQWsWWsYD]KGRMQsWsÀDVLQ$WDSsUIVKLMQsOsYL]MHWHNRNsV
gjestet me duar të hapura, fraza si “Uh-huh,” dhe thjesht përsëritje të fjalëve çelës të
klienti ka përdorur.
Perifrazimet i jepen në përgjigje klientit lidhur me esencën e gjërave që ata sapo
kanë thënë duke shkurtuar dhe qartësuar komentet e klientit. Perifrazimi nuk është
përsëritja fjalë për fjalë si papagall; është përdorimi i disa fjalëve tuaja plus fjalët më
të rëndësishme të klientit.
Përmbledhjet janë të ngjashme me perifrazimet por mbulojnë një kohë më të gjatë
GKHPsWHSsULQIRUPDFLRQ3sUPEOHGKMHWPXQGWsSsUGRUHQSsUWs¿OOXDURVHPEDUXDU
një intervistë, apo për të qartësuar çështjet e gjata dhe komplekse të klientit. Më e
rëndësishmja, përmbledhja ndihmon klientët të organizojnë të menduarit e tyre.
Perifrazimi dhe përmbledhja komunikojnë tek klientët se ata janë dëgjuar. Inkurajimi
ndihmon klientët të eksplorojnë ndjenjat dhe mendimet e tyre në mënyrë më të plotë.
Përmbledhja është pjesë e fazës përfundimtare. Një përmbledhje e shkurtër:

(DVDMoIDUssVKWsSsUPHQGXUJMDWsLQWHUYLVWsV

(YHQGLPHYHWsPDUUD

7sS\HWMHYHTsMDQsEsUs
1MsVRMVL¿OOLPLLLQWHUYLVWsVEsKHWQsIRUPsQHQMsELVHGHHGKHSsUIXQGLPLLVDMGXKHW
të ketë të njëjtin format. Këtu bëhet kalimi nga një komunikim i lokalizuar brenda
temës së intervistës në një bisedë mbi një temë të zakonshme të përditshme.
Mbajtja e shënimeve
Pasi përfundon intervista, intervistuesi duhet të mbajë shënim informacionin në një
dosje ose në kompjuter, etj.
Duhen mbajtur shënime si gjatë intervistës ashtu edhe pas përfundimit të saj.
Zakonisht, kur mbahet shënim i kushtohet më shumë vëmendje asaj që është thënë dhe
jo asaj që po thuhet.

Kujdes!!

.XULQWHUYLVWXHVLPEDQVKsQLPHDLDMRKXPEHWNRQWDNWLQYL]XDOPHWs 
intervistuarin dhe mund të humbasë informacionin joverbal.

0EDMWMDHVKsQLPHYHPXQGWDEsMsWsLQWHUYLVWXDULQWsMHWsLNXMGHVVKsPGKH
selektiv në gjërat që thotë.

.XULQWHUYLVWXHVLQXNVKSMHJRQVHGRWsPEDMsVKsQLPHGKHQXNMHSDUV\HQ
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pse, i intervistuari mund të ndihet konfuz. Për këtë arsye intervistuesi duhet
të shpjegojë qartë procesin e intervistës.
1GLNLPLLPEDMWMHVVsVKsQLPHYHJMDWsLQWHUYLVWsVGXKHWULVKLNXDUKHUsSDV
here, dhe nëse ka probleme ose vështirësi, atëherë duhen diskutuar hapur me
të intervistuarin.
0EDMWMDVKsQLPQsQNXSWRQVDNWsVLVHOHNVLRQLPÀHNVLELOLWHWVLQTHULWHW
1sVHPEDKHQVKsQLPHSDVSsUIXQGLPLWWsLQWHUYLVWsVsVKWsPLUsWsEsKHW
menjëherë pas intervistës në mënyrë që informacioni dhe përshtypjet të jenë
sa më të sakta.

Ushtrim: Të dënuarit që shfaqin rezistencë
Të supozojmë se ju jeni një punonjës i shërbimit të provës (P.SH.P.) dhe duhet të
përgatisni një plan mbikëqyrjeje/program individual për Gencin, i cili është dënuar nga
gjykata dhe është vënë nën përgjegjësinë e shërbimit të provës. Ju duhet të intervistoni
Gencin. Në vijim janë disa nga pohimet e mundshme të Gencit gjatë intervistës,
Mendoni dy përgjigje që mund t’i jepni Gencit nëse doni të qetësoni rezistencën e tij:
Genci: Nuk jam unë ai që ka probleme. Unë pi sepse gruaja ime më ngre nervat.
P.SH.P.:______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Genci: Edhe ju do pinit po të kishit një familje si e imja.
P.SH.P______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Genci: E di që po mendoni se unë jam i alkoolizuar, por nuk është ashtu. Thjesht më
pëlqen të pi ndonjëherë.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Genci: Gruaja ime e tepron gjithmonë! Kurrë s’kam lënduar njeri kur pi!
P.SH.P.:______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Genci:1XNsVKWsSXQDSUREOHPLLP8QsGXDWsÀDVSsUGMDOLQWLP±DLNDSUREOHPH
P.SH.P.:______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Mund të përpiqeni të bëni sa vijon:

7sUHÀHNWRQL ULIRUPXORQLELVHGsQQsIMDOsWsSsUDIsUWD 
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Të perifrazoni (riformuloni bisedën me fjalë të tjera ose të nxirrni
kuptimin e saj).
5HÀHNWLPHPRWLY WsWUHJRQLHPRFLRQ 
5HÀHNWLPLG\DQVKsP GXNHWKHNVXDUQGMHQMDWHQGU\VKPH 
Bëni një pyetje hipotetike (Nëse do donit, si do të…?).

Pyetje për diskutim
1. Cilat argumente mund të përmendni pro përdorimit të intervistës cilësore në
shërbimin e provës?
2. Pse mund të transferohet intervista e punës sociale në fushën e shërbimit të
provës?
3. Pse duhet që çdo intervistë të ketë një qëllim?
4. Cili është roli i kushtimit të vëmendjes gjatë procesit të intervistimit?
5. Cilat janë objektivat e çdo faze të intervistës?
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6. METODAT E PUNËS ME TË DËNUARIT

Puna në grup

6.4
6.4
John Deering

Hyrje, vlerësim dhe caktim objektivash
Chapman & Hough (1998) sugjerojnë që puna në grup është e përshtatshme në rastin e
punës me të dënuarit për të trajtuar çështjet dhe llojet e sjelljeve në vijim:






1GDUMDQsUROHGKHSURYDWSsUVMHOOMHQHGXKXU
(GXNLPLEUHQGDJUXSLW
6¿GDGKHPEsVKWHWMDQJDNROHJsW
7UDMQLPPELDIWsVLWsQMRKsVHGKHQGsUSHUVRQDOH
5HÀHNWLPPELYsVKWLUsVLWsH]DNRQVKPH

Pasi është vendosur se cilat lloje sjelljeje janë të përshtatshme për punën në grup, duhet
të merret në konsideratë lloji i grupit që duhet formuar dhe cili duhet përfshirë në grup.
/ORML L JUXSLW GXKHW Ws UHÀHNWRMs TsOOLPHW GKH REMHNWLYDW H JUXSLW GKH SMHVsPDUUsVLW
duhen zgjedhur pasi të merret në konsideratë nëse ky është grupi i përshtatshëm për
ta, dhe nëse është koha e duhur “personi i duhur, në programin e duhur, në kohën e
duhur”.
Anëtarësimi në grup duhet përzgjedhur mbi parimet “çfarë funksionon”, “rreziku”,
Puna në grup
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“reagimi” dhe “nevojat” – shihni seksionin më sipër (McGuire 2000). Kritere
të tjera të rëndësishme janë: aftësia për të punuar në grup; sjellja e mirë në grup;
aftësia për të mësuar; shëndeti mendor; abuzimi me substancat narkotike; aftësitë
komunikuese; kapaciteti intelektual; motivimi për të ndryshuar sjelljen dhe për të
ndjekur programin.
Shumë prej kritereve më sipër duhen vlerësuar para dënimit dhe t’i prezantohen gjykatës
në raport. Megjithatë, ato duhen vlerësuar dhe ri-vlerësuar pas dhënies së dënimit, për
të siguruar që ato ende qëndrojnë si kritere dhe që individi është ende i përshtatshëm
për grupin. Gjithashtu, duhet të sigurohemi që individi është i përshtatshëm për
përmbajtjen dhe qëllimin e grupit. Për shembull, një person i cili do t’i nënshtrohet
një programi mbi sjelljen njohëse, a ka probleme dhe vështirësi me stilin e vet të
të menduarit në lidhje me: aftësinë për të dalluar problemet; aftësitë për të zgjidhur
problemet; ndërgjegjësimin e tij në lidhje me pasojat; arritjen e synimeve; aftësinë për
të pasur pikëpamje të ndryshme; impulsivitetin; mendimin konkret/abstrakt?
Pasi është vendosur se individi është i përshtatshëm për grupin, duhet marrë në
konsideratë motivimi. Dihet mirë që individët do duan të ndjekin programin dhe të
PsVRMQs H SsU¿WRMQs SUHM WLM YHWsP QsVH MDQs Ws PRWLYXDU GKH JDWL SsU Ws QGsUPDUUs
hapat e nevojshme. Një metodë për të konceptualizuar dhe për të vlerësuar motivimin
është “Cikli i Ndryshimit” i krijuar nga Prochaska dhe DiClemente (1983). Ky quhet
modeli “trans-teorik” sepse përfshin dhe kombinon një sërë modelesh të ndryshme
mbi ndryshimin e sjelljes.

Cikli i Ndryshimit
Ideja kryesore e këtij modeli është që ndryshimi ndodh me kalimin e kohës. Para krijimit
të këtij modeli, shumë teori alternative e shihnin ndryshimin në një këndvështrim tjetër
– shpesh të konceptuar atë si një ngjarje si p.sh., lënia e duhanit, pijes apo heqja dorë
nga veprimtaria kriminale. Cikli i Ndryshimit e shpjegon ndryshimin si një proces që
përfshin progres, duke kaluar nëpër pesë faza:
3DUDUHÀHNWLPL është faza kur individët nuk duan të bëjnë ndonjë ndryshim në një
të ardhme të parashikueshme, zakonisht këtu merren gjashtë muajt e ardhshëm. Ata
mund të ndodhen në këtë fazë sepse nuk janë të informuar apo të mirinformuar mbi
pasojat e sjelljes së tyre për veten dhe të tjerët. Atyre mund të mos u duket sjellja e
vet si problematike, ose mund të jenë përpjekur disa herë për ta ndryshuar këtë sjellje,
por kanë dështuar dhe janë dekurajuar në lidhje me aftësitë e tyre për të ndryshuar.
Individët në këtë fazë tentojnë të shmangin leximin, bisedat dhe nuk mendojnë sa e
rrezikshme është sjellja e tyre. Shpesh, teori të tjera ndryshimi i kategorizojnë këta
individë si rezistentë dhe të pamotivuar.
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5HÀHNWLPL është faza kur individët mendojnë të ndryshojnë në gjashtë muajt e ardhshëm.
Janë më të ndërgjegjshëm për të mirat e ndryshimit, por janë gjithashtu edhe për aspektet
QHJDWLYHGKHYsVKWLUsVLWs%DODQFDPLGLVNRVWRVGKHSsU¿WLPLWQJDQGU\VKLPLPXQGWs
shkaktojë një sistem dy-vlerësh, dhe mund t’i mbajë njerëzit të ngecur në këtë fazë për
QMsNRKsWsJMDWs.\IHQRPHQQMLKHWVKSHVKVL³UHÀHNWLPNURQLN´RVH³VMHOOMHH]YDUULWXU´
Individët nuk janë ende gati për ndërhyrje që kërkojnë veprim.
Përgatitja është faza kur individët kanë për qëllim të bëjnë ndryshime në të ardhmen
e afërt, që zakonisht është muaji në vazhdim. Si rregull, ata kanë marrë disa hapa të
rëndësishëm një vit më parë. Këta individë kanë një plan veprimi, si p.sh., të ndryshojnë
zakonet e tyre ose të punojnë në grup, dhe kështu mund të ndryshojë qëndrimi i tyre ndaj
veprimtarisë kriminale. Këta individë janë tashmë gati për ndërhyrjet në grup.
Veprimi sVKWsID]DNXULQGLYLGsWNDQsEsUsQGU\VKLPHVSHFL¿NHQsVMHOOMHQHW\UHJMDWs
gjashtë muajve të kaluar. Meqë veprimi është i dukshëm, ndryshimi i sjelljes shpesh herë
është barazuar me veprimin nëpërmjet teorive të tjera. Megjithatë, në Ciklin e Ndryshimit,
Veprimi është vetëm njëra nga pesë fazat. Veprimi është gjithashtu faza kur vigjilenca
ndaj rikthimit në rrugën e krimit është kritike.
Kujdesi është faza kur njerëzit përpiqen të shmangin recidivizmin, por nuk i aplikojnë
proceset e ndryshimit aq shpesh sa njerëzit në fazën e Veprimit. Janë më pak të tunduar
për t’u rifutur në rrugën e krimit dhe gradualisht rritet besimi që ata kanë se mund të
vazhdojnë të ndryshojnë.
Nuk duhet të harrojmë që Cikli i Ndryshimit e pranon mundësinë e recidivizmit dhe e
trajton atë si normale dhe të mundshme. Është e rëndësishme të theksojmë se rikthimi
QsNULPLQDOLWHWQXNGXKHWSDUsVLGsVKWLPGKHLQGLYLGsWPXQGWsQGLKPRKHQWsUL¿OORMQs
udhëtimin e tyre në Ciklin e Ndryshimit.
1sOLGKMHPHSXQsQQsJUXSLQGLYLGsWQsID]sQHUHÀHNWLPLWPXQGWsSsU¿WRMQsQJDJUXSL
në të ardhmen e afërt, dhe ata në fazën e veprimit duhet të jenë në grup ose shumë afër
mundësisë për të qenë pjesë e një grupi.
Një çështje e rëndësishme për motivimin dhe Ciklin e Ndryshimit është roli i shërbimit
të provës në rritjen e motivimit ose në ndihmën që i jep individëve të lëvizin nëpër Cikël.
Kjo mund të bëhet në shumë mënyra. Motivimi është një çështje komplekse dhe praktika
e punës motivuese mund të ndahet në tri kategori: a) bërja e planeve për individët që
të kenë progres në shumë fusha dhe inkurajimi dhe ofrimi i kurajës e lavdërimi për
SsUIXQGLPLQHID]DYHWsWMHUDE SXQDPRWLYXHVHSDUD¿OOLPLWWsQMsSURJUDPLJUXSL1s
këto rrethana motivimi mund të bëhet duke i përfshirë individët në ushtrime mbi “pro-të”
GKH³NXQGsUVKWLPHW´HSMHVsPDUUMHVQsSURJUDPHGKHSsU¿WLPHWHPXQGVKPHQJDDIWsVLWs
e mësuara; c) metoda “ideale” nëpërmjet Intervistimit Motivues (Miller & Rollnick 2002)
ku individëve mund t’iu duhen muaj ose vite të tëra për të lëvizur nëpër Cikël.
Puna në grup
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Diskutim dhe rast studimor:
Si do ta vlerësonit se në cilën fazë të Ciklit të Ndryshimit është një individ? Si do ia
bënit për t’i ndihmuar individët të lëvizin nëpër Cikël?
R.D. është 19 vjeç. Së fundmi, ai u dënua për herë të parë. E pranoi se kishte marrë
dhe përdorur 3 makina brenda një nate. Gjykata urdhëroi vendosjen e tij në provë.
Kur vjen të takojë punonjësin e shërbimit të provës ai është shumë i qetë, pothuajse
L WsUKHTXU GKH QXN ÀHW VKXPs 0HJMLWKDWs JMDWs GLVD WDNLPHYH Qs YD]KGLP GROL VH
ai ka 3 vjet që vjedh makina, por s’është kapur asnjëherë. Ndonjëherë, ai ka marrë
5 apo 6 makina brenda një nate, duke i dhënë secilës për disa kilometra, para se të
braktiste njërën dhe të vidhte një tjetër. Ai duket se është krenar për “aftësinë” e tij
për të vjedhur makina dhe thotë se është “më i miri” në zonën ku jeton. Gjithashtu, ai
thotë se asnjëherë nuk i dëmton makinat që merr, përveç dëmit që mund t’u shkaktohet
kur përpiqet që t’i hapë dhe të hyjë në to. Po kështu, ai shpjegon që të gjithë pronarët
e makinave që merr, i kanë makinat e siguruara dhe kështu që nuk pësojnë asnjë dëm
nga sjellja e tij. Ai jeton me të ëmën dhe vëllanë e vogël dhe është shumë mbrojtës ndaj
tyre. Ndihet i turpëruar që mamaja e tij u mërzit kur e pa atë të dilte në gjyq dhe të
dënohej. Vëllai i tij nuk di asgjë për veprat penale që ai ka kryer.

Formimi i grupit
Në çdo grup, anëtarët do të ndjekin punën në grup, vetëm nëse përmbushen nevojat e
tyre bazë. Individët mund të mos shkojnë më në takimet në grup, edhe pse kjo mund të
jetë e detyrueshme sipas kushteve të vendosura për vënien e tyre në provë, dhe grupi
mund të dështojë për shkak të kësaj ndërprerjeje, një proces ky i njohur si “Fërkim”
(Raynor 2006). Edhe nëse individët nuk largohen nga grupi, përsëri grupi nuk do të
funksiononte po aq mirë.
Një nga mënyrat që na lejon ta marrim në konsideratë dhe ta shpjegojmë këtë sjellje, është
“Hierarkia e Nevojave” e Maslow-t (cituar në Benson 2001, fq. 66). Sipas Maslow-t
nevojat e papërmbushura motivojnë sjelljen dhe nevojat aktuale më dominuese bëhen
motivuesit kryesorë. Ka mundësi që, një individ të braktisë nevojat e një niveli më
të lartë nëse nuk i përmbushen më parë nevojat bazë. Në lidhje me pjesëmarrjen në
grupe personash të vënë në provë, nëse individët kanë probleme madhore me nevojat e
tyre bazë si p.sh., me strehimin, shëndetin, të ardhurat e mjaftueshme për t’u ushqyer,
etj, ka më pak mundësi që “nevoja” e tyre për të marrë pjesë në grup të përmbushet,
ose mund të mos jenë plotësisht të përqendruar kur marrin pjesë në grup, dhe këtu
gjejmë paralelizma të qartë me Ciklin e Ndryshimit. Brenda një grupi, ka disa nevoja
individuale dhe të grupit në tërësi dhe, nëse ato nuk shprehen apo nuk plotësohen,
mund të çojnë në qëllime të pashprehura ose “programe të fshehta” si në nivel grupi
ashtu dhe atë individual.
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Pasi individët janë të gatshëm të marrin pjesë në një grup, përkushtimi i tyre ndaj
qëllimeve të punës në grup, mund të ndikohet nga fakti nëse i shohin apo jo qëllimin
dhe objektivat e grupit si:







7sUKHTsVH
,QWHUHVDQWH
5HDOLVWHSsUWD
6¿GXHVH
6WLPXOXHVH
7sNsQDTVKPH

Një çështje tjetër që duhet konsideruar është se sa mund të ndikojë në sjelljen, qëndrimin
dhe ndjenjat e tyre, një eksperiencë e mëparshme pune në grup.
Diskutim:
Si do vendosnit nëse një individ mund të marrë pjesë në një grup, duke u bazuar në
Ciklin e Ndryshimit dhe në “hierarkinë e nevojave”?
Çfarë do bënit me ata që nuk janë ende gati?

Procesi dhe sjellja në grup
Të gjithë grupet kalojnë nëpër disa faza, ku disa anëtarë marrin role të caktuara dhe i gjithë
JUXSLGXNHWVH¿WRQQMsVMHOOMHWsFDNWXDUsVKWsQMsVRMVLNXUJUXSLWsNHWsNULMXDUQMsMHWsWs
veten. Procesi në vazhdim është sugjeruar nga Tuckman (1965, cituar në Benson 2001) dhe
ka ndikuar teorinë e punës në grup për mbi 40 vjet.
Përbërja sVKWs ID]D ¿OOHVWDUH PHQMsKHUs SDV IRUPLPLW Ws JUXSLW ,QGLYLGsW EUHQGD JUXSLW
mund të testojnë dhe kontrollojnë cili është qëllimi i grupit, në lidhje me qëllimet dhe
objektivat që ka, rregullat dhe rregulloret, p.sh., cilat mund të jenë kërkesat ligjore për të
qenë pjesë e një grupi individësh të vënë në provë. Anëtarët e grupit mund të testojnë edhe
NX¿MWsGKHWsVKRKLQVDODUJPXQGWsVKNRMQsJMsUDWQJDDQDHJUXSLWDSRXGKsKHTsVYHWs
tyre.
StuhiaSsUVKNUXKHWVLQMsSHULXGKsNRQÀLNWLEUHQGDJUXSLWNXLQGLYLGsWMDQsQsNRQNXUUHQFs
për rolet dhe për të dominuar grupin. Në këtë periudhë, mund të krijohet një hierarki midis
individëve, dhe ku individët mund të marrin role të ndryshme, p.sh., drejtuesi, testuesi i
NX¿MYHVKDND[KLX³GDVKLLNXUEDQLW´
NormaWKXKHWVH¿OORQSDVLG\ID]DWHSDUDMDQsTHWsVXDUEDVKNsPHNRQÀLNWHWGKHWHQVLRQHW
HQGU\VKPH4sQJDNMRSLNsJUXSL¿OORQWsIRNXVRKHWQsTsOOLPHWGKHGHW\UDWHJUXSLW
bëhen më të hapur për të komunikuar, për të ndarë idetë dhe për të punuar së bashku.
Puna në grup

181

Performanca është periudha kur grupi është aktiv në kryerjen e aktiviteteve të caktuara
për të cilat ky grup u krijua.
Përfundimi është faza kur punës në grup i afrohet fundi dhe anëtarët mund të ndjejnë
se po humbasin diçka, edhe pse disa të tjerë mund të jenë të kënaqur që kjo eksperiencë
mbaroi.
Megjithëse modeli i Tuckman-it ka rezultuar i dobishëm dhe ka pasur ndikim, të tjerë
mendojnë se një metodë kaq lineare dhe akademike ndaj proceseve të grupit, nuk
pasqyron kaosin dhe rrjedhshmërinë e grupeve reale (p.sh., Benson 2001, fq.79). Për
më tepër, disa individë mund t’i kalojnë këto faza në një mënyrë jo në sinkroni me
procesin e grupit në tërësi.
Rolet në grup. Siç u përmend, disa individë mund të marrin role të caktuara brenda
grupit të cilat mund të ndikojnë mënyrën e sjelljes së tyre. Kjo mund të mos jetë sjellja
e tyre e zakonshme dhe drejtuesit e grupeve duhet të jenë në dijeni të këtij fakti dhe
WsVLJXURKHQTsoGRDQsWDULJUXSLWWsPXQGWsSsU¿WRMsQJDSXQDQsJUXSGKHWsPRV
dështojnë për shkak të roleve që marrin gjatë kësaj kohe.
Rolet në grup mund të jenë:

'UHMWXHV$JUHVLY 

-RSMHVsPDUUsV

1GLKPXHV3HUVRQTsNsUNRQPLUsQMRKMH6KDND[KL

5UsI\HV9s]KJXHV
1GsUPMHWsVXHV$YRNDWPEURMWsV

5HÀHNWXHV%OORNXHV 3HUVRQTsWsEsQTHM¿Q
Benson (2001, fq. 83-84) prezanton mënyra për të menaxhuar punën me këto role dhe
tensione të ndryshme duke këshilluar që edhe pse grupet mund të jenë të karaktereve
të ndryshme, do të ketë tipare kryesore sipas kulturës dhe strukturës. Ai paraqet këto
konstatime:

6MHOOMDQXNsVKWsHUDVWsVLVKPH

6MHOOMDsVKWsHNXSWXHVKPH

6MHOOMDPXQGWsSDUDVKLNRKHW

6MHOOMDQsJUXSNXSWRKHWPsPLUsJMDWsSXQsVQsJUXSVHVDYHWsPQsED]sWs
personalitetit individual

,QGLYLGsEUHQGDJUXSLWPXQGWsGXDQWsSsUIVKLKHQPHJUXSLQGKHJMLWKDVKWX
të largohen prej tij – që ai i quan forca centrifugale dhe qendërsynuese

3XQDHJUXSLWVKSDORVHWPHNDOLPLQHNRKsVGKHsVKWsRUJDQLNH
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'LVNXWLP
Po drejtoni një grup të ri. Të gjithë anëtarët janë dënuar për vepra penale të lidhura me
humbjen e durimit. Janë javët e para dhe ju doni të diskutoni sesi mund të dalloni kur ata
inatosen. Megjithatë, pjesëmarrësit në grup janë duke bërë një bisedë shpërqëndruese,
duke qeshur dhe duke bërë shaka pa e marrë seriozisht procesin, me përjashtim të një
ose dy personave më të qetë dhe të veçuar.
Si do e vlerësonit këtë grup?
Çfarë do bënit me ta në këtë fazë?
Llojet e grupeve
Siç përmendet më sipër, mund të përdoren metoda të ndryshme për të punuar
me një grup në varësi të sjelljes së tyre. Në të kaluarën, punonjësit e shërbimit të
provës kanë përdorur një sërë metodash të ndryshme. Por që kur doli parimi “Çfarë
Funksionon”, shumica e programeve të grupeve, tani bazohen në sjelljen njohëse. Kjo
metodë bazohet në teorinë se shumë të dënuar recidivistë nuk i kanë disa aftësi dhe,
se këto “mangësi” janë edhe arsyet e sjelljes së tyre kriminale. Kjo mungesë aftësish
mendohet se ndikon në zgjidhjen jo të mirë të problemeve, në paaftësinë për t’i parë
gjërat në këndvështrimin e të tjerëve (duke përfshirë edhe viktimat), në paaftësinë për
të kontrolluar emocionet dhe për të vepruar në mënyrë impulsive, duke çuar kështu në
QMsVMHOOMHPMDIWWsNX¿]XDUGKHQsGLVDOORMUHDJLPHVKQGDMVLWXDWDYHWsFDNWXDUD
Zakonisht, grupet ndahen në këto lloje:


Programe të përgjithshme për të dënuarit. Përdoren për ata individë që
i përkasin një niveli të mesëm ose të lartë rreziku për recidivizëm. Nuk
trajtojnë në mënyrë direkte lloje të caktuara veprash penale apo një grup të
caktuar të dënuarish, por përdorin një metodë të bazuar gjerësisht në sjelljen
njohëse dhe në aftësitë.



3URJUDPHSsUGLVDYHSUDSHQDOHVSHFL¿NH3DYDUsVLVKWVHHGKHNsWRSURJUDPH
bazohen në sjelljen njohëse dhe theksojnë rolin e të menduarit në sjellje,
ato fokusohen kryesisht në disa lloje veprash penale. Si shembull mund të
përmendim grupet për individët që ngasin makinën në gjendje të dehur, apo
dhe për ata që kryejnë vepra penale për shkak të mungesës së kontrollit.
Grupet për individët që ngasin makinën në gjendje të dehur përfshijnë
programe edukuese kundër përdorimit të alkoolit, por trajtojnë edhe proceset
e të menduarit që mund të fshihen pas racionalizmit individual të sjelljes së
tyre kriminale. Grupet që kanë probleme me kontrollin bazohen kryesisht
në teknikat e Menaxhimit të Zemërimit, që i mësojnë individët të kuptojnë
më mirë motivimin dhe besimet e tyre mbi zemërimin dhe dhunën, si dhe
i ndërgjegjësojnë ata për fazat emocionale dhe psikologjike të shuarjes së
zemërimit.

Puna në grup
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Grupet që trajtojnë grupe të caktuara individësh, p.sh., grupe për të rinjtë
ose për femrat. Njihet tashmë fakti se disa grupe janë më të qetë kur janë
Ws NX¿]XDU Qs DQsWDUsVLQs H W\UH GKH NDQs LQGLYLGs PH Ws QMsMWDW QHYRMD
karakteristike. Për shembull, grupet vetëm me gra kanë më shumë sukses
sesa grupet e përziera gjinore, për sa u përket pjesëmarrjes dhe gjasave për
të kontribuar dhe mësuar. Aty mund të trajtohen tema ose çështje që janë
tipike për anëtarët e grupit.

Çështje dhe pyetje për diskutim
1. Mendoni për një grup ku jeni anëtar dhe për një grup me të cilin keni punuar ose keni
dëgjuar, a mund të dalloni ndonjë nga fazat e Tuckman-it dhe Benson-it?
2. Nëse do duhet të drejtoni një program, mendoni se me kë do bashkëpunoni. Është
e rëndësishme që të njihni pikëpamjet e njëri-tjetrit për çështje të ndryshme të cilat
mund të trajtohen me anëtarët e grupit.
3. Bëni një listë me çështjet e mundshme për të cilat duhet të jeni të qartë.
4. Mendoni sesi do të menaxhoni njëri-tjetrin dhe grupin.
5. Duhet të mendoni paraprakisht se me kë dhe si do të trajtoni tema të tilla si agresiviteti
dhe mospranimi për të marrë pjesë në grup.
6. Keni rënë dakord për ndarjen e detyrave, me çfarë do të merret secili?
7. $VKWX VLo L SsUGRUQL ELVHGDW LQIRUPXHVH GHEULH¿QJ  SsU Ws PHQD[KXDU VLWXDWDW H
vështira, a do t’i përdorni edhe për të dëgjuar anëtarët e grupit?
8. 'UHMWLPLLQMsSURJUDPLSsUIVKLQSODQL¿NLPGKHDIWsVLWsPLUDQGsUSHUVRQDOHWsXQsV
QsJUXS,GHQWL¿NRQLVHFLODWMDQsSLNDWWXDMDWsIRUWDGKHDWRWsGREsWDGKHEsQLQMs
plan veprimi për zhvillim personal.
9. Diskutojini këto pika të dobëta dhe të forta me kolegët tuaj – ata kanë për t’i dalluar
dhe mund të habiteni nga reagimi i tyre (feedback-u).
10. Cila është metoda juaj e të punuarit në grup?
11. Diskutoni rolin dhe metodën tuaj të preferuar dhe mendoni për ndikimin që mund të
ketë te grupi nëse jeni drejtues ose bashkë-drejtues.
12. Në grupe (veçanërisht me përbërje mikserë përzierë) duhet të dini të dalloni “dashin
e kurbanit” apo përdorimin e tyre si përfaqësues “tipik” të racës së tyre, gjinisë,
seksit, prejardhjes etnike, etj.
13. Cilat janë supozimet tuaja në lidhje me kategoritë e mësipërme të anëtarësimit social
DSRNODVL¿NLPLW"
14. Mendoni se do ju duhet të kaloni një orë ose më shumë në një grup. Çfarë ndryshimi
do të përbënte informacioni në vijim dhe pse?
a.
Ora
b.
Vendi
c.
Anëtarët e tjerë
d.
Çfarë të duhet të bësh më pas
e.
Një ngjarje aktuale apo e kohëve të fundit
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f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Puna në grup

Eksperienca të mëparshme në grup
Kur hëngrët për herë të fundit
Koha (moti)
Çfarë mendojnë anëtarët e tjerë për ju
Sa interesant/i mërzitshëm është grupi
Sa e këndshme është dhoma
Një problem personal
Historia e jetës suaj kohët e fundit.
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6. METODAT E PUNËS ME TË DËNUARIT

Zhvillimi i komunitetit
Roli i vullnetarëve
Protokollet e bashkëpunimit

6.5
6.5
Marinela Sota

Komuniteti është shumë i rëndësishëm për ekzekutimin e alternativave të dënimit me
burgim ose masave komunitare, siç iu referohet Konventa Evropiane “Për mbikëqyrjen
H SHUVRQDYH Ws GsQXDU RVH Ws OLUXDU PH NXVKW´ UDWL¿NXDU QJD 6KTLSsULD PH OLJMLQ QU
8724, datë 26.12.2000.
Komuniteti PXQG Ws VKLKHW VL QMsVL JMHRJUD¿NH RVH VL JUXSH Ts QGDMQs osVKWMH Ws
përbashkëta apo identitete të përbashkëta që quhen komunitete funksionale. Megjithëse
QMsNRPXQLWHWJMHRJUD¿NPXQGWsSsUIVKLMsQJDQMsODJMHGHULQsQMsT\WHWWsPDGKVs
bashku me periferitë e tij, shumica e studimeve për komunitetin i referohet një lagjeje
të caktuar ose një territori të caktuar.8
3sUEsUsVLW H NRPXQLWHWLW MDQs individët, familjet, grupet e qytetarëve, strukturat
përfaqësuese të zgjedhura, institucionet që japin shërbime për komunitetin, organizatat
qytetare me karakter social, ekonomik, fetar, politik, etj.
Roli i komunitetit në ndihmë të drejtësisë penale dhe të shërbimit të provës rrjedh nga
vetë funksionet e komunitetit9 në shoqëri:
8 Netting et al., 2004, Handbook of Community Practice, fq. 10, Sage, Inc
9 Warren (1978), fq. 9
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3URGKLPL7sSURGKRMsGKHWsVKSsUQGDMsSsUNRQVXPDWRUsWDUWLNXMGKH
produkte që kërkohen në treg.



6KRTsUL]LPL7sNULMRMHOLGKMHWPHWsWMHUsWGKHWsQMRKsLQGLYLGLQJUXSLQPH
rregullat konvencionale të pranuara në komunitet. Shoqërizimi ndodh në
familje, shkollë dhe nga media.
.RQWUROOLVRFLDO7sXVKWURMsNRQWUROOVRFLDOQGDMLQGLYLGsYHJUXSHYHTs 
thyejnë rregullat e pranuara nga të gjithë, përfshirë gjykimin dhe dënimin e
tyre.
3MHVsPDUUMDVRFLDOH7sXVKWURMsSMHVsPDUUMHQsGLVNXWLPLQHosVKWMHYHTsH
shqetësojnë atë dhe në vendimmarrjen për to.
0EsVKWHWMDHSsUEDVKNsW7sRIURMsPEsVKWHWMHSsULQGLYLGsWIDPLOMHWJUXSHW
që ndodhen në kushte të vështira ose përballen me ndryshime në jetën e tyre
duke përdorur burimet e veta.








Shërbimi i provës mbështetet në funksionet natyrale dhe funksionale të komunitetit
GXNHHSDUsNRPXQLWHWLQVLEDVKNsSXQsWRUSRUHGKHVLSsU¿WXHVWsGUHMWsVLVsSHQDOH
Në referimin që i bën Marie Weil,10 komunitetet janë konteksti i praktikës së punës
sociale, dhe praktika në komunitet njihet si një nga mjetet më të rëndësishme për të
çuar përpara përkushtimin e çdo profesionisti ndaj drejtësisë sociale.
Në shoqëri, drejtësia sociale duhet të garantojë të drejta të barabarta, drejtësi dhe
mundësi për të gjithë anëtarët, grupet e komunitetit bazuar në përfaqësimin dhe
pjesëmarrjen e anëtarëve të komunitetit në vendimmarrje. Kjo është baza e zhvillimit
të iniciativave dhe programeve komunitare për të dënuarit në komunitet. Midis disa
qëllimeve të drejtësisë penale11, dy janë nga më të rëndësishmet që projektojnë role
shumë të rëndësishme dhe esenciale për komunitetin:

1. Sistemi i drejtësisë penale duhet të zhvillojë një sistem progresiv që gjen
përgjigje efektive për të siguruar kontrollin e të dënuarve në komunitet, si
dhe për të garantuar sigurinë e publikut dhe për t’iu përgjigjur shqetësimeve
të komunitetit.
Për të garantuar sigurinë e publikut dhe kontrollin e të dënuarve në komunitet, drejtësia
penale dhe komuniteti kanë rolet e mëposhtme:
6LVWHPLLGUHMWsVLVsSHQDOH Të sigurojë që të dënuarit të mbikëqyren në mënyrë të
kujdesshme nga personeli dhe një rrjet anëtarësh të komunitetit; të sigurojë që
10 Handbook of Community Practice, (2005) fq. 8, Sage, Inc
11 Alternatives to Incarceration, www.ca.lwv.org/jj/alternat
Zhvillimi i komunitetit Roli i vullnetarëve Protokollet e bashkëpunimit
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koha e të dënuarit është strukturuar në aktivitete produktive; të zhvillojë disa lloj
opsionesh mbikëqyrjeje, alternativa përgjigjesh ndaj shkeljeve dhe alternativa
nxitjeje dhe motivimi për të dënuarit.
.RPXQLWHWL Të kontribuojë në drejtësinë penale lidhur me çështjet e sigurisë së
publikut; të ndajë me drejtësinë penale përgjegjësinë për kontrollin e të dënuarve
dhe riintegrimin e tyre.

2.

Të dënuarit të dalin nga sistemi i drejtësisë më të aftë për një
pjesëmarrje produktive në shoqëri, seç ishin kur hynë në këtë sistem.

Për të arritur qëllimin e aftësimit të të dënuarve me shprehi që forcojnë mundësitë e
tyre për të mos kryer në të ardhmen vepra penale, drejtësia penale dhe komuniteti kanë
rolet e mëposhtme:
6LVWHPLLGUHMWsVLVsSHQDOH Të vlerësojë pikat e forta dhe interesat e të dënuarve
VL GKH Ws LGHQWL¿NRMs EXULPHW H NRPXQLWHWLW Ts QGLKPRMQs GKH SORWsVRMQs Ws
dënuarit në rrugën e shmangies së krimit; të përfshijë të dënuarit në këto aktivitete
dhe të sigurojë përfundimin me sukses të programeve; ndërtimi i kapaciteteve
parandaluese nëpërmjet bashkëpunimit produktiv me punëdhënësit, mësuesit,
dhe shërbimet e tjera në komunitet.
.RPXQLWHWL Të bëhet partner me drejtësinë penale në zhvillimin e mundësive
për të dënuarit që të ri-bëhen anëtarë të komunitetit duke mësuar qëndrime,
shprehi dhe vlera të reja.
Pse komuniteti është i rëndësishëm për ekzekutimin e alternativave të dënimit
me burgim?
Qëllimi i punës me të dënuarit është: të vlerësojë dhe menaxhojë rrezikshmërinë dhe
dëmin, të zvogëlojë mundësinë e ripërfshirjes në krim dhe të mbrojë publikun.12 Këto
qëllime arrihen duke përfshirë komunitetin në të gjitha fazat e punës me të dënuarit.
Si përfshihet komuniteti në punën me të dënuarit?
Vlerësimi dhe menaxhimi i rrezikshmërisë dhe dëmit – Në arritjen e këtij qëllimi
komuniteti përfshihet duke:

GKsQsLQIRUPDFLRQSsUWsGsQXDULQ

NULMXDUGKH]EDWXDUVNHPD]KGsPWLPLSsUYLNWLPDW
12 Kemshall, H dhe Pritchard, J (1996) Good practice in Risk Assesment and Risk Management 1, London, Jessica
Kingsley Publishers
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Zvogëlimi i mundësisë së ri-përfshirjes në krim – Në arritjen e këtij qëllimi
komuniteti përfshihet duke:

RIUXDUSURJUDPHWHUDSHXWLNHSsUWsGsQXDULWQsNRPXQLWHW

PEsVKWHWXUPHVKsUELPHVLDNRPRGLPLQGLKPDHNRQRPLNHSDVOLULPLW

PDUUsSMHVsQsSURJUDPHWHYL]LWDYHGKHPRQLWRULPLWWsEXUJMHYH

XVKWUXDUNRQWUROOXGKsKHTXUPEsVKWHWXUWsGsQXDULWQsSsUPMHWRUJDQL]DWDYH
ose vullnetarëve.
Mbrojtja e publikut – Në arritjen e këtij qëllimi komuniteti përfshihet duke:

EDVKNsSXQXDUPHSROLFLQsSURNXURULQsJM\NDWsQ

QJULWXUSURJUDPHSDUDQGDOXHVHQsNRPXQLWHW

PDUUsSMHVsQsNRPXQLWHWQsGLVNXWLPLQHosVKWMHYHWsVLJXULVsGKHGUHMWsVLVs
Modeli “Çfarë funksionon”, e cila u zhvillua në vitet 1980, përfshin elementin
komunitar si parim të saj midis parimeve të tjera që aplikohen për shërbimin e provës
dhe që janë:







NODVL¿NLPLLUUH]LNVKPsULVs përshtatja e nivelit të ndërhyrjes me
rrezikshmërinë e individit;
IDNWRUsWNULPLQRJMHQs përqendrimi në ata faktorë që vlerësohet se ndikojnë
në ri-përfshirjen në krim;
SsUSXWKVKPsULD përputhja e stilit të punonjësit të shërbimit të provës me
stilin e të mësuarit të të dënuarit;
ED]DNRPXQLWDUH ofrimi i programeve në komunitet dhe jo në institucione;
PRGDOLWHWLLWUDMWLPLW kombinimi i metodave të orientuara nga shprehitë me
metoda të orientuara nga njohja e sjelljes, etj.;
LQWHJULWHWLLSURJUDPLWVLJXULPLTsPHWRGRORJMLDHSURJUDPHYHUHÀHNWRQ
qëllimin e tyre dhe rezultatet vlerësohen në mënyrë të pavarur.

Parimi i bazës komunitare për programet që adresojnë nevojat e të dënuarve ka lidhje
me qasjen që e sheh të dënuarin pas përfshirjes në krim dhe dënimit të tij si një individ
që mund të ndryshojë, që burgimi ose izolimi krijon pasoja negative në jetën e tij dhe
që duhen shmangur kur është e mundur. Gjithashtu, një element tjetër i kësaj përqasjeje
është se komuniteti ka më shumë burime dhe mundësi për ta mbështetur, orientuar dhe
ndihmuar të dënuarin.
Roli i vullnetarëve
Pjesë e përfshirjes së komunitetit në shërbimin e provës është puna vullnetare e
QMHUs]YHTsRIURMQsNRKsQHQHUJMLQsSsUNXVKWLPLQÀHNVLELOLWHWLQGKHDIWsVLWsHW\UH
dhe që përbën një kontribut unik për këtë shërbim.
Vullnetarizmi për të punuar me të dënuar, të cilët janë në shumë mënyra vulnerabël,
bën që të dënuarit të marrin mesazhe pozitive dhe mbështetëse, që theksojnë tek ata
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mendimin se ata janë të vlefshëm dhe kanë mundësi për të bërë zgjedhje të mira dhe
të ndryshojnë jetën e tyre.
9XOOQHWDUsWNDQsGLVDDYDQWD]KHQsSXQsQPHWsGsQXDULW






9XOOQHWDUsWNDQsVKXPsQMRKXULSsUNXVKWHWYHQGDVHWsNRPXQLWHWLWEXULPHW
që mund t’u vijnë në ndihmë të dënuarit si dhe çështjet që shqetësojnë vetë
komunitetin dhe mund të përbëjnë pengesa për të dënuarit.
9XOOQHWDUsWNULMRMQsXUDQGsUPMHWNRPXQLWHWLWGKHVWUXNWXUDYHWsWLOODVL 
shërbimi i provës.
9XOOQHWDUsWEsKHQJMLWKDVKWXPRGHOHSR]LWLYHSsUDQsWDUsWHWMHUsWs

komunitetit.
9XOOQHWDUsW]YRJsORMQs³IDNWRULQHIULNsV´GKHoPLWL]RMQsTsQGULPHRVH 
koncepte për të dënuarit dhe, luajnë rol pozitiv në reduktimin e krimit
në komunitet.

Protokollet e bashkëpunimit
Shërbimi i provës përmbush detyrat e veta duke bashkëpunuar me organet shtetërore
THQGURUH RUJDQHW H QMsVLYH Ws THYHULVMHV YHQGRUH RUJDQL]DWDW MR¿WLPSUXUsVH GKH
shërbime të tjera në komunitete të ndryshme. Në legjislacion parashikohen fushat
dhe modalitetet e bashkëpunimit duke përcaktuar rolin, përgjegjësitë dhe rezultatet
e pritshme nga bashkëpunimi. Bashkëpunimi realizohet bazuar në rregulla që
formalizohen në Protokolle bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Drejtësisë, Shërbimit
Ws3URYsVGKHLQVWLWXFLRQHYHRUJDQL]DWDYHMR¿WLPSUXUsVHVKsUELPHYHQsNRPXQLWHW
etj.
Për një model marrëveshjeje bashkëpunimi, shih Shtojcën dy.

Përvoja shqiptare
Përfshirja e komunitetit në ekzekutimin e dënimeve alternative është një eksperiencë
e re për Shqipërinë. Edhe pse Kodet penale të vitit 1928, 1952,1977, parashikonin
dënime alternative, këto ishin dënime që ekzekutoheshin jashtë burgut, por komuniteti
nuk kishte asnjë rol.
Kodi Penal, që u miratua në vitin 1995, parashikonte dënime alternative për të
dënuarit për vepra jo të rënda, por ligjet dhe aktet nënligjore që u miratuan më pas me
TsOOLPEsUMHQWs]EDWXHVKsPWs.RGLW3HQDOQXNUHÀHNWXDQNRQFHSWLQHNRPXQLWHWLWVL
NRQWULEXHVGKHSsU¿WXHVLGUHMWsVLVsSHQDOH
Megjithatë, organizata ndërkombëtare dhe vendase duke kuptuar rëndësinë e përfshirjes
së komunitetit në ekzekutimin e vendimeve penale në komunitet, duke vlerësuar
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burimet që ishin krijuar tashmë dhe që komuniteti mund të ofronte për shkelësit e ligjit,
hodhën hapat e para për të pasur një perspektivë komunitare në drejtësinë penale.
Nga një bashkëpunim i Ministrisë së Drejtësisë, Komisionit Evropian, Sida-s dhe
UNICEF-it, në Shqipëri po aplikohet një program tre-vjeçar për të zhvilluar sistemin e
drejtësisë për të mitur. Qëllimi i programit është të hedhë bazat për një sistem që mbron
WsGUHMWDWHWsULQMYHGKHWsIsPLMsYHQsNRQÀLNWPHOLJMLQSDUDVKLNXDUNMRQsVWDQGDUGHW
ndërkombëtare. Programi synon të zhvillojë komponentët e sistemit të drejtësisë për të
mitur nëpërmjet pesë fushave të ndërhyrjes:
-

Advokim për përmirësimin e legjislacionit dhe zhvillimin e politikave.
Ngritje të kapaciteteve institucionale.
Zhvillim të alternativave të dënimit me burgim.
Mbrojtje dhe riintegrim të fëmijëve të dënuar.
Programe parandaluese, që përfshijnë komunitetin dhe shkollën.

Në kuadër të këtij programi, Klinika Ligjore për të Miturit dhe Qendra për Zgjidhjen e
.RQÀLNWHYHGKH3DMWLPLQH0RVPDUUsYHVKMHYH]EDWXDQG\SURMHNWHWsUsQGsVLVKPHGXNH
krijuar një eksperience shumë të mirë të bashkëpunimit të organeve të drejtësisë penale me
komunitetin.
Projekti “Zbatimi i dënimeve në komunitet për të miturit” është duke u zbatuar nga
Klinika Ligjore për të Miturit në bashkëpunim me Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë,
Seksioni i të miturve. Deri tani nga ky seksion janë dhënë 18 dënime në komunitet, prej
të cilëve vetëm 1 është revokuar. Fëmijët janë referuar në shkolla, qendra komunitare, për
të vazhduar arsimin ose marrë shkollim profesional, gjithashtu, janë punësuar për të kryer
punë të papaguar në interes e komunitetit. Personeli i projektit ka zhvilluar protokolle të
punës me të miturit në kuadër të mbikëqyrjes, kontrollit, mbështetjes dhe ndihmës për ta.
4HQGUD SsU =JMLGKMHQ H .RQÀLNWHYH GKH 3DMWLPLQ H 0RVPDUUsYHVKMHYH ]EDWRL SURMHNWLQ
“Ndërmjetësimi viktime-shkelës dhe aplikimi i drejtësise restauruese për moshën 14-21
vjeç”. Projekti është në vazhdim me mbështetjen e UNICEF-it.
1sNRUQL]sQHNsWLMSURMHNWLX]JMLGKHQNRQÀLNWHSHQDOHPLGLVWHULQMYHWsPRVKsV
YMHoQsSsUPMHWDSOLNLPLWWsGUHMWsVLVsUHVWDXUXHVHdGRUDVWX¿QDOL]XDPHQMsPDUUsYHVKMH
ku palët pranonin zgjidhjen e vendosur midis tyre. Për të realizuar marrëveshje të tilla,
QGsUPMHWsVLWNU\HMQsVKXPsELVHGDPHSDOsWPHTsOOLP]JMLGKMHQHNRQÀLNWLWGKHSDMWLPLQH
palëve.
4sOOLPHWGKHREMHNWLYDWHSURMHNWLWV\QRQLQWs]JMLGKQLQNRQÀLNWHWPLGLVWsULQMYHGXNHDSOLNXDU
SUDNWLNDWsQGsUPMHWsVLPLWGKHGUHMWsVLVsSHQDOHWsUULVQLQQXPULQHUDVWHYHWsNRQÀLNWHYH
që zgjidhen me ndërmjetësim dhe pajtim të palëve, të shmangnin procedimin penal të të
miturve për vepra me rrezikshmëri jo të lartë.
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7. PUNA ME TË DËNUARIT

Puna në gjykatë

7.1
7.1
John Deering

Roli i shërbimit të provës para dhënies së dënimit
Punonjësi i shërbimit të provës pranë gjykatës është i pranishëm në gjykatë për të kryer
të gjitha shërbimet e duhura në lidhje me gjykatën dhe mund të thirret në çdo kohë
JMDWsVHDQFDYHJM\TsVRUHSsUWsDVLVWXDURVHRIUXDUNsVKLOOD'HW\UD¿OORQSDUDSURFHVLW
gjyqësor, me njohuri mbi “listën e gjykatës” për individët që do dalin në gjyq, duke
mundësuar kështu kontrollin për të parë nëse del ndonjë nga rastet e ngarkuara atij.
Punonjësi i gjykatës duhet të ketë marrë të gjithë raportet në kohë, atë ditë.
Në gjykatë, ky rol konsiston në paraqitjen e raporteve, në regjistrimin e dënimeve dhe
kërkesave për raporte, si dhe me intervistimin e të gjithë individëve, çështjet e të cilëve
janë shtyrë për paraqitje raportesh si dhe të individëve të dënuar nga gjykata, qoftë me
dënim me burgim ose me punë në komunitet.
Gjykata mund të kërkojë informacion ose këshilla mbi një sërë temash. Pas gjykatës, i
gjithë informacioni i evidentuar, i kalon administratës së shërbimit të provës.
Raportet e gjykatës mund të shihen si kontributi më domethënës në procesin e
drejtësisë penale nga shërbimi i provës, para dhënies së dënimit. Raportet para dhënies
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së dënimit përdoren si dokument për gjykatën, të shkruara objektivisht dhe të pavarura
nga këndvështrimi i prokurorisë dhe palës mbrojtëse. Ato duhet të paraqesin një sintezë
të të gjithë informacionit dhe fakteve të çështjes, të siguruara nga prokuroria dhe pala
mbrojtëse, të paraqitura në formën e një analize të arsyeve përse ky individ kreu këtë
vepër penale në këtë kohë. Duhet përfshirë edhe informacioni i marrë nga burime të
tjera mbi çështje të tilla si shëndeti i individit, punësimi, strehimi, etj., në mënyrë që
analiza të jetë sa më e plotë.
'LVNXWLP
Vlerësimi para dhënies së dënimit

3sUoIDUsVKsUEHQ"

dIDUsGXKHWWsDUULMs"

6LPXQGWsDUULKHW"
Për çfarë shërben?
Qëllimi i një raporti para dhënies së dënimit është të ndihmojë gjykatën të marrë një
vendim për dënimin, duke u bazuar në informacion më të detajuar sesa ai që mund
të paraqitej në gjykatë. Raporti jo vetëm që jep informacion shtesë, por jep edhe
informacion të vlerësuar objektivisht dhe të paraqitur në një mënyrë të drejtë dhe të
balancuar nga autori i raportit. Për më tepër, raporti duhet të bazohet në analizën e
situatës, rrethanave, shkaqeve dhe qëndrimeve të autorit të veprës penale. Si rezultat
i këtij procesi, çdo vendim i marrë duhet të jetë “më i drejtë”, pasi bazohet në
informacionin më të gjerë të mundshëm. Ky informacion është i nevojshëm, sepse në
përgjithësi nuk mund të japësh një vendim bazuar vetëm në llojin dhe natyrën e veprës
penale. Nëse raporti mund të tregojë qëndrimin e individit duke prezantuar problemet,
situata të tjera të ndryshme dhe shkaqet e veprës penale, atëherë dënimi i dhënë ka më
shumë mundësi që të synojë reformimin dhe rehabilitimin e personit, dhe jo thjesht
ndëshkimin e tij.
Në terma të përgjithshëm, raporti duhet të përpiqet të tregojë se “përse ky individ ka
kryer këtë vepër penale në këtë kohë”, dhe të konsiderojë se çfarë lloj dënimi do të
reduktonte mundësinë e recidivizmit nga ana e tij, ndonëse pa dyshim është gjykata
organi i vetëm kompetent për të dhënë dënimin; pra, raporti i punonjësit të shërbimit
të provës është thjesht këshillues.
Procesi:
Pasi merr informacion nga gjykata dhe nga prokuroria mbi faktet e rastit konkret,
punonjësi i shërbimit të provës duhet të intervistojë autorin e veprës penale, duke
synuar ta përfshijë atë në mënyrë bashkëpunuese, jo autoritare apo kërcënuese, për
të mos e bërë individin jo-bashkëpunues, sepse në këtë mënyrë nuk do të përmbushej
qëllimi i raportit.
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Përmbajtja dhe struktura e raportit
Çdo raport është i përbërë nga disa pjesë, zakonisht sipas shembullit në vijim:
1. Përshkrimi dhe analizë e veprës penale. Kjo pjesë duhet t’i përgjigjet
pyetjeve në vijim lidhur me veprën penale: “kush, çfarë, kur, ku, pse dhe si?”
Konsideron sa fajtor mund të jetë individi dhe qëndrimin e tij/saj ndaj veprës
penale, si dhe të dëmit që i ka shkaktuar viktimës.
2. Përshkrimi dhe analiza e individit. Kjo pjesë përfshin një analizë dhe
komente të disa fushave të jetës së individit dhe historisë personale të tij/saj,
për aq sa ato mund të kenë lidhje me arsyet e kryerjes së kësaj vepre penale.
Kjo mund të përfshijë informacion mbi: situatën sociale të individit, historinë
personale, historinë kriminale (nëse ka) dhe reagimin ndaj dënimeve të
mëparshme, arsimimin, punësimin apo trajnimet, strehimin, shëndetin mendor
GKH¿]LNYsVKWLUsVLWsSHUVRQDOHGXNHSsUIVKLUs¿QDQFDWSsUGRULPLQHDONRROLW
dhe/ose drogës, qëndrimin e përgjithshëm social dhe qëndrimin ndaj krimit, si
dhe çdo faktor tjetër që autori i raportit i konsideron të nevojshëm.
3. Analiza dhe vlerësimi i Rrezikut. Ky seksion bën një vlerësim të rrezikut
potencial që mund të përbëjë individi, si për sa i takon recidivizmit, ashtu edhe
për dëmin që ai mund të shkaktojë. Këtu duhet të përfshihen edhe mundësitë se
si mund të reduktohen ose menaxhohen këto rreziqe.
4. Konkluzioni. Ky seksion bën përmbledhjen e raportit dhe merr në
konsideratë sa vijon: a ishte kjo një vepër penale “e kryer vetëm një herë” apo
ka probleme ose shkaqe që tregojnë se personi është në rrezik recidivizmi? Si
rrjedhojë, a mundet dënimi të trajtojë vetëm veprën penale apo duhet të marrë
parasysh edhe autorin e veprës penale? Cilat janë dënimet e mundshme? Së
fundmi, në raport duhet të jepet një propozim për gjykatën në lidhje me dënimin.
Ky duhet të jetë një opsion që, duke marrë parasysh rrezikshmërinë e veprës
penale, do të sigurojë “një dënim në proporcion me këtë rrezikshmëri dhe të
përshtatshëm për veprën penale të kryer”, mbrojtje për publikun, nëse është
e nevojshme, si dhe rehabilitim ose masa të tjera për të reduktuar rrezikun e
recidivizmit, kur shihet se kjo ekziston si mundësi. Për pasojë, autori duhet të
kuptojë rrezikshmërinë e veprës penale, të rrethanave rënduese ose lehtësuese,
si dhe opsionet e ndryshme të dënimeve që mund të japë gjykata.
Gjatë 10 viteve të fundit, shërbimi i provës në Evropë ka përdorur gjerësisht instrumentet
statistikore parashikuese të mundësisë për ri-dënim dhe të rrezikut për dëmtim,
me qëllim që të ndihmojë si autorin por edhe për të siguruar një bazë objektive për
pikëpamjet e shprehura në raport. Këto instrumente përfaqësojnë të dy anët e vlerësimit
të rrezikut, konkretisht të atij klinik dhe statistikor. Instrumentet klinike janë zhvilluar
kryesisht në mënyrë lokale, ndërsa instrumentet statistikore janë zhvilluar në bazë të
shembujve të shumtë të marrë nga të dënuarit.
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Përgatitja e raporteve për gjykatën
Përgatitja e raporteve për gjykatën bazohet në llojin e vlerësimit të kryer. Ka disa të
dhëna empirike që tregojnë se punonjësit e praktikës punojnë sipas supozimeve të
tyre teorike rreth individëve (Milner & O’Byrne 2002), dhe mund të përfshihen në
QMsQJDWUHPRGHOHWHYOHUsVLPLWVLoLGHQWL¿NRKHWQJD6PDOH 7XVRQ FLWXDUQs
Smale 2000), dhe konkretisht: modeli i pyetjeve, procedural dhe i shkëmbimit. Modeli
i pyetjeve përfshin një proces rutinë të njëanshëm, ku punonjësi bën pyetje në bazë të
teorive të veta rreth individit dhe shkaqeve se përse është në këtë pozitë. Për më tepër,
këto të dhëna mblidhen dhe analizohen për t’iu përshtatur këtyre teorive mbi botën.
Modeli procedural përmbush nevojat e institucionit, sepse intervista ka për qëllim të
zbulojë nëse individi përshtatet në një nga shërbimet ekzistuese dhe kriteret e pranimit
të tij në një nga këto shërbime. Së fundi, modeli i shkëmbimit i konsideron individët
si ekspertë të nevojave dhe problemeve të tyre dhe theksi vendoset tek shkëmbimi i
informacionit të përdorur për të ndihmuar individët të “mobilizojnë burimet e tyre të
brendshme dhe të jashtme” për të arritur ndryshimin.
Përgatitja për intervistimin
Metoda më e mirë e intervistimit për të përpiluar një raport për gjykatën është ajo e
intervistës gjysmë të strukturuar. Kjo përfshin përgatitjen e disa pyetjeve të mbyllura dhe
një numri më të madh pyetjesh të hapura, të formuluara për të nxjerrë informacion në
bazë të seksioneve të raportit të përmendura më sipër. Gjithashtu, mund të përdoret edhe
një instrument vlerësimi, që mund të ndihmojë në strukturën e intervistës.
Një para-kusht thelbësor i intervistës gjysmë të strukturuar është përgatitja. Shërbimi
i provës duhet të ketë informacion në dispozicion para se të kryhet intervista. Është e
rëndësishme që ky informacion të përvetësohet, pasi kjo gjë do të siguronte si kontekstin
ashtu edhe mjedisin e tij, por gjithashtu do të shërbejë për ta përdorur si bazë për pyetjet.
Informacioni merret nga burime të ndryshme, por disa nga më të rëndësishmet janë:
Deklaratat e dëshmitarëve, Përmbledhja e çështjes, Fletë-thirrjet dhe Dokumentet e
rasteve të mëparshme, të gjitha të marra nga prokuroria. Këto burime janë të rëndësishme
kur intervistohen individë që kanë qenë edhe më parë të vënë në provë ose në burg, por
janë po aq të rëndësishme edhe burimet e tjera si: rastet e regjistruara nga shërbimi i
provës, raportet e mëparshme, informacion nga burgjet, etj.
Hartimi i një skeme apo plani për intervistën
Asnjë nga informacionet e mësipërme nuk do të jetë i dobishëm, nëse nuk përdoret për
të përgatitur një plan për intervistën. Një pjesë e informacionit mund të pranohet, një
SMHVsWMHWsUPXQGWsNHWsQHYRMsSsUYHUL¿NLPGKHQMsSMHVsWMHWsUPXQGWsNHWsQHYRMs
të zgjerohet. Në secilën nga këto situata, duhet krijuar një listë me fushat të cilat duhen
HNVSORUXDU 6L ¿OOLP GR Ws LVKWH H GRELVKPH Ws EsKHW QMs OLVWs PH WLWXMW NU\HVRUs GKH
QGRVKWDPHGLVDS\HWMHVSHFL¿NHSRUGXKHQVKPDQJXUOLVWDWPHS\HWMHGHW\UXHVHVHSVH
intervista do të jetë e ftohtë dhe nuk do të zbulohen shumë gjëra që mund të kenë nevojë
për hetim të mëtejshëm.
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Nevojiten të bëhen edhe disa pyetje të mbyllura për të përftuar informacion faktik,
por kryesisht shumica e pyetjeve do të jenë të hapura, sepse me anë të tyre nxirret më
shumë informacion.
Priestley dhe McGuire (1983) e përshkruajnë intervistën gjysmë të strukturuar si një
intervistë që përmban tre lloje informacionesh:

7sGKsQD³WsUsQGD´LQIRUPDFLRQIDNWLNED]sWsWLOOsVLDGUHVD 

ditëlindja, etj.

7sGKsQD³PsWsEXWD´VLHNVSHULHQFDTsQGULPHWGKHVMHOOMDWsFLODWQXN
përftohen aq lehtë, të dhëna informuese mbi prejardhjen, etj.

³]KXUPs´WsQGMHQMDYHGKHSsUVKW\SMHYH
3sUJDWLWMDHS\HWMHYHVSHFL¿NH
Nëse informacioni i mbledhur nuk jep mundësi për shumë pyetje, provoni metodën e
5 W-H-ve:13
KUSH jeni ju? Kush tjetër është ndikuar? Kush tjetër është përfshirë?
ÇFARË ndodhi saktësisht? Çfarë mund të më thoni për këtë situatë? Çfarë ka ndodhur
që prej asaj kohe?
KU ndodhi kjo gjë? Ku keni punuar në të kaluarën?
.85QGRGKL".XUHNXSWXDW¿OOLPLVKWTsLVKWHSUREOHP"
PSE mendoni se ndodhi? Pse ata reaguan shtunë atë mënyrë?
SI ndihet partner-i/ja juaj në lidhje me këtë situatë? Si e shihni të ardhmen?
/LVWD H S\HWMHYH Ws PXQGVKPH sVKWs SD PEDULP SRU GR Ws NX¿]RKHW QJD OORML GKH
qëllimi i intervistës, nga koha në dispozicion dhe nga shkalla e intuitës, aftësisë dhe
bashkëpunimit të individit që përgjigjet.
Si përmbledhje:

dIDUsOORMLQWHUYLVWHsVKWsDMR"

$MDPLHTDUWsQsOLGKMHPHTsOOLPLQHLQWHUYLVWsV"

$HNDPOH[XDUWsJMLWKsLQIRUPDFLRQLQSsUNDWsV"

$HNDPSsUGRUXUNsWsSsUWsIRUPXOXDUS\HWMHW"

$GXKHWWsSUHNsNMRLQWHUYLVWsGLVDWHPDWsFDNWXDUD"

$PXQGWsSsUGRUPMHWHRULHQWXHVH DLGHPpPRLUHV "

dIDUsOORMLQIRUPDFLRQL³WsUsQGs´³WsEXWs´GKH³]KXUPs´GRGXKHWWs 
mbledh?
9HUL¿NLPLGKHDQDOL]LPLLLQIRUPDFLRQLW
9HUL¿NLPLLLQIRUPDFLRQLWPXQGWsMHWsLYsVKWLUsVHSVHPXQGWsMHWsHYsVKWLUsRVHH
SDPXQGXUWsPDUUsVKNRQ¿UPLPQJDSDOsWHWUHWD,QIRUPDFLRQLLVLJXUXDUQJDGsVKPLWDUsW
13 Metoda e 5 W-HsVKWsQMsPHWRGsHFLODXUHIHURKHWSHVsS\HWMHYHTsQsJMXKsQDQJOH]H¿OORMQsPHVKNURQMDWWH,
të cilat janë: Who? What? Where? When? Why? (Kush? Çfarë? Ku? Kur? Përse?) [Shënim i redaktorit]
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mund të përdoret për këtë qëllim deri në një farë shkalle, por duhet mbajtur parasysh
Ts HGKH N\ LQIRUPDFLRQ PXQG Ws MHWs L QMsDQVKsP GKH L YsVKWLUs SsU W¶X YHUL¿NXDU
Në fund, vendimet duhen marrë vazhdimisht sipas rëndësisë së informacioneve të
SsUIWXDUDGKHQsVHsVKWsHGsVKLUXHVKPHGKHHPXQGXUSsUW¶LYHUL¿NXDUDWR$VQMsKHUs
QXNGXKHWSDUDTLWXUQMsLQIRUPDFLRQVLIDNWQsQMsUDSRUWQsVHQXNsVKWsLYHUL¿NXDU
Analizimi i informacionit mund të konsiderohet si thelbi i punës së shërbimit të
provës, pasi e gjithë ndërhyrja bazohet në analizën e situatës së individit, nevojave të
tij dhe rrezikut që mund të përbëjë. Është shumë e vështirë të përshkruash mënyrën e
analizimit të informacionit të mbledhur. Në tërësi, qëllimi i mbledhjes së informacionit
nga shërbimi i provës, është të zbulojë shkaqet dhe pasojat e sjelljes së individit, dhe
për të vendosur se si mund të përdoren në mënyrë më të mirë të mundshme me qëllim
që të reduktohet rreziku i përsëritjes dhe/ose për të mbrojtur komunitetin. Informacioni
duhet grumbulluar për këto arsye si dhe duhet analizuar e gjykuar për aq sa ndihmon
të kuptojmë individin dhe situatën e tij/saj, besimet/vlerat, sjelljen, funksionin, etj. Për
rrjedhojë, analizimi i informacionit është një proces dinamik dhe çdo informacion i ri
duhet të gjykohet nëse është i vlefshëm dhe shton diçka në situatën e përgjithshme të
rastit përkatës.

Diskutim dhe raste studimore:
Konsideroni rastet në vazhdim. Cilat janë çështjet kryesore të paraqitura?
Bëni një plan/skemë interviste për të tre rastet:
1) Femër, 19 vjeçe. Është dënuar disa herë më parë që në moshën 14 vjeçe.
Ajo është gjendur fajtore për: Humbje vetëkontrolli x 3 (raste të ndryshme),
abuzim me alkoolin dhe prishje të rendit publik, si dhe vepra të tjera penale që
lidhen me rendin publik. Kur u arrestua, ajo ishte e dehur dhe e përfshirë në
prishje të qetësisë publike në qendrën e qytetit, gjatë natës. Atë natë u arrestuan
edhe disa të rinj të tjerë.
Ajo kaloi disa kohë në një qendër kujdesi dhe aktualisht jeton në apartamentin
e saj, një apartament i mbrojtur në zotërimin e një qendre bamirësie për fëmijë.
Vajza përdor anti-depresivë të dhënë me recetë nga mjeku dhe ka “probleme
me pijen”; kohët e fundit i është dërguar përsëri shërbimit vendor psikiatrik.
Me raste, ajo ka qenë në kontakt me shërbimin psikiatrik, por asnjëherë nuk ka
pasur një diagnozë zyrtare. Është dënuar për rrahje ku edhe e pranoi fajësinë,
por është dënuar gjithashtu për përdorim të një blloku çeqesh të vjedhura, për
të cilin deklaroi se ishte e pafajshme.
2) Mashkull, 19 vjeç, ka rreth gjashtë muaj që qëndron në paraburgim që nga
momenti kur është arrestuar me akuzën e kanosjes për vrasje x 2 herë (të ëmën dhe
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partnerin e saj), rrahje, dëmtim të qëllimshëm të pronës private dhe për mbajtje
kanabis. Është dënuar edhe një herë më parë në moshën 16 vjeçare për kanosje për
të cilën ka marrë një paralajmërim. Prindërit e tij u ndanë kur ai ishte 10 vjeç dhe
partneri i ri i mamasë së tij ka jetuar me ta që kur personi në fjalë ishte 15 vjeç. Ai
nuk ka pasur një sjellje të mirë në shkollë dhe i ka lënë studimet në mes. Nuk ka një
marrëdhënie të mirë me partnerin e nënës së tij, por nuk ka pasur probleme të mëdha
deri kohët e fundit.
Pasi la shkollën, ai ka punuar në disa punë që i linte brenda një kohe të shkurtër, dhe
e kalonte kohën duke fjetur në shtëpi ose në shtëpinë e një shoku. Ka përdorur sasi
të mëdha kanabisi dhe amfetamine, dhe një natë mamaja e tij e përzuri nga shtëpia
pasi ai po pinte kanabis në shtëpi. Meqë nuk mund të qëndronte në shtëpinë e shokut
të vet, një natë ai hyri në shtëpinë e tij, hyri me forcë në garazhin e shtëpisë dhe e zuri
gjumi aty. Mamaja dhe partneri i saj u kthyen në mbrëmje vonë në shtëpi, e gjetën
DW\GKH¿OOXDQWsJULQGHQVLUUMHGKRMsDL³XWsUEXDIDUH´GKH¿OORLW¶LNsUFsQRQWHGKH
të dëmtonte makinat e tyre. Ai u arrestua dhe u dërgua në paraburgim si i pastrehë
ku qëndroi për disa muaj për shkak se u ngritën akuza të ndryshme dhe ndërkohë
prokuroria po vendoste për akuzat përfundimtare. Si rrjedhim, ai e pranoi akuzën
për përdorim kanabisi dhe dëmtime të qëllimshëm të pronës private. Akuzat e tjera
janë në dosje.
Para pak kohësh u intervistua nga një punonjës i shërbimit të provës, ku rezultoi jo
bashkëpunues dhe aspak i ndërgjegjësuar për të dëmtuarit. Ka pasur vonesa të gjata
në hartimin e raportit psikiatrik, dhe kështu që duhet ta intervistoni për një raport
të ri. Kohët e fundit, ka dhënë disa shenja se është “qetësuar”. I ka shkruar një
letër babait të tij biologjik, me të cilin ka mbajtur shumë pak kontakt për 9 vjet, dhe
mendon se mund të jetojë me të pasi të lirohet.
3) Mashkull, 52 vjeç. Dënuar për përdorim të tepruar alkooli, për drejtim automjeti
pa dëshmi dhe pa sigurim automjeti. Niveli i alkoolit ishte dy herë më i lartë se norma
e lejuar. U arrestua pasi u përplas me makinë me murin ndarës të korsive të rrugës,
QGsUVDSRÀLVWHQsWHOHIRQLQHWLMFHOXODU1XNSsVRLDVQMsGsPWLPGKHQXNSDWLPDNLQD
të tjera të përfshira në aksident.
Ka pasur dy dënime të mëparshme. Pesë vjet më parë është dënuar me gjobë për
vjedhje. Para nëntë muajsh, mori një gjobë për përdorim të tepruar alkooli (nivel dy
herë më i lartë se norma e lejuar) dhe iu hoq patenta për 18 muaj.
Përgatisni një raport të shkurtër për gjykatën, për të tre këto raste në bazë të
informacionit të dhënë.
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dsVKWMHSsUGLVNXWLPGKHS\HWMH
1. Cilat janë çështjet kryesore për punën në gjykatë, nga këndvështrimi i trajnimit të
punonjësve të shërbimit të provës?
2. Çfarë aftësish u nevojiten?
3. Si do i arrijnë këto aftësi?
4. Si e vlerësoni ju se sa i rrezikshëm është një person?
5. Si e vlerësoni rrezikun për recidivizëm?
6. Si duhet të ndikojnë këto vlerësime në raportin që i paraqitet gjykatës?
7. Çfarë lloj dënimi do sugjeronit për një individ të cilin e keni vlerësuar si pak të
rrezikshëm ose me mundësi të vogël për recidivizëm?
8. Çfarë lloj dënimi do sugjeronit për një individ të cilin e keni vlerësuar si pak të
rrezikshëm por me mundësi të lartë recidivizmi?
9. Çfarë lloj dënimi do sugjeronit për një individ të cilin e keni vlerësuar si shumë të
rrezikshëm, por me mundësi të vogël recidivizmi?

Puna në gjykatë
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7. PUNA ME TË DËNUARIT

Mbikëqyrja e të dënuarve
në komunitet

7.2
7.2

(procedurat, formularët, partneriteti, shërbimi komunitar, etj.)
Migena Leskoviku

Kur bëhet fjalë për mbikëqyrjen e të dënuarve në komunitet, së pari u referohemi
dënimeve me shërbim në komunitet të cilat u japin të dënuarve një mundësi për të
treguar se mund të shmangin recidivizmin dhe i bëjnë ata të përgjegjshëm nëpërmjet
një procesi mbikëqyrjeje, ku kombinohet monitorimi me inkurajimin dhe asistencën
– mbikëqyrje dhe ndihmë në të njëjtën kohë. Si rrjedhojë, dënimet në komunitet nuk
janë plotësisht ndëshkuese, as nuk bazohen në heqjen e lirisë siç ndodh me dënimin
me burgim. Ato mbështeten në bashkëpunimin e të dënuarve për të pranuar kërkesat
e vendimit të gjykatës dhe në aftësinë e mbikëqyrësve për të negociuar, motivuar dhe
për të bindur.
Qëllimi i këtyre programeve trajtimi është rehabilitimi i të dënuarve. Kriminologët që
pranojnë rehabilitimin, argumentojnë se trajtimi mund të jetë efektiv nëse të dënuarit
caktohen në programin e duhur. Riintegrimi i të dënuarve në komunitet është një
aspekt i rëndësishëm i politikave korrigjuese, por duhet vendosur me kujdes se në cilin
komunitet po ri-integrohen të dënuarit.
Institucionet e programeve dhe shërbimeve komunitare ofrojnë mundësi programesh
institucionale dhe komunitare për të dënuarit – asistencë nëpërmjet punës në komunitet,
programe akademike dhe profesionale, programe rikrijuese, bibliotekë, shërbime
trajtimi ndaj abuzimit me drogën/pijen dhe për heqjen dorë nga to. Shërbime të tjera
200

Migena Leskoviku

të specializuara përfshijnë asistencë ndaj viktimës, shërbime fetare, menaxhim stresi
për punonjësit dhe familjet e tyre, ndihmë nga pushteti vendor dhe siguri për një
bashkëpunim cilësor me programin e mbikëqyrjes intensive. Gjithashtu, këtu mund
WsSsUPHQGLPHGKHNRQWUDWDWPHVXEMHNWHSULYDWHGKHRUJDQL]DWDWMR¿WLPSUXUsVHQJDL
gjithë vendi, me qëllim për të siguruar programe trajtimi në komunitet nën mbikëqyrjen
e komunitetit. Siguria publike rritet nëpërmjet zhvillimit, koordinimit dhe shpërndarjes
së këtyre programeve dhe shërbimeve institucionale dhe komunitare.
Çfarë përfaqëson mbikëqyrja?






1MsSsUJMHJMsVLWKHOEsVRUHWsVKsUELPLWWsSURYsV
1MsPsQ\UsSsUWsPRQLWRUXDUDNWLYLWHWHWGKHVMHOOMHQHQMHUs]YHWsOLUXDUQs
komunitet ose të liruar me kusht nga gjykatat
1MsPXQGsVLSsUWsQGLKPXDUWsGsQXDULWWsULLQWHJURKHQQsNRPXQLWHWSDV
një periudhe burgimi
1sUDVWLQHVKsUELPLWWsSURYsVQMsGsQLPPsLOHKWsVHEXUJLPLSRUTs 
gjithsesi i mban njerëzit përgjegjës për shkeljen e ligjit
1MsPDVsDOWHUQDWLYHQGDMEXUJLPLWTsNXVKWRQPsSDNGKHXMHSWsGsQXDUYH
për krime mundësinë të jetojnë me familjet e tyre, të kenë një punë dhe të
jenë anëtarë produktivë të shoqërisë.

Mbikëqyrja përmbush disa qëllime të ndryshme të drejtësisë penale. Nëpërmjet
mbikëqyrjes, punonjësit e shërbimit të provës:

Zbatojnë vendimin e gjykatës. Punonjësit sigurohen që njerëzit nën
mbikëqyrje të respektojnë kushtet e caktuara nga gjykata për lirimin e tyre në
komunitet.

Mbrojnë komunitetin. Punonjësit reduktojnë rrezikun që njerëzit
nën mbikëqyrje të kryejnë vepra penale. Gjithashtu, reduktojnë rrezikun që
individët në pritje për procesin gjyqësor të mos arratisen por të paraqiten
në gjykatë siç kërkohet.

Ofrojnë trajtim dhe asistencë. Punonjësit i ndihmojnë njerëzit nën
mbikëqyrje të zgjidhin problemet që mund të kenë në lidhje me
sjelljen e tyre kriminale duke i drejtuar tek shërbimet ku mund të gjejnë
ndihmë. Këto shërbime mund të përfshijnë trajtim për abuzimin me alkoolin/
drogën ose trajtim psikologjik, kujdes mjekësor, trajnim ose asistencë për të
gjetur një punë.
Mënyra e mbikëqyrjes
Gjatë punës me individët nën mbikëqyrje, punonjësit :

,LQIRUPRMQsUUHWKSULWVKPsULVsTsJM\NDWDNDSUHMW\UH

7DNRKHQPHWDQsYHQGLQHSXQsVGKHRVHQsVKWsSL

0RQLWRURMQsQsVHSRLUHVSHNWRMQsNXVKWHWHFDNWXDUDQJDJM\NDWDSsU
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lirimin e tyre.
1GsUK\MQsSsUWsNRQWUROOXDUGKHNRUULJMXDUQsUDVWVHVKNHOHWQGRQMsQJD
kushtet.

Disa nga kushtet që gjykata mund të caktojë janë: shërbimi në komunitet, monitorimi
elektronik, punësimi, trajtimi psikologjik ose trajtim për abuzimin me alkoolin/
drogën.
Shërbimi në komunitet
Një nga kushtet e lirimit mund t’i kërkojë individëve nën mbikëqyrje të kryejnë punë
YXOOQHWDUHSsUQMsRUJDQL]DWsVKRTsURUHRVHMR¿WLPSUXUsVHVLSVKQsQMsELEOLRWHNs
mensë për të varfrit ose në një program mbrojtjeje.
6KsUELPLQQsNRPXQLWHWJM\NDWDHSsUGRU

6LQGsVKNLPSsUWsNX¿]XDUOLULQsSHUVRQDOHWsQMHUs]YHQsQPELNsT\UMHGKH
që u kërkon të braktisin kohën e lirë.

6LUHKDELOLWLPSsUWsQ[LWXUQMsHWLNsSXQHGKHSsUW¶LQGLKPXDULQGLYLGsWQsQ
mbikëqyrje të zhvillojnë interesa dhe aftësi.

Detyrat e punonjësit të shërbimit të provës
Punonjësi i shërbimit të provës kryen disa detyra të rëndësishme në lidhje me mbikëqyrjen
e të dënuarve në provë. Ndër këto detyra, si më të rëndësishme përmendim:

3sUFDNWRQLQVWLWXFLRQHWRUJDQL]DWDWTsSUDQRMQsWsSXQRMQsPHLQGLYLGsWQsQ
mbikëqyrje

8FDNWRQLQGLYLGsYHQsQPELNsT\UMHGHW\UDWsSsUVKWDWVKPHQsNRPXQLWHW

9L]LWRQLQVWLWXFLRQHWRUJDQL]DWDWSsUWsPRQLWRUXDUVLSRVKNRQVKsUELPLQs
komunitet dhe për të zgjidhur problemet e mundshme.

1GsUPHUUKDSDSsUWsNRQWUROOXDUGKHNRUULJMXDUVLWXDWsQQsVHLQGLYLGsWQsQ
mbikëqyrje:
— nuk shkojnë të kryejnë shërbimin në komunitet.
— nuk i kryejnë mirë detyrat e caktuara në komunitet .
— sillen në mënyrë të papranueshme kur janë duke kryer shërbimin në
komunitet.
— nuk respektojnë kushtet e caktuara nga gjykata.
Jo të gjithë individët nën mbikëqyrje janë të përshtatshëm për shërbim komunitar, duke
përfshirë ata që: kanë probleme me drogën/alkoolin; kanë pasur raste ushtrimi dhune
ose ngacmimesh seksuale; kanë probleme serioze emocionale ose psikologjike. Në
çdo rast, raporti i vlerësimit të Shërbimit të Provës përcakton gjendjen e të dënuarit dhe
propozon masën konkrete që mund të japë gjykata.
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Punësimi
Një kusht për lirimin e individit nën mbikëqyrje është që ai/ajo të ketë një punë të
ligjshme, përveç rasteve kur duhet të ndjekë shkollën, të trajnohet apo për arsye të tjera
të pranueshme.
.sWsJMsJM\NDWDHSsUGRU

3sUWsUULWXUPXQGsVLWsTsQMHUs]LWWsNHQsVXNVHVQsQPELNsT\UMHVHSVHMDQs

GXNHEsUsQMsSXQsPH¿WLP

7sUHGXNWRMsPXQGsVLQsHUHFLGLYL]PLWVLQMsPsQ\UsSsUWsVLJXUXDUMHWHVsQ

Detyrat e punonjësit të shërbimit të provës
Në fazën e mbikëqyrjes, shërbimi i provës duhet të fokusohet në disa aspekte kryesore.
Si më të rëndësishmet përmendim:

7sNULMRMsPDUUsGKsQLHPHLQVWLWXFLRQHWRUJDQL]DWDWGKHLQGLYLGsWQs

komunitet të cilët mund të ndihmojnë individët nën mbikëqyrje të gjejnë dhe
të mbajnë një punë, të tilla si: shërbim punësimi vendor dhe shtetëror,

WsSXQRMsQsRUJDQL]DWDMR¿WLPSUXUsVHPHGKRPsQHWUHJWLVsDSR
me punëdhënës të tjerë.

'UHMWRQLQGLYLGsWQsQPELNsT\UMHWHEXULPHWNRPXQLWDUHTsLSsUJDWLVLQSsU
të gjetur punë nëpërmjet shërbimeve të tilla si: vlerësimi i aftësive, trajnimi
për punë, seminare për të përgatitur një Curriculum Vitae (CV) dhe për të
kërkuar punë, etj.

9HUL¿NRQSsUSMHNMHWHW\UHSsUWsJMHWXUSXQs

9HUL¿NRQTsSRSXQRMQsGXNHLYL]LWXDUDWDQsSXQsDSRGXNHPEDMWXU 
kontakt me subjektin ku ata kryejnë punën.

0HUUKDSDSsUWsNRQWUROOXDUGKHNRUULJMXDUVLWXDWsQQsVHQMHUs]LWQsQ 
mbikëqyrje: - Nuk paraqiten në kohë në punë.
- Humbasin punën ose e ndryshojnë shpesh atë.
- Kanë një stil jetesë që i kalon të ardhurat e tyre.
- Nuk respektojnë kushtet e caktuara nga gjykata.
Individët nën mbikëqyrje hasin pengesa të shumta kur kërkojnë punë dhe punonjësit
e shërbimit të provës mund t’i ndihmojnë që t’i kalojnë këto pengesa. Kështu për
shembull, individët nën mbikëqyrje mund të kenë probleme të cilat duhet t’i zgjidhin
para se të punojnë, si p.sh.: abuzimin me alkoolin/drogën, shëndetin jo të mirë,
mungesën e nevojave bazë për jetën si strehim dhe ushqim.
Gjithashtu, ata mund të mos kenë arsimin e duhur dhe aftësitë për të gjetur një punë
apo punëdhënësit mund të mos kenë dëshirë t’i marrin në punë për shkak të veprave
penale të kryera më parë dhe për mungesë eksperience.
Mbikëqyrja e të dënuarve në komunitet
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&LODWMDQsSsU¿WLPHW"




6LJXURQWUDMQLPHGXNXHVRVHSURIHVLRQDOTsLQGLKPRQLQGLYLGsWQsQ
mbikëqyrje të gjejnë punë me pagesë.
,PXQGsVRQWsVLJXURMQsMHWsQSsUYHWHQGKHWsPEsVKWHVLQIDPLOMHQ
5HGXNWRQPXQGsVLWsTsDWDWsNU\HMQsYHSUDSHQDOHQsWsDUGKPHQ



Trajtimi psikologjik
Trajtimi psikologjik është një kusht për lirim, sipas së cilit individët nën mbikëqyrje
duhet të marrin një trajtim të tillë. Ky trajtim mund të përfshijë shërbime të tilla si:
vlerësim psikologjik/psikiatrik, këshillim individual, në familje ose në grup, dhe
mjekimin përkatës të dhënë nga specialisti.
*M\NDWDHSsUGRUNsWs
 Për të mundësuar punonjësit e shërbimit të provës të monitorojnë individët nën
PELNsT\UMH Ws FLOsW YXDMQs QJD SUREOHPH PHQGRUH GXNH ¿OOXDU QJD DQNWKL GKH
depresioni deri në çrregullime më kronike si: çrregullimi bipolar, skizofrenia ose
SHGR¿OLD
 Për t’u dhënë punonjësve të shërbimit të provës mundësinë dhe mjetet për të
LGHQWL¿NXDUYOHUsVXDUGKHVLJXUXDUNXMGHVSsUNsWDLQGLYLGs
Në lidhje me këtë kategori, punonjësi i shërbimit të provës ka disa detyra kryesore. Si
të tilla përmendim:
 ,GHQWL¿NRQDWDLQGLYLGsQsQPELNsT\UMHTsNDQsSUREOHPHPHQGRUHGXNHULVKLNXDU
informacionin në dosjen e tyre, duke intervistuar individët dhe familjarët e tyre,
apo duke u konsultuar me profesionistin psikolog.
 Sipas urdhrit/vendimit të gjykatës, i orientojnë këta individë te programet e trajtimit
psikologjik, të cilat ofrojnë shërbimin e përshtatshëm.
 Shohin për ndonjë shenjë rreziku, si p.sh., kërcënime për vetëvrasje, shenja që
tregojnë se nuk po marrin mjekimin e rekomanduar, shenja që tregojnë se po
tërhiqen nga jeta e përditshme, etj.
 Ndërmerr hapa për të kontrolluar dhe korrigjuar situatat kur individët nën
mbikëqyrje nuk marrin mjekimin e dhënë, përbëjnë rrezik të mundshëm ndaj
publikut, si dhe kur nuk respektojnë kushtet e vendosjes së tyre nënmbikëqyrje.
Në lidhje me mbikëqyrjen e kësaj kategorie, punonjësit e shërbimit të provës përballen
PHGLVDV¿GD,QGLYLGsWQsQPELNsT\UMHTsPXQGWsYXDMQsQJDoUUHJXOOLPHWPHQGRUH
mund të kenë vështirësi për të reaguar ndaj kërkesave të mbikëqyrjes, për shembull për
shkak të: problemeve njohëse, zhgënjimeve, efekteve anësore nga mjekimi, etj. Ata
gjithashtu mund të jenë më të vështirë për t’u mbikëqyrur pasi shpesh duhet monitorim
më intensiv, apo pasi kërkojnë trajtim më të specializuar.
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1MsV¿GsWMHWsUOLGKHWPHIDNWLQVHNsWDSHUVRQDPXQGWsMHQsPsWsSDSDUDVKLNXHVKsP
për t’u mbikëqyrur pasi mund të kenë pasur probleme me dhunën, mund të vuajnë
nga çrregullime psikotike ose për shkak të abuzimit me drogën, apo nëse nuk marrin
mjekimin e dhënë.
&LODWMDQsSsU¿WLPHW"
Për individët që vuajnë nga çrregullimet mendore, mbikëqyrja mund të japë disa
rezultate pozitive. Të tilla mund të jenë:

7¶LVWDELOL]RMsTsWsPRVSsUEsMQsUUH]LNSsUYHWHQDSRWsWMHUsW

7¶LPXQGsVRMsWsMHWRMQsPsPLUsQsNRPXQLWHW
Trajtimi ndaj abuzimit me drogën/alkoolin
Ky trajtim është një kusht për lirimin e individit sipas së cilit individi nën mbikëqyrje
duhet të marrë një trajtim për abuzimin me drogën/alkoolin. Ky trajtim përfshin testin
HXULQsVGKHVKsUELPHNsVKLOOLPLRVHGHWRNVL¿NLPL
Si e përdor gjykata trajtimin ndaj abuzimit me drogën/alkoolin?



0XQGsVRQSXQRQMsVLWWsPRQLWRURMQsSsUGRULPLQHGURJDYHLOHJDOHWSDOHMXDUD
drogave të lejuara me recetë ose të alkoolit.
0XQGsVRQSXQRQMsVLWWsWUDMWRMQsVLoGXKHWSUREOHPLQHNsW\UHLQGLYLGsYHPH
drogën/alkoolin dhe të kontrollojnë sjelljen e tyre.
'HW\UDWHSXQRQMsVLWWsVKsUELPLWWsSURYsVQsOLGKMHPHNsWsNDWHJRUL








,GHQWL¿NRQLQGLYLGsWQsQPELNsT\UMHTsNDQsSUREOHPHPHDONRROLQRVHGURJsQ
duke rishikuar informacionin në dosjen e tyre, duke intervistuar individët dhe
familjarët e tyre, duke vëzhguar sjelljen e tyre, apo dhe nëpërmjet testeve të
drogës.
Sipas urdhrit/vendimit të gjykatës, i adresojnë këta individë në programet përkatëse
që u ofrojnë shërbimin e duhur.
0XQGWsOsQsWDNLPWsSDSODQL¿NXDUSsUWHVWLPLQHXULQsV
Shohin për shenja që tregojnë përdorim të alkoolit ose drogës.
Ndërmarrin veprime për të kontrolluar dhe korrigjuar situatat kur individët nën
mbikëqyrje dalin pozitivë në testin e urinës, nuk pranojnë të bëjnë testin,sjellin
kampion urine të një personi tjetër, apo nuk respektojnë kushtet e lirimit të tyre.

&LODWMDQsSsU¿WLPHW"
Për individët që kanë probleme me përdorimin e drogës/alkoolit, mbikëqyrja mund t’i:
Mbikëqyrja e të dënuarve në komunitet
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0RWLYRMsWsKHTLQGRUsQJDDONRROLGKHGURJD
0sVRMsWsMHWRMQsSDQGLKPsQHNsW\UHVXEVWDQFDYH
5HGXNWRMsUUH]LNXQSsUNU\HUMHQHYHSUDYHSHQDOHQsWsDUGKPHQSsU
shembull, që të kryejnë vjedhje për të blerë drogë.



6¿GDWHSXQRQMsVLWWsVKsUELPLWWsSURYsV
Individët me probleme me alkoolin/drogën mund të jenë më të vështirë për t’u
mbikëqyrur, kjo për faktin se ndikimi i përdorimit të substancave mund të jetë
VKNDWsUUXHV9DUsVLDQJDGURJDRVHDONRROLQGLNRQJMHQGMHQ¿]LNHPHQGRUHHPRFLRQDOH
ose sociale të individit nën mbikëqyrje. Gjithashtu, vlen të përmendim faktin se ka një
lidhje të drejtpërdrejtë ndërmjet përdorimit të alkoolit/drogës dhe krimit. Në interes
të sigurisë së komunitetit, është e rëndësishme që punonjësit e shërbimit të provës të
dallojnë abuzimin me alkoolin/drogën dhe të ndërhyjnë në kohë.
Mbikëqyrja gjatë kohës së provës bëhet sipas një procedure dhe modaliteteve të
caktuara. Më konkretisht, në pjesën e Shtojcave janë dhënë disa nga formularët me
procedurat përkatëse që ndiqen gjatë mbikëqyrjes nga ana e punonjësit të shërbimit të
provës.
Pyetje dhe çështje për diskutim
1. Cilat mendoni se janë problemet kryesore me të cilat mund të ndeshet shërbimi i
provës gjatë mbikëqyrjes? Cilat janë disa nga problemet më kryesore që mund të
dalin në praktikën shqiptare në këtë drejtim?
2. Çfarë mendoni për përfshirjen e komunitetit dhe rolit të tij në mbikëqyrje? Po për
rolin që mund të luajnë OJF-të dhe subjektet e tjera që mund të përfshihen në këtë
bikëqyrje apo në ofrimin e mundësive për trajnim, punësim, etj.
3. Çfarë duhet mbajtur parasysh nga shërbimi i provës gjatë mbikëqyrjes për kategori
WsYHoDQWDWsGsQXDULVK"&LODWPXQGWsMHQsGLVDQJDSUREOHPHWGKHV¿GDWNU\HVRUH
të shërbimit të provës në Shqipëri?
4. Si dhe sa mendoni se ndikon mbikëqyrja, roli i shërbimit të provës gjatë mbikëqyrjes
në riintegrimin e të dënuarve në komunitet. Në këtë drejtim, si do ta vlerësonit
përvojën e deritanishme në Shqipëri?
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7. PUNA ME TË DËNUARIT

Puna në burgje

7.3
7.3
Marinela Sota

Sistemi i burgjeve ka si detyrë të kryejë ekzekutimin e dënimit me burgim të dhënë nga
gjykata. Puna në burgje përfshin garantimin e sigurisë për shoqërinë, për të dënuarit
e tjerë, personelin dhe vetë të dënuarin; trajtimin e të dënuarit dhe përgatitjen e të
dënuarve për lirim në përputhje me planin e vuajtjes së dënimit.
3ODQL¿NLPLLGsQLPLWsVKWsPHNDQL]PLQsSsUPMHWWsFLOLWVLVWHPLLEXUJMHYHMHSVKsUELPLQ
e tij ndaj të dënuarve me burgim duke pasur dy prioritete:
Prioriteti 1
Prioriteti 2

Të përgatisë të dënuarit për një lirim të sigurt
(mospërfshirje në krim)
Të sigurojë shfrytëzimin më të mirë të kohës nga të dënuarit.

2EMHNWLYDWVSHFL¿NHWsSODQL¿NLPLWWsGsQLPLWMDQs




7sLGHQWL¿NRMsIDNWRUsWsUsQGsVLVKsPSsUUHKDELOLWLPLQHWsGsQXDUYH 
mbrojtjen e shoqërisë nga dëmi që mund të kryejë i dënuari, parandalimi i
përfshirjes në krim pas lirimit, përfundimi me sukses i dënimit dhe gjetja e
burimeve që ndihmojnë të dënuarin pas dënimit.
7sSsUJDWLVsWsGsQXDULQSsUOLULP

Puna në burgje
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7s]KYLOORMsSsUPLUsVRMsRVHUULVsDIWsVLWsHWsGsQXDULWSsUSXQs
7sEsMsWsGsQXDULQW¶DVKIU\Ws]RMsNRKsQQsEXUJQsPsQ\UsWsGRELVKPH
7sRIURMsTsOOLPHGKHREMHNWLYDSsUWsJMLWKsSXQsQGKHQGsUK\UMHWPHWs 
dënuarin.
7sMDSsVKsUEHMsVLLQIRUPDFLRQSsUWsJMLWKDYOHUsVLPHWGKHYHQGLPHWTsGR
të merren për të dënuarin, siç mund të jenë uljet e dënimit ose lirimi para
kohe me kusht
7sVLJXURMsED]DWSsUSODQLQHPELNsT\UMHVJMDWsOLULPLWPHNXVKW
7sVLJXURMsLQIRUPDFLRQED]sSsUVLJXULQsTsGXKHWSsUGRUXUVKsUELPHWTs
duhen ofruar dhe burimet që duhen përdorur për të dënuarin.






3ODQL¿NLPLLGsQLPLWsVKWsSMHVsSsUEsUsVHHSURFHVLWWsPHQD[KLPLWWsGsQLPLWGKHVLL
tillë, ai zgjidh detyrat e mëposhtme:


6LJXURQQMsPHNDQL]sPTsPEOHGKVsEDVKNXWsJMLWKsDWDTsGRWsSXQRMQs
me të dënuarin ose marrin vendime për të dënuarin.
6LJXURQQMsYOHUsVLPTsSsUIVKLQUUH]LNVKPsULQsHWsGsQXDULWQHYRMDWGKH
çështjet e rëndësishme që lidhen me lirimin e të dënuarit dhe rikthimin e tij
në shoqëri.
6LJXURQQMsNRUQL]sSsUSODQL¿NLPLQYHQGRVMHQHREMHNWLYDYHSURFHVLQH
rishikimit të progresit të të dënuarit.
3sUFDNWRQED]DWSsUWsJMLWKDYHQGLPHWQsOLGKMHPHDWsTsGRWsEsMsL 
dënuari gjatë dënimit si p.sh.,: puna, edukimi, programet e nevojshme.
3sUEsQED]sQNU\HVRUHSsUYOHUsVLPHWQsOLGKMHPHXOMHWHGsQLPLWOLULPLWPH
kusht, rikategorizimin (ndryshimin e sigurisë).







)D]DWHSODQL¿NLPLWWsGsQLPLWGKHGHW\UDWSsUVHFLOsQID]sMDQs
Faza I 

.DWHJRUL]LPLNODVL¿NLPLGKHSsUFDNWLPLLLQVWLWXFLRQLWNXGRWsYXDMs
dënimin i dënuari.

Kategorizimi i të dënuarit duhet të bëhet menjëherë pas marrjes së dënimit. Për
të bërë kategorizimin e të dënuarit është i nevojshëm informacioni nga gjykata,
veçanërisht dënimet e tij të mëparshme, si dhe kryerja e një interviste me të
dënuarin për të marrë informacion të drejtpërdrejtë. Qëllimi është që i dënuari të
vuajë në një regjim me siguri të përshtatshme për të dhe programe që plotësojnë
nevojat e tij.
Faza II

Zhvillimi i planit të vuajtjes së dënimit

Ky proces përfshin vlerësim për veprën e kryer nëse ka pasur elemente dhune ose
nëse krimi ka qenë i natyrës seksuale sepse këta elemente e rrisin rrezikshmërinë
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e të dënuarit. Informacion duhet marrë gjithashtu nga vendimi i gjykatës dhe
dokumentacioni tjetër i administruar nga gjykata. Gjithashtu informacion duhet
marrë nga raporti para dhënies së dënimit, raportet mjekësore/psikiatrike dhe
intervista me të dënuarin. Gjatë kryerjes së intervistës me të dënuarin punonjësi
intervistues duhet të lejojë të dënuarin të shprehë ndjenjat për dënimin e marrë.
Qëndrimi i të dënuarit ndaj autoritetit mund të vlerësohet gjatë intervistës. Shih
Shtojcën 3.
Faza II

Rishikimi i planit të vuajtjes së dënimit

Plani i vuajtjes së dënimit duhet rishikuar periodikisht duke vlerësuar progresin e
EsUsDUULWMHWRVHGsVKWLPHWVLGKHGXNHEsUsULSODQL¿NLPHWsQHYRMVKPH1sNsWs
fazë duhet vlerësuar shumë informacioni që vjen nga punonjësit e burgut, nga
raportet me shkrim në dosjen e të dënuarit si dhe nga intervista me të dënuarit.
E rëndësishme është që të kuptohet që vlerësimi i rrezikshmërisë dhe i nevojave
të të dënuarit nuk është i pandryshueshëm, por duhet riparë dhe ndryshuar në
varësi të të dhënave të reja.
Faza III

Rishikimi i planit të vuajtjes së dënimit pas transferimit

Arsyeja përse bëhen rishikime të planit të vuajtjes së dënimit pas transferimit
sVKWsTsWsNHWsQMsYHUL¿NLPQsVHUHJMLPLLULsVKWsLSsUVKWDWVKsPSsUWsSORWsVXDU
QHYRMDWHLGHQWL¿NXDUDWsWsGsQXDULW
Faza IV

5LNDWHJRUL]LPLGKHULNODVL¿NLPL

Pas vuajtjes së një pjese të dënimit ose me kërkesën e tij, një i dënuar mund të
rivlerësohet për sa i përket sigurisë, sepse me kalimin e kohës të dënuarit mund
të bëhen më pak të rrezikshëm ose në të kundërt, mund të rritet rrezikshmëria e
tyre. Rikategorizimi bazohet në ndryshime të qarta dhe evidente të faktorëve që
përcaktojnë rrezikshmërinë e individit. Në këtë fazë vlerësohet rrezikshmëria
e të dënuarit ndaj shoqërisë, rreziku i largimit nga vendi i vuajtjes së dënimit,
qëndrimi i të dënuarit ndaj autoriteteve dhe bashkëvuajtësve, progresi i bërë në
çështjet e përcaktuara si shtysa të kryerjes së veprës penale.
Faza V

Lirimi me kusht i të dënuarit ose ulja e dënimit

Në këtë fazë është e rëndësishme që të shihen dhe vlerësohen gjithë informacionet
e administruara për të dënuarin në lidhje me rrezikshmërinë e tij, progresin e bërë
në objektivat e vendosura, qëndrimin dhe sjelljen e të dënuarit gjatë vuajtjes së
dënimit.
Faza VI
Puna në burgje

Mbikëqyrja e të dënuarit gjatë lirimit me kusht
209

Periudha gjatë lirimit me kusht është një pjesë integrale e dënimit dhe për
kryerjen e mbikëqyrjes punonjësit e shërbimit të provës duhet t’i referohen
planit të vuajtjes së dënimit. Gjatë kësaj kohe, rëndësi ka që t’u adresohemi
objektivave të përcaktuara për t’u arritur gjatë kësaj faze, balancimit midis
mbikëqyrjes dhe ndihmës ndaj të dënuarit.
Kush kontribuon në planin e vuajtjes së dënimit?
Plani i vuajtjes së dënimit dhe rishikimet që duhen bërë në faza të ndryshme kanë nevojë
për informacion të saktë dhe në kohë për të dënuarin në mënyrë që të bëhen vlerësime
realiste për të. Është e nevojshme që për të pasur një njohje sa më të mirë të të dënuarit,
të këtë informacion që ndihmon në përcaktimin e nevojave dhe rrezikshmërisë ose në
LGHQWL¿NLPLQHosVKWMHYHPHUsQGsVLQJD

'HSDUWDPHQWHWsUsQGsVLVKPHRVHVSHFLDOLVWsEUHQGDLQVWLWXFLRQLW

$JMHQFLRVHVKsUELPHQsNRPXQLWHW
Mbledhja e informacionit është një detyrë e rëndësishme e strukturave drejtuese të
burgjeve që mund të kryhet vetëm nëse është zhvilluar një sistem që siguron informacion
në kohë dhe të saktë nga struktura brenda dhe jashtë burgut.
Kontributet nga brenda burgut zakonisht përfshijnë:
 Personelin e burgut - personeli i sigurisë ose personel tjetër – kërkohet informacion
nëse ka pasur kontakte të veçanta me të dënuarin dhe cilat janë konkluzionet e këtyre
kontakteve.
 Departamenti i Edukimit - kërkohet informacion për vlerësimin e arsimit, qëndrimeve,
sjelljes, nevojave të veçanta, problemeve me gjuhën, etj.
 Psikologu – a ka pasur kontakte të rregullta dhe cilat janë problemet në përgjithësi?
 Punonjësi përgjegjës për punën/trajnimet profesionale – kërkohet informacion për
punën ose trajnimet e kryera nga i dënuari, arritjet, qëndrimet dhe sjellja.
 Specialistët (e gjimnastikës, programeve kreative, etj.) – u kërkohet informacion për
frekuentimin, qëndrimet dhe sjelljet.
 Punonjësi i grupit – i kërkohet informacion për frekuentimin e ndonjë terapie grupi ose
programi tjetër në grup, qëndrimet, sjelljet.
 Punonjësit që përgjigjen për programet kundër drogës – iu kërkohet informacion për
përfshirje të mundshme të të dënuarit në probleme të drogës.
 3XQRQMsVLWWsSURJUDPLWWsSDUDOLULPLW±XNsUNRKHWLQIRUPDFLRQSsUQHYRMDWVSHFL¿NHTs
lidhen me riintegrimin në shoqëri pas dënimit.
 Shërbimit shëndetësor – i kërkohet informacion për nevoja ose probleme të veçanta
shëndetësore, nëse janë ekzistuese ose të krijuara vonë, informacion për probleme të
shëndetit mendor ose probleme të varësive ndaj drogës ose alkoolit. Në procesin e
integrimit të të dhënave mjekësore në planin e vuajtjes së dënimit merret miratimi me
VKNULPQJDLGsQXDULSsUWsGKsQDTsNDQsQDW\UsNRQ¿GHQFLDOH
Kontributet nga jashtë burgut mund të vijnë nga struktura të tilla si: pushteti lokal,
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policia, shërbimi i provës, struktura që ofrojnë ose kanë ofruar shërbime për të dënuarin,
etj. Në këtë rast, informacioni duhet marrë në formë të shkruar.
Në kontributet që kërkohen për të hartuar planin e vuajtjes së dënimit është e nevojshme
që të përfshihen informacione për fusha të tilla si: aktivitetet, grupet e trajtimit të
sjelljes, riintegrimi, shëndeti, puna, arsimi-trajnimi, nevoja të veçanta dhe familja.
Vendosja e objektivave bëhet në mënyrë të kujdesshme dhe duhet të jenë të përcaktuar
në mënyrë konkrete objektivat që do të vlerësohen brenda periudhës së rishikimit.
6KHPEXOO
Riintegrimi/Familja/Komuniteti

7sSsUSLTHWWsSDMWRKHWPHIDPLOMHQ

7sPEDMsNRQWDNWHWsUUHJXOOWDPHIDPLOMHQ

7sPEDMsGKHRVHWs]KYLOORMsOLGKMHPHNRPXQLWHWLQ
Arsimi

3MHVsPDUUMHQsNODVDRVHOsQGsWsYHoDQWD

3sUPLUsVLPHWsVSHFL¿NXDUDQsIXVKDTsMDQsLGHQWL¿NXDUQsYOHUsVLPLQH
nevojave si p.sh.: të shkruarit, të lexuarit, etj.
Trajnimi

3MHVsPDUUMHQsWUDMQLPHGKHSsUIXQGLPLW\UHPHVXNVHVVLSVKSsUIXQGLPLL
kurseve profesionale, etj.
Puna





3sUFDNWLPLLQMsYHQGLSXQH
3UH]HQFDQsSXQs
4sQGULPLQGDMSXQsV
3URGXNWLYLWHWLUH]XOWDWHW

Koha e lirë

3MHVsPDUUMDQsDNWLYLWHWHWsYHoDQWD

3URJUHVLQsQLYHOHWsQGU\VKPHWsSURJUDPLW

3MHVsPDUUMDQsDNWLYLWHWHPHJUXSHPHQHYRMDVSHFL¿NHTsYLMQsQJDMDVKWs
burgut ose në favor të tyre.

3sUIVKLUMDQsPX]LNsRVHDNWLYLWHWHNULMXHVH
(UsQGsVLVKPH2EMHNWLYDWGXKHQYHQGRVXUQsPsQ\UsWsVSHFL¿NXDUGKHWsSODQL¿NXDUD
në kohë. Objektivat duhet të vendosen sipas sistemit SMART, që do të thotë të jenë:

6SHFL¿NH 6SHFL¿F

7sPDWVKPH 0HDVXUDEOH

7sDUULWVKPH $FKLHYDEOH

5HDOLVWH 5HDOLVWLF
Puna në burgje
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7sSODQL¿NXDUDQsNRKs 7LPHO\SODQQHG
Përmbajtja e planit të vuajtjes së dënimit
Plani i vuajtjes së dënimit përbëhet nga rubrika të veçanta që administrojnë informacion
dhe vendosin objektiva për:

9HSUsQHNU\HU GHWDMHWsUUHWKDQDYHGKHIDNWRUsWsUsQGsVLVKsPSsU

rrezikshmërinë e të dënuarit);

4sQGULPHWsWsGsQXDULW QGDMYHSUsVQGDMYLNWLPsV 

$EX]LPLPHVXEVWDQFDW KLVWRULWsPsSDUVKPHWUDMWLPTssVKWs 

duke vazhduar);

3UREOHPHVKsQGHWsVRUH KLVWRULWsPsSDUVKPHSUREOHPHWUDMWLPHUDSRUWH 

7HQWDWLYDSsUYHWsYUDVMHRVHOsQGLPHWsYHWHV KLVWRULWsPsSDUVKPH

probleme);

5UHWKDQDWIDPLOMDUH PEsVKWHWMDNRQWDNWHWTsQGULPHWQsIDPLOMHosVKWMHWs
rëndësishme, kujdesi për fëmijët dhe personat/institucionet përgjegjëse);

3UREOHPHWsWMHUDPHGUHMWsVLQsGKHUHDJLPL QGDMSsUPEDULPLWVKsUELPLWWs
provës, qëndrimi gjatë lirimit me kusht nëse ka pasur dënime të mëparshme,
shkelje ose thyerje të kushteve);

1HYRMDVSHFLDOH FLODWMDQsDWR"6LPXQGWsSsUPEXVKHQ" 

(GXNLPLWUDMQLPLSXQsVLPL KLVWRULDQHYRMDWTsQGULPHW 

/LULPL osVKWMHWsULLQWHJULPLWVLSVKVWUHKLPL 

,QIRUPDFLRQHWsWMHUDWsUsQGsVLVKPHSsUSODQLQHYXDMWMHVVsGsQLPLW

9OHUsVLPLLUUH]LNVKPsULVsGKHGsPLW(Shih më poshtë);
Vlerësimi i rrezikshmërisë
6WXGLPHW WUHJRMQs VH sVKWs VKXPs Ps HIHNWLYH Ws LGHQWL¿NRKHQ VMHOOMH SRWHQFLDOH Ts
VMHOOLQUUH]LNRVHGsPVHVDWsLGHQWL¿NRKHQWsGsQXDUWsUUH]LNVKsPRVHMR.\sVKWsHGKH
koncepti kryesor që përshkon vlerësimin e rrezikshmërisë. Vlerësimi i rrezikshmërisë
sVKWsOORJDULWMDQsVHNDUUH]LNRVHGsPQJDQMsVMHOOMHVSHFL¿NHHWsGsQXDULWRVHQMs
grup rrethanash dhe qëllimi i tij është t’u përgjigjet pyetjeve si: sa i rëndë, sa shpejt, sa
shpesh, si mund të ndodhë, çfarë e favorizon.
Qëllimet e vlerësimit të rrezikshmërisë
9OHUsVLPL L UUH]LNVKPsULVs sVKWs QMs QJD GHW\UDW Ps Ws UsQGsVLVKPH GKH V¿GXHVH Ws
punonjësve në sistemin e drejtësisë penale si në burgje dhe në komunitete. Qëllimet e
tij janë:

7sLGHQWL¿NRMsIDNWRUsWTsQGLNRMQsUUH]LNVKPsULQsTsYMHQQJDQMsLQGLYLG
për shoqërinë;

7s]YRJsORMsUUH]LNVKPsULQs

7sSDUDVKLNRMsUUH]LNVKPsULQsQsWsDUGKPHQ

7sVLJXURMsLQIRUPDFLRQGKHGUHMWRMsPHQD[KLPLQHGsQLPLW
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7sVLJXURMsLQIRUPDFLRQJMDWsPDUUMHVVsYHQGLPHYHSsULQGLYLGLQ
7sYHQGRVsSULRULWHWHWQsSsUGRULPLQHEXULPHYH

Vlerësimi i rrezikshmërisë në vetvete nuk redukton rrezikshmërinë, por nëpërmjet
LGHQWL¿NLPLWWsSUREDELOLWHWLWWsVMHOOMHYHTsVMHOOLQUUH]LNVKPsULRVHGsPGKHLGHQWL¿NLPLW
të atyre që mund të jenë viktima të kësaj rrezikshmërie, përpunohen strategji që
adresojnë ato faktorë që çojnë në reduktimin e saj.
Kur kërkohet vlerësimi i rrezikshmërisë?
Fusha të veçanta të rrezikshmërisë të përmendura më sipër vlerësohen në faza të
ndryshme të procedimit të një të dënuari brenda sistemit të drejtësisë penale që nga
dalja e parë para gjykatës deri në momentin e lirimit me kusht: aplikimi për masa
alternative sigurie, raporti para dhënies së dënimit, hyrja në burg, kategorizimi,
VKSsUQGDUMDSODQL¿NLPLLGsQLPLWOLULPLPHNXVKWULNDWHJRUL]LPLLVLJXULVsPELNsT\UMD
e të dënuarit me kusht.
Partneriteti në vlerësimin e rrezikshmërisë
Vlerësimi i rrezikshmërisë mban parasysh perspektivën që i dënuari hyn në burg me
QMsKLVWRULSHQDOHGKHOLURKHWQJDEXUJXPHQMsWsDUGKPH.MRGRWsWKRWsVHSODQL¿NLPL
i dënimit, pjesë e rëndësishme e të cilit është vlerësimi i rrezikshmërisë, duhet të
KDUWRKHWED]XDUPELQMRKXULWsGKHYOHUsVLPLQHWsGsQXDULWSDUDGsQLPLW.\SODQL¿NLP
duhet të shtrihet deri në momentin e përfundimit të dënimit, që do të thotë se sistemi i
burgjeve dhe shërbimi i provës janë në një partneritet që duhet të marrë në konsideratë
perspektivën e burgimit dhe atë të rikthimit në komunitet.
Metodologjia e vlerësimit të rrezikshmërisë
Metodat që përdoren duke plotësuar njëra-tjetrën janë:

6WDWLVWLNRUHWsED]XDUDQsVLVWHPHWs]KYLOOXDUDPELSDULPLQHSDUDVKLNLPLWWs
reagimit të individëve në rrethana të ngjashme;

&LOsVRUHWsED]XDUDQsLQIRUPDFLRQSsUYRMsQGKHJM\NLPLQSURIHVLRQDOWs
punonjësve.
Metoda statistikore bazohet në zhvillimin e një sistemi vlerësimi të rrezikshmërisë për
individin duke u nisur nga parimi i parashikimit të sjelljeve të individit të rrethana të
ngjashme. Megjithatë kjo metodë nuk përdoret vetëm por së bashku me vëzhgimin
e individit, vlerësimin e tij, mbledhjen e informacionit, përvojën e punonjësit dhe
NXDOL¿NLPLQHWLM*MLWKVHVLPHWRGDVWDWLVWLNRUHSDUDVKLNRQSUREDELOLWHWLQHULGsQLPLW
brenda dy vjetëve të të dënuarve me histori të përafërt.
Kjo metodë parashikon rrezikshmërinë e:

5LEXUJLPLW
Puna në burgje
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.U\HUMHVVsNULPHYHWsGKXQVKPH
.U\HUMHVVsNULPHYHVHNVXDOH
.U\HUMHVVsNULPHYHWsWMHUD

Në metodën statistikore kërkohet informacion paraprak për: gjininë, moshën, masën
e dënimit, moshën e të dënuarit kur është dënuar për herë të parë, moshën aktuale,
numrin e dënimeve të mëparshme me burgim përpara moshës 21-vjeçare, numrin e
dënimeve të mëparshme pas mbushjes së moshës 21-vjeçare, dënimet e mëparshme
për krime të dhunshme ose seksuale, llojin e krimit aktual.
Formati i vlerësimit të rrezikshmërisë
Formati i vlerësimit të rrezikshmërisë, i përdorur në Britaninë e Madhe, përbëhet nga
katër pjesë kryesore:
1. Vlerësimi paraprak i rrezikshmërisë
Ky lloj vlerësimi bëhet në bazë të informacionit për të dënuarin që gjendet në vendimin
e dënimit dhe dëshminë e penalitetit. Ka katër nivele të rrezikshmërisë të cilat më pas
vlerësohen duke u bazuar edhe në të dhëna të tjera që merren për të dënuarin ose nga
i dënuari: rrezikshmëri e ulët, rrezikshmëri mesatare e ulët, rrezikshmëri mesatare e
lartë, rrezikshmëri e lartë.
2. Rrethana dhe Çështje/Nevoja të rëndësishme
3DV SsUFDNWLPLW Ws YOHUsVLPLW ¿OOHVWDU Ws UUH]LNVKPsULVs sVKWs H QHYRMVKPH Ws
zhvillohet intervista me të dënuarin për të qartësuar elemente të sjelljes në të
NDOXDUsQTsNDQsSsUIXQGXDUPHGsQLPHSHQDOHGKHSsUWsLGHQWL¿NXDUUUHWKDQDWQsWs
FLODWMDQsVKIDTXUNsWRVMHOOMHWsUUH]LNVKPH*MDWsLQWHUYLVWsVGXKHWWsLGHQWL¿NRKHQ
QHYRMDWTsPsSDVWsSODQL¿NRKHWDGUHVLPLSsUWRGKHVLUH]XOWDWYMHQUHGXNWLPLL
rrezikshmërisë.

6KHPEXOO
Një i dënuar mund të ketë nevojë të ndryshojë qëndrime ose sjellje të caktuara, të
mësojë shprehi të ndryshme ose të ndryshojë stilin e tij të jetesës për të reduktuar
rrezikshmërinë. Të dhënat që merren për të vlerësuar rrethanat dhe nevojat e të dënuarit
duhet të jenë në formë të shkruar në mënyrë që të analizohen më pas dhe t’iu vihen
QsGLVSR]LFLRQVSHFLDOLVWsYHWsWMHUsTsGRWsEsMQsSODQL¿NLPLQHSODQLWWsYXDMWMHVVs
dënimit dhe zbatimin e tij.
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3. Nevojat dhe objektivat
3MHVDTsYMHQSDVLGHQWL¿NLPLWWsQHYRMDYHsVKWsYHQGRVMDHREMHNWLYDYHTsDGUHVRMQs
disa nga nevojat. E rëndësishme është që të adresohen ato nevoja që duken se kanë
lidhje të drejtpërdrejtë me rrezikshmërinë e kryerjes së veprave të tjera pas këtij
dënimi dhe t’iu jepet atyre prioritet. Në këtë pjesë duhet pasur parasysh që të vendosen
objektiva të arritshëm gjatë kohës së dënimit duke përfshirë pjesën e burgimit dhe
pjesën e lirimit me kusht. Objektivat duhet të jenë sipas sistemit SMART. Gjithsesi
HGKHQHYRMDWsWMHUDGXKHWWsLGHQWL¿NRKHQPHJMLWKsVHQXNPXQGWsDGUHVRKHQJMDWs
dënimit sepse ato përbëjnë një paralajmërim për fusha të rrezikshmërisë që mbeten të
paadresuara dhe për të cilat mund të zhvillohen programe të reja.
4. Rishikimi i vlerësimit të rrezikshmërisë
1LYHOLLUUH]LNVKPsULVsGXKHWWsXOHWQsVHsVKWsEsUsPLUsLGHQWL¿NLPLLQHYRMDYHGKH
vendosja e objektivave. Suksesi nuk mund të përcaktohet vetëm nga ndjekja e rregullt e
SURJUDPLWWsSODQL¿NXDUSsUWsGsQXDULQ3sUWsYOHUsVXDUQsVHsVKWsXOXUUUH]LNVKPsULD
duhet të shqyrtohen të gjitha raportet për të dënuarin ku mund të gjenden fakte të
ndryshimit ose jo. Rishikimi i vlerësimit të rrezikshmërisë bazuar në sjelljet e të
dënuarit në burg është përgjegjësi e administratës së burgjeve. Në asnjë rast nuk duhet
nënvlerësuar as mbivlerësuar efekti mbi sjelljen e të dënuarit pas lirimit që ka ardhur
si pasojë e trajtimit në burg.
Shembull
Vlerësimi i rrezikshmërisë së riburgimit (për arsyen se gjithmonë riburgimi ndodh për
VKNDNWsNU\HUMHVVsYHSUDYHWsFDNWXDUDQHYRMDWTsLGHQWL¿NRKHQQsNsWsYOHUsVLPMDQs
ato që kanë lidhje me dhunën, sjelljen seksuale dhe sjellje të tjera të rrezikshme duke
DQDVKNDOXDULGHQWL¿NLPLQHQHYRMDYHWsWMHUD 
Vlerësimi paraprak i rrezikshmërisë
Ky vlerësim i kategorizon të dënuarit në katër kategori të cilave iu korrespondojnë
probabilitete të ndryshme të riburgimit brenda dy viteve pas lirimit.
Kategorizimi
rrezikshmërisë

i Probabiliteti i ridënimit për krime “të tjera”

I ulët
Mesatar i ulët
Mesatar i lartë

Të mos dënohet më për krime “të tjera”
Të dënohet përsëri ka probabilitet nga 2-10
Të dënohet përsëri ka probabilitet nga 5-10

I lartë

Të dënohet përsëri ka probabilitet nga 8-10

Puna në burgje
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Rrethanat
Kur kategorizimi i rrezikshmërisë së të dënuarit është të paktën “Mesatar i ulët” i
GsQXDULLQWHUYLVWRKHWSsUWsLGHQWL¿NXDUQDW\UsQH³NULPHYHWsWMHUD´TsNDQsQGRGKXU
në të shkuarën. Në këtë fazë përcaktohet nëse ka ndonjë tregues ose tendencë te i
dënuari për të përsëritur të njëjtën vepër (p.sh., vjedhje të makinave) ose nëse tendenca
është për të kryer vepra që përfshihen në një grup më të gjerë. I dënuari pyetet për
rrethanat në të cilat kanë ndodhur veprat e mëparshme. Për rrethanat p.sh., mund të
shkruhet: “Vjedhja e shtëpisë ndodhi me një grup shokësh pasi kishin pirë në një
bar. Vendimi për të kryer vjedhjen u morr nga grupi kur ishin në bar. Pas marrjes
së vendimit, grupi do të shkonte të kërkonte për një shtëpi që ishte lehtë të vidhej.
Gjithashtu grupi kishte bërë edhe më përpara vjedhje biçikletash kur ndjeheshin të
mërzitur dhe donin të argëtoheshin.”
Çështje të rëndësishme/ Nevojat
Shumë të dënuar nuk kanë shprehi të zgjidhjes së problemeve. Ata shpesh marrin
vendime pa u menduar për pasojat, pa menduar për alternativa dhe zgjidhje të tjera
ose pa menduar për reagimin e të tjerëve. Ata gjithashtu mund të mos kenë shprehi
ndërpersonale ose qëndrime të nevojshme për të përballuar kërkesat e jetës. Këto
vështirësi rrisin ose ndikojnë në probleme të tjera praktike siç janë gjetja ose mbajtja
e punës, menaxhimi i të hollave ose strehimi i qëndrueshëm. Kjo situatë mund të
rëndohet nga varësia ndaj alkoolit ose drogës. Gjithashtu ka të dënuar që nuk kanë
asnjë nga problemet e sipërpërmendura por mund të kenë nevoja të tjera që duhen
LGHQWL¿NXDUGKHDGUHVXDU
Objektivat
Trajnimi profesional, ndihma praktike për të gjetur strehim, përfundimi i shkollës janë
objektiva që mund të vendosen. Nëse i dënuari ka përsëritur një lloj të veçantë vepre
penale p.sh., vjedhje mund të sugjerohet të ndjekë një program që rrit ndërgjegjësimin
për viktimën dhe ndryshon qëndrimet ndaj veprimeve të kundërligjshme.
Nëse i dënuari ka histori të varësisë nga droga, sjellja e tij, si në burg si jashtë tij, do të
orientohet drejt sjelljeve të paligjshme për të gjetur dhe blerë drogë. Në këtë raste është
evidente që nëse duam të kemi progres atëherë i dënuari duhet të ndjekë një program
rehabilitimi nga droga. Njohja dhe pranimi i problemit si dhe motivacioni i të dënuarit
për të ndryshuar janë elementë që duhen vlerësuar para se të vendosen objektivat në
mënyrë që të kemi objektiva realiste dhe të arritshëm. Objektivat duhet të jenë sipas
sistemit SMART.
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Rishikimi i vlerësimit të rrezikshmërisë
Rishikimi duhet bërë në mënyrë periodike dhe vëmendje i duhet kushtuar vlerësimit
të situatave të tilla që rrisin rrezikshmërinë e kryerjes së veprave të tjera si: raporte
për shkelje të rënda disiplinore gjatë burgimit, ndërprerja e programeve, mundësi të
pakta për punësim ose strehim. Gjithashtu në rishikim duhet të vlerësohen situata të
tilla që ulin rrezikshmërinë e kryerjes së veprave të tjera si: përfundimi me sukses
i programeve gjatë burgimit për aq kohë sa raportet në përfundim të tij tregojnë se
rreziku në atë fushë është ulur.

Kategorizimi i të dënuarve me burgim
Procesi i kategorizimit të të dënuarve është procesi nëpërmjet të cilit përcaktohet
kategoria e sigurisë ku duhet të vuajë dënimin i dënuari me burgim. Dy janë elementët
që vlerësohen në këtë proces: rrezikshmëria e të dënuarit për t’u arratisur nga vendi i
vuajtjes së dënimit si dhe rrezikshmëria që i dënuari ka për shoqërinë nëse ai realizon
arratisjen.
Faktorë të tillë si: sjellja e të dënuarit, nevojat edukative, trajnuese ose mjekësorë, si
dhe kapacitetet që sistemi i burgjeve ka për sa i përket strehimit nuk merren parasysh
në këtë fazë. Ato merren në konsideratë në fazën e përcaktimit të institucionit ku i
dënuari do të vendoset që quhet procesi i shpërndarjes.
Megjithëse procesi i shpërndarjes vjen menjëherë pas procesit të kategorizimit. Këto
dy procese duhen parë si të ndarë nga njëri-tjetri në procedura dhe kohë. Sistemi i
burgjeve duhet të garantojë që të dënuarve t’iu përcaktohet kategorizimi i sigurisë
pavarësisht nga mundësitë konkrete për të akomoduar të dënuarin në atë lloj regjimi
ose institucioni.
Çdo i dënuar duhet të vendoset në kategorinë më të ulët të sigurisë në përputhje me
nevojat për siguri, kjo do të thotë që gjithmonë merret në konsideratë aplikimi i sigurisë
më të ulët dhe pas përjashtimit të të dënuarit nga kategorizimi në këtë kategori sipas
disa kritereve, atëherë merret në vlerësim një siguri më e lartë.

Kriteret për kategorizimin
Vende të ndryshme aplikojnë kritere të ndryshme për kategorizimin. Në Shqipëri dy
janë kriteret që gjykata merr në konsideratë për të bërë kategorizimin: masa e dënimit
dhe vepra e kryer. Kategorizimi i sigurisë sipas legjislacionit shqiptar është: i lartë, i
zakonshëm dhe i ulët. Ky lloj kategorizimi aplikohet në mënyrë të njëjtë për gratë dhe
burrat, përveç sigurisë së lartë që nuk mund të jepet për gratë. Për të miturit që dënohen
Puna në burgje
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me burg nuk bëhet kategorizim por përcaktohet në vendimin e gjykatës që i dënuari
duhet ta vuajë dënimin në një institucion për të mitur.
Kriteret që pranohen se duhen aplikuar për të bërë kategorizim të saktë të sigurisë
MDQsVLPsSRVKWs
1.
Të gjithë të dënuarit duhet të shihen si të mundshëm për t’u kategorizuar në
sigurinë më të ulët përveç nëse:
a)
janë të dënuar më shumë se 2 vjet për një vepër të dhunshme;
b)
janë dënuar për një krim seksual;
c)
kanë pasur një dënim të mëparshëm me mbi 2 vjet burgim dhe
kur kanë vuajtur në siguri të ulët kanë pasur shkelje të rënda
disiplinore;
d)
janë dënuar ose kanë pasur dënime të mëparshme për drogë që ka
përfshirë importimin ose shpërndarjen;
e)
kanë pasur një histori të mëparshme largimi nga vendi i vuajtjes së
dënimit ose tentativë.
2.
Kur aplikohen kriteret e mësipërme, të gjithë të dënuarit për të cilët nuk
mund të aplikohet kategorizimi në sigurinë më të ulët, atëherë ata shihen si të
mundshëm për t’u kategorizuar në sigurinë e zakonshme (sipas kategorizimit
shqiptar) përveç nëse:
a)
janë dënuar më shumë se 7 vjet burgim për vepër të dhunshme ose
krim seksual;
b)
kanë pasur dënim të mëparshëm me burg mbi 7 vjet dhe kur kanë
vuajtur në siguri të ulët kanë pasur shkelje të rënda disiplinore;
c)
dënimi që kanë është më shumë se 10 vjet burgim;
d)
kanë një histori arratisjeje nga siguria e lartë ose kanë burime të
jashtme të mjaftueshme për një tentativë arratisjeje.
3.
Duke ndjekur këto kritere për një të dënuar me burgim për një krim të
dhunshëm, krim seksual ose vepër të lidhur me drogën, do të aplikohej
kategorizimi i sigurisë së lartë. Të dënuarit me burgim me dënime
afatshkurtra ose afatmesme nuk do të kategorizoheshim më lart se siguria e
zakonshme. Të dënuarit për kundërvajtje kategorizohen në sigurinë e ulët.
Parimisht, një i dënuar që ka vuajtur një dënim të mëparshëm me burg në
mënyrë të suksesshme (pa incidente, shkelje disiplinore, tentativë
arratisjeje ose arratisje) nuk mund të kategorizohet në siguri më të lartë se
ajo e mëparshmja.
4.
Kriteret e përmendura më lart nuk janë të pandryshueshme dhe as
detyrimisht përcaktuese në kategorizimin e sigurisë. Gjithmonë ka dhe do
të ketë raste kur një kategorizim më i lartë ose më i ulët sigurie është më i
përshtatshëm për një të dënuar të veçantë.
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Përgjegjësia për kategorizimin
Procesi i kategorizimit të sigurisë për të dënuarit në vende të ndryshme bëhet nga
trupa ose struktura të ndryshme. Në Shqipëri kategorizimin e sigurisë e bën gjykata,
në shumë vende të tjera e bën vetë sistemi i burgjeve me struktura profesionale dhe
instrumente të veçantë që përdoren gjatë vëzhgimit të të dënuarit.
Procesi i kategorizimit
Kategorizimi kryhet në dy faza:
 Vlerësim paraprak për sigurinë e nevojshme bazuar në kriteret e përmendura
në seksionin e mësipërm që pikëzohen duke nxjerrë një total pikësh që përdoret
si referim kryesor në procesin e kategorizimit. Instrumente që përdoren për
kategorizimin ndryshojnë nga një vend në tjetrin, por në përgjithësi ato përbëhen
nga dy pjesë: Pjesa e ponderimit dhe pjesa e veçantë. Në pjesën e ponderimit, për
të dhëna të tilla si vepra aktuale për të cilën është dënuar i dënuari, masa e dënimit,
dënimet e mëparshme, arratisjet e mëparshme ose tentativa për arratisje vendosen
një sasi pikësh dhe totali i korrespondon një niveli sigurie paraprake. Në pjesën e
veçantë punonjësi përgjegjës mund të argumentojë ndryshime të kategorizimit të
sigurisë paraprake nxjerrë në pjesën e ponderimit bazuar në të dhëna të tjera që
nuk mbulohen në pjesën e ponderuar, siç mund të jenë: tendenca të të dënuarit për
DJUHVLYLWHWQGDMWsGsQXDUYHWsWMHUsQsSR]LWDPsWsXOWDSsU¿WLPHGKHSULYLOHJMHWs
merituara gjatë vuajtjes së dënimit të mëparshëm, etj.
 Intervista me të dënuarin bëhet kur i dënuari është dënuar më shumë së 6 muaj
burgim. Kjo procedurë aplikohet për të gjithë të dënuarit pavarësisht nga gjinia,
mosha, etj.
Shpërndarja e të dënuarve brenda sistemit të burgjeve
Parimet e shpërndarjes së të dënuarve brenda sistemit të burgjeve
1.

2.


Shpërndarja e të dënuarve nëpër burgje megjithëse vjen pas kategorizimit të
sigurisë shihet si një proces i ndarë por që në shumë vende kryhet nga e
njëjta strukturë e specializuar.
Në rastet e të dënuarve deri në 1 vit burgim dhe më shumë, kur nevoja për të
EsUsQMsSODQL¿NLPWsGsQLPLWsVKWsHVKSHMWsVKSsUQGDUMDHWsGsQXDUYHGXKHW
bërë sa më parë që të jetë ë mundur.

Kriteret dhe prioritetet e shpërndarjes së të dënuarve
1.

Procesi i shpërndarjes bazohet në katër prioritete, të cilat jo gjithmonë
shkojnë bashkë me njëra tjetrën, por gjithmonë mbahen në konsideratë
pasojat e përbashkëta të tyre:
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2.


3.

a)
nevoja për siguri
b)
nevoja për kontroll
c)
nevoja për përdorim maksimal të kapaciteteve të burgjeve
d)
nevojat individuale të të dënuarit.
Megjithëse faktori kryesor që përcakton vendosjen e të dënuarve në një burg
të caktuar është kategorizimi i sigurisë për të, duhen mbajtur parasysh edhe
faktorë të tjerë si:
a)
sjellja e tij e mundshme, p.sh., a do të paraqesë ai ndonjë problem të
papranueshëm kontrolli në atë burg?
b)
Përshtatshmëria e tij për lloje të veçanta akomodimi p.sh., mosha,
ngjarje të mëparshme të tij si viktimë e një abuzimi, etj.
c)
Nevojat e tij mjekësore dhe/ose psikiatrike që mund të kërkojnë një
nivel të caktuar përkujdesje
d)
Nevoja për të marrë pjesë në programe të veçanta që adresojnë
faktorët që përcaktojnë rrezikshmërinë tij
e)
Vendbanimi i familjes së tij ose i vizitorëve të tjerë të mundshëm
f)
Nevojat e tij për arsim ose trajnim si dhe potenciali që ai ka në këtë
drejtim për t’u zhvilluar
J
.X¿]LPHQsNULWHUHWSsUYHQGRVMHQHWsGsQXDUYHWsSsUFDNWXDUDQs
marrëveshje me burgje të veçanta
Çdo vendosje e të dënuarve në regjime që kanë siguri më të lartë se ajo e
përcaktuar në kategorizimin e sigurisë, i duhet raportuar menjëherë eprorëve
dhe të pritet miratim me shkrim nga ata.

Programet në burgje
Njerëzit me mangësi të mëdha në shprehitë bazë të të shkruarit dhe të lexuarit, me
vetëvlerësim të ulët, mund të përjashtohen nga zgjidhje të thjeshta dhe të ligjshme
për problemet e tyre, dhe të kërkojnë zgjidhje të paligjshme përfshirë edhe krimin.
Mungesa e vetëvlerësimit shpesh bëhet një nxitës për zemërim dhe mungesë respekti
për të tjerët.
Arsimimi dhe pjesëmarrja në programe të ndryshme i ndihmon njerëzit të bëjnë
zgjedhje. Shumë njerëz habiten kur lexojnë letërsi ose literaturë sociale dhe mësojnë
se shumë njerëz kanë provuar të njëjtën përvojë me ta, ose sesi të tjerë kanë bërë ose
nuk kanë bërë të njëjtin gabim kur kanë qenë në situata të ngjashme. Vënia në dijeni
për mundësi të tjera është një lloj lirie shumë e rëndësishme për të dënuarit.
6KHPEXOO
Diskutimi për prindërimin dhe përgjegjësitë e tij ofron mundësi për të dënuarit për të
parë fëmijërinë e tyre dhe më pas qëniet për të cilat duhet të ishte i përgjegjshëm. Gjatë
këtij programi të dënuarit prezantohen me detyrimet prindërore dhe gjatë programit
duhet të përmbushin disa nga këto detyrime në kushtet e burgimit.
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Është e rëndësishme që të dënuarit t’i krijohet mundësia të bëjë zgjedhje në burg, dhe
t’i jepet mundësia të njohë dhe të vlerësojë avantazhet dhe disavantazhet që ka çdo
zgjedhje. Kjo bën pjesë në disa programe që aplikohen në institucione të veçanta ku
L GsQXDUL SsU¿WRQ SULYLOHJMH Ws DUGKXUD OLULP Ws SDUDNRKVKsP 3URJUDPH Ts WDVKPs
JM\NRKHQ VL Ws GRELVKPH GKH ]KYLOOLPRUH MDQs DWR Ts SsUIVKLMQs TsOOLPH VSHFL¿NH
matje të kujdesshme të rezultateve të tyre dhe dhënie çmimesh me përmbajtje. Burgu
i hapur ku mund të aplikojë një i dënuar për të shkuar është një shembull i shkëlqyer i
kësaj skeme. Pjesë të kësaj skeme janë gjithashtu: mundësia për të bërë pazar, pagesa,
disiplinë pune si në botën e lirë, trajnime dhe mundësi për të punuar jashtë burgut, çdo
gjë shumë afër botës reale të punës.
(GKHNMRVNHPsNDNX¿MWsHYHWSRUSURJUDPHWQ[LWsVHMDQsQMsPMHWVKXPsLUsQGsVLVKsP
dhe efektiv i përgatitjes së të dënuarit për jetën e lirë në kushtet e burgimit.
Programet e edukimit, rehabilitimit, trajtimit, fokusohen më shumë në shprehi të
përgjithshme që kanë të bëjnë me ndjenjat, qëndrimet dhe sjelljet sesa thjesht në shprehi
intelektuale. Programet e arsimimit gjatë burgimit brenda dhe jashtë institucionit janë të
rëndësishme dhe iu japin të dënuarve mundësi dhe perspektiva të reja pas lirimit. Këto
programe mund të përmbyllen gjatë kohës së burgimit por edhe mund të vazhdohen
në komunitet.
6KHPEXOO'LVDQJDNsWRVKSUHKLPXQGWsMHQs
Ndërtimi i besimit
Zhvillimi i
marrëdhënieve
familjare dhe
ndërpersonale
Shprehi teknologjike

Shprehi komunikuese
Të punuarit në grup,
skuadra, dinamika
grupi

Përgjegjësi personale
Shprehi jetësore të
vendimmarrjes, zgjidhjes se
problemeve

Shprehi pune

6KSUHKLWsPHQD[KLPLW¿QDQFLDU

Mundësi për
vetëzhvillim

Menaxhim i
stresit, zemërimit,
agresivitetit.

Shprehi të gjetjes dhe mbajtjes së
strehimit

\
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7. PUNA ME TË DËNUARIT

Risistemimi i të dënuarve

7.4
7.4
John Deering

Shërbimi i provës në Angli dhe Uells ka punuar për shumë vjet me ish të burgosur,
VL¿OOLPYXOOQHWDULVKWGXNHRIUXDUPEsVKWHWMHGKHDVLVWHQFsSRUPsYRQsGKHNRKsWH
fundit në baza ligjore. Të gjithë të burgosurit e dënuar për më shumë se 12 muaj me
burgim lirohen me kusht (me vendim gjykate) dhe e vuajnë pjesën e mbetur të dënimit
në komunitet. Shumë të dënuar hyjnë në burg me shumë probleme kronike sociale dhe
personale (shpesh të lidhura me arsyet e kryerjes së veprave penale) të cilat shumë
rrallë mund të zgjidhen gjatë kohës që kalojnë në burg. Si rezultat i periudhës së kaluar
në burg ata mund të humbasin punën ose shtëpinë, marrëdhëniet e tyre mund të prishen
dhe mund të ndikohen nga sjellja negative e të burgosurve të tjerë. Janë bërë shumë
studime mbi nevojat sociale të të burgosurve dhe një shembull është (Maguire 2007,
fq. 401):

'\HWUHWDLVKLQWsSDSXQsSDUDVHWsK\QLQQsEXUJ

1MsHWUHWDQXNNDQsQMsYHQGNXWsNWKHKHQSDVLWsOLURKHQ

0sVKXPsVHJM\VPDQXNLVKLQWsDUVLPXDU

0sVKXPsVHJM\VPDDEX]RQLQPHDONRROLQGURJsQ
Këto probleme janë të përbashkëta si për të dënuarit për një kohë të shkurtër edhe
për të dënuarit për një kohë të gjatë, por vetëm të dënuarve për 12 muaj ose më gjatë
u ofrohet shërbimi i risistemimit; të dënuarit për një periudhë më të shkurtër lirohen
pa qenë nevoja për të raportuar te shërbimi i provës. Në këtë mënyrë ata nuk marrin
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ndihmë apo mbështetje, ndaj nuk është për t’u habitur që rastet e ridënimit të ish të
burgosurve janë shumë të larta, ndonjëherë rreth 70% (Maguire 2007, fq. 402). Në
Angli dhe Uells një raport nga Njësia e përjashtimit social (Reduktimi i recidivizmit nga
ish të burgosurit, 2002) një organ i krijuar nga qeveria, nxori si konkluzion se e vetmja
mënyrë për të reduktuar numrin e lartë të krimeve të kryera nga ish të burgosurit është
nëpërmjet ndërhyrjeve dhe shërbimeve të cilat duhet të jenë të bazuara në një “mendim
Ws SsUEDVKNsW´ GKH SODQL¿NLP QJD GLVD GHSDUWDPHQWH THYHULWDUH SsU Ws VLJXUXDU QMs
metodë të koordinuar.

Modele të risistemimit
Risistemimi është quajtur “kujdesi gjatë dënimit” dhe “kujdesi pas dënimit” në të
kaluarën, por detyrat, praktikat dhe qëllimet e tij kanë ndryshuar. Qëllimi është të
sigurojë shërbime për të ndihmuar të burgosurit të rivendosen në shoqëri, por edhe që
të kalojnë këtë periudhë prove në një mënyrë të ligjshme dhe t’i raportojnë shërbimit të
provës si dhe kur kërkohet një gjë e tillë. Edhe pse këto qëllime mund të duken të qarta
dhe të drejtpërdrejta, ka shumë probleme dhe vështirësi. Gama e problemeve personale
dhe sociale të sipërpërmendura ka shumë mundësi të mos zgjidhen gjatë kohës në
burg; madje ka më shumë mundësi të përkeqësohen. Mund të kthehen në një ambient
që është armiqësor ndaj tyre ose të zotëruar nga të dënuar të tjerë të cilët do të kishin
ndikim negativ. Të tjerë mund të mos kenë interes ose dëshirë për të jetuar një jetë “të
drejtë” dhe duke mos shkelur ligjin. Nga këto çështje lindin disa pyetje: çfarë duhet
bërë, nga kush dhe për çfarë arsyesh? Këto pyetje lidhen me këto lloje shërbimesh dhe
ndërhyrjesh (Maguire 2007, fq. 405):

2IULPLLVKsUELPHYHVRFLDOHRVHQsOLGKMHPHSDUDQGDOLPLQHUHFLGLYL]PLW

2IULPLLQMsDVLVWHQFHSUDNWLNHRVH]KYLOOLPLLDIWsVLYHWsW\UHSsUW¶L]JMLGKXU
vetë problemet

3sUIVKLMQsGHW\ULPLQQsSsUPMHWNXVKWHYHWsVKsUELPLWWsSURYsVRVH

pjesëmarrjes vullnetare

)RNXVRKHQQs]JMLGKMHQHSUREOHPHYHSsUQMsNRKsWsVKNXUWsURVHPELED]D
të qëndrueshme

1GRGKLQQsEXUJJMDWsOLULPLWRVHYD]KGLPLVKW
Këto metoda mund të ndërthuren, por duket se formojnë një numër modelesh të
ndryshme risistemimi. Thelbi i këtyre modeleve është ndarja e metodave:

$SDUDQGDORQULVLVWHPLPLUHFLGLYL]PLQDSRNDPsWHSsUSsUTsOOLPWs

ndihmojë njerëzit e cenueshëm, duke reduktuar përjashtimin social ose
dëmin e shkaktuar nga burgimi?

$VKNDNWRKHWNULPLNU\HVLVKWQJDHOHPHQWsVWUXNWXURUsSsUFDNWXHVDSRsVKWs
zgjedhje personale? Këto pikëpamje ndikojnë përqasjen e risistemimit
(Maguire 2007, fq. 405-406).
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Praktika e risistemimit
Praktika mund të ndikohet nga modelet e përmendura më sipër, por ndikohet edhe nga
një përzierje shërbimesh ndihme, vëmendjeje ndaj mendimit individual, motivimet
dhe qëndrimi dhe nga kërkesat e ligjit. Regjimet e risistemimit kanë një element të
zbatimit të ligjit që përfshin një periudhë prove (shpeshherë sa gjysma e kohëzgjatjes
së dënimit). Gjatë kësaj kohe, ish i dënuari duhet t’i raportojë shërbimit të provës dhe
t’i informojë për çdo ndryshim adrese apo rrethana të tjera, të shmangë çdo mundësi
për kryerje të ndonjë vepre penale dhe të jetojë një jetë “të përshtatshme”. Nëse personi
nuk i respekton këto kërkesa mund të ridërgohet në burg për ta përfunduar aty pjesën
e mbetur të dënimit.
Risistemimi ndjek procesin në vazhdim:
Lirimi nga burgu:

.XUOLURKHQWsEXUJRVXULW"

$PXQGWsOLURKHQSDUDNRKHPHNXVKW"
Nëse ka një kusht për lirimin e parakohshëm, p.sh., në gjysmë të periudhës së një
dënimi, çfarë kushtesh do të vendosen për kohën e provës?

Rast studimor:
J.B. është 29 vjeç dhe do të lirohet pas 2 nga 4 vjet që është dënuar për plagosje.
Ai goditi me thikë një person të cilin kishte vite që e njihte. Këta dy persona nuk e
pëlqenin aspak njëri-tjetrin. J.B. ishte i pirë në kohën kur ndodhi plagosja me thikë
dhe ka kohë që ka pasur probleme me alkoolin. Ai ishte i papunë kur hyri në burg dhe
tani është edhe i pastrehë. Megjithatë, mamaja e tij, gjithashtu një e alkoolizuar, i ka
ofruar një strehë kohët përkohshme. Ajo jeton në të njëjtën rrugë ku jeton edhe viktima
i cili është shprehur se do të hakmerret ndaj J.B-së.
Ju jeni caktuar si punonjësi i shërbimit të provës për J.B.-në. Cilat mendoni se janë
problemet kryesore të tij?
Çfarë kushtesh për periudhën e provës mendoni se duhet të ketë?
Çfarë plani pune do përcaktonit për të?
Procesi i mbikëqyrjes
Periudha e lirimit me kusht (me vendim gjykate) përfshin një periudhë mbikëqyrjeje.
Kohëzgjatja e kësaj periudhe ka lidhje me kohëzgjatjen e dënimit të parë. Përmbajtja
dhe “rregullat” e periudhës në mbikëqyrje janë të ngjashme me kushtet e mbikëqyrjes
gjatë periudhës së provës dhe kanë të njëjtën strukturë.
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Modelet e ndërhyrjes
Modelet e ndërhyrjes diskutohen në një kre tjetër të këtij manuali. Megjithatë,
ato trajtohen pak edhe këtu por jo në detaje. Metodat më të përdorura janë ato të
sipërpërmendura: metoda e përgjithshme “çfarë funksionon” që përfshin sjelljen njohëse;
metoda e ndërprerjes; një metodë e bazuar në marrëdhënien profesionale, modelin prosocial, motivimin dhe “praktikat korrigjuese” të Downden dhe Andrews (2004). Do të
trajtohet edhe një model tjetër i bazuar mbi menaxhimin dhe monitorimin:
Menaxhimi dhe monitorimi është një metodë sipas së cilës personi i liruar me kusht (me
vendim gjykate) duhet të raportojë për periudhën e lirimit me kusht, por nuk bëhet asnjë
ndërhyrje tjetër. Individi duhet të raportojë, të informojë zyrën e shërbimit të provës
për çdo ndryshim adrese ose pune dhe “të sillet mirë”. Këto janë të vetmet kërkesa,
dhe as nuk ofrohet ndonjë shërbim tjetër. Nëse individi nuk raporton sipas kërkesave,
kryen përsëri një vepër penale apo lë shkak për shqetësim, mund të ridërgohet në burg
për ta vuajtur aty pjesën e mbetur të dënimit.
Mendoni për “Metodën e menaxhimit dhe monitorimit për mbikëqyrjen pas dënimit”.
Cilat janë aspektet pozitive dhe ato negative të saj?
Metoda “Çfarë funksionon” NsUNRQ QMs YOHUsVLP VLVWHPDWLN GKH LGHQWL¿NLP Ws
“mangësive” njohëse si dhe të nevojave kriminogjene. Kjo metodë duhet adresuar
në bazë të parimit të rrezikut, nevojave dhe reagimit. Ish të burgosurit ndryshojnë në
lidhje me këto tri fusha, për shembull, disa mund të jenë në rrezik të lartë recidivizmi,
por të tjerë jo, ndoshta për shkak se vepra penale që kanë kryer ka qenë si rezultat i
UUHWKDQDYHVSHFL¿NHWsFLODWQXNNDVKXPsPXQGsVLTsWsSsUVsULWHQ.sVKWXTssVKWsH
rëndësishme të mos krijojmë supozime mbi rrezikun për recidivizëm. Por është edhe
rreziku i dëmtimit dhe individët e konsideruar si të rrezikshëm në këtë aspekt mund t’i
përkasin një niveli tjetër lirimi.
Pas rrezikut duhet bërë edhe një vlerësim i nevojave. Këtu përfshihet strehimi, edukimi
GKH WUDMQLPL ¿QDQFDW HWM VKLKQL Ps SRVKWs  6s IXQGL PsQ\UD Ps H PLUs SsU Ws
WUDMWXDUQMsLQGLYLGGXKHWPHQGXDUSsUoGRUDVWVSHFL¿NQGsUK\UMHMHSVKSsUIVKLUMDQs
një grup ose mbikëqyrjen individuale.
Metoda e ndërprerjes përfshin caktimin e qëllimeve bashkë me të dënuarin në lidhje
me nevojat e tij/saj personale dhe sesi mund të kapërcehen me ndihmën e shërbimit
të provës. Punonjësi i shërbimit të provës mbështet përpjekjet për të ndërtuar kapital
human dhe social (vetëvlerësimi, besimi te vetja dhe krijimi i një imazhi si një ish i
dënuar, gjetja e një strehimi të qëndrueshëm, ndihma për problemet me drogën, etj.).
Metoda e “Praktikave kryesore korrigjuese” lidhet me të dyja metodat “çfarë funksionon”
dhe “metodën e ndërprerjes” dhe përfshin: përdorimin e duhur të autoritetit efektiv,
modelimin e përshtatshëm, zgjidhjen e problemeve dhe një marrëdhënie të hapur dhe
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miqësore. Modelimi i përshtatshëm përfshin parimet dhe praktikat e modelit pro-social
WsLGHQWL¿NXDUDQJD7URWWHU  .\PRGHOSsUIVKLQSDULPHWGKHSUDNWLNDWQsYLMLP

,GHQWL¿NLPLQHNRPHQWHYHRVHVMHOOMHYHSR]LWLYHDSRSURVRFLDOHJMDWs 
ndërveprimit me individët.

6KSsUEOLPLQHNsW\UHNRPHQWHYHGKHVMHOOMHYHVDKHUsTssVKWsHPXQGXU
kryesisht nëpërmjet lavdërimeve.

3DUDTLWMDHYHWHVVLQMsPRGHOSURVRFLDO

6¿GDWHNRPHQWHYHRVHVMHOOMHVDQWLVRFLDOHDSRSURNULPLQDOH
Rast studimor:
T’i kthehemi rastit të J.B.-së më hollësisht:
J.B. është 29 vjeç. Ai do të lirohet me kusht pasi është dënuar me 4 vjet burgim
për plagosje me dashje: goditi me thikë një moshatarin e tij pas një grindjeje të
parëndësishme për një femër. Ai ishte i dehur dhe kishte marrë amfetaminë në atë
kohë.
Ai ishte vënë nën përgjegjësinë e kujdesit social që në moshën 12 vjeçare bashkë me
vëllanë e tij 11-vjeçar pasi fqinjët raportuan se i kishin parë duke kontrolluar koshat
e plehrave për ushqim sepse mamaja e tyre, një e alkoolizuar kronike, ishte zhdukur
për dy javë.
Ai i kaloi gjashtë vitet e ardhshme duke shkuar shpesh, vullnetarisht, në një shtëpi
fëmijësh ku kishte një numër të lartë të fëmijëve.
$L¿OORLWsNU\HQWHYHSUDSHQDOHQsPRVKsQYMHoDUHVKSHVKKHUsEDVKNsPHYsOODLQ
dhe disa bashkëmoshatarë nga e njëjta zonë në të cilën gjatë asaj kohe, kishte një
nivel të lartë krimesh dhe ky grup ishte përgjegjës për një numër të madh krimesh,
kryesisht për krime “të zakonshme” të miturish, p.sh., vjedhje e përdorimi i makinave
dhe dëmtimi i qëllimshëm i tyre.
Gjatë dy viteve në vazhdim, ai është vendosur shpesh nën mbikëqyrje dhe më vonë nën
shërbimin e provës, por asnjë nga këto nuk dha rezultate për sa i përket reduktimit të
recidivizmit.
$L¿OORLWsNU\HQWHYHSUDSHQDOHWsGKXQVKPHQJDIXQGLLSHULXGKsVVsDGROHVKHQFsV
gjithmonë pasi kishte pirë. Zakonisht, menjëherë para kryerjes së këtyre veprave
penale ishte e pakontrollueshme, madje psikotike, gjë që nuk ndodhte asnjëherë kur
ishte esëll dhe nuk përdorte drogë. Kjo sjellje shqetësuese u bë më e zakonshme pasi
vëllai i tij kreu vetëvrasje.
Midis periudhave, kur ka pasur shumë probleme dhe ka kryer vepra penale, ai ka pasur
mundësi të punonte për periudha të gjata kohore dhe ishte punëtor dhe i afrueshëm me
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punëdhënësit dhe kolegët e vet. Gjatë kësaj kohe nuk përdorte drogë dhe as nuk pinte.
Megjithatë, këto periudha nuk zgjasnin shumë dhe ai i rikthehej pijes dhe krimit.
Si punonjësi i shërbimit të provës të cilit i është caktuar ky rast, i keni shkuar për vizitë
në burg. Ai ka shmangur çdo problem që mund të ketë duke thënë se tani nuk pi dhe nuk
drogohet dhe “gjithçka që i nevojitet” për të qëndruar larg telasheve është një punë.
Nuk ka ku të jetojë pasi të lirohet, por mamaja e tij i ka ofruar strehë të përkohshme
në shtëpinë e saj. Ajo pi dhe jeton në të njëjtën rrugë me viktimën i cili është shprehur
se do të hakmerret ndaj J.B.
Si e vlerësoni J.B.-në?
Cilin nga modelet e mësipërme do të përdornit për të punuar me të?
Pse?
Fushat ku duhet punuar
6WXGLPHWHNU\HUDQs$QJOLGKH8HOOVLGHQWL¿NXDQIXVKDWHMHWsVVsQMsLQGLYLGLWsFLODW
mund të ndikonin në mundësitë për një risistemim të suksesshëm pas një periudhe
GsQLPL1sQMsUDSRUWXLGHQWL¿NXDQ³VKWLJMHW´HPsSRVKWPHTsGXKHQNRQVLGHUXDUQs
shumë raste (Ministria e Brendshme 2004):

6WUHKLPL

(GXNLPLWUDMQLPLGKHSXQsVLPL

6KsQGHWL GXNHSsUIVKLUsHGKHVKsQGHWLQPHQGRU

$EX]LPLPHDONRROLQGURJsQ

)LQDQFDW¿WLPHWGKHERU[KHW

)sPLMsWGKHIDPLOMD

4sQGULPLGKHVMHOOMD
Rast studimor:
Le t’i kthehemi përsëri rastit të J.B.-së. Përmblidhni problemet e tij sipas “shtigjeve” të
mësipërme. Si mund të adresohen ato? Çfarë lloj shërbimesh të këtij lloji ekzistojnë sot
në Shqipëri? Cilin “shteg” mund të adresoni më mirë si punonjësi përkatës i shërbimit
të provës për J.B.-në?

Rast studimor:
K.M. është 21 vjeç dhe është dënuar me 12 muaj burgim për kërcënim për vrasje x 2
(mamanë dhe partnerin e saj), rrahje dhe dëmtim i qëllimshëm të pronës private.
Është dënuar edhe një herë më parë në moshën 16-vjeçare për agresion.
Prindërit e tij u ndanë kur ai ishte 10 vjeç dhe partneri i ri i mamasë së tij ka jetuar me
ta që kur personi në fjalë ishte 15 vjeç. K.M nuk ka pasur një sjellje të mirë në shkollë
dhe i ka lënë studimet në mes. Nuk ka pasur një marrëdhënie të mirë me partnerin e
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nënës së tij, por nuk ka pasur as probleme madhore deri kohët e fundit.
Pasi la shkollën K.M ka punuar për pak kohë dhe e kalonte kohën duke fjetur ose në
shtëpinë e një shoku.
Filloi të përdorte sasi të mëdha kanabisi dhe amfetamine dhe një natë, mamaja e tij e
SsU]XULQJDVKWsSLDVHSVHLVKWHGXNHSLUsNDQDELV0HTsQXNPXQGWsÀLQWHQsVKWsSLQs
e shokut të vet atë natë ai hyri me forcë në garazhin e shtëpisë dhe e zuri gjumi atje.
0DPDMDGKHSDUWQHULLVDMXNWK\HQYRQsQsVKWsSLHJMHWsQDW\GKH¿OOXDQWsJULQGHQ
VLUUMHGKRMsDL³XWsUEXDIDUH´GKH¿OORLW¶LNsUFsQRQWHGKHWsGsPWRQWHG\PDNLQDWH
tyre.
Para pak kohësh ai u intervistua nga një punonjës i shërbimit të provës ku rezultoi jo
bashkëpunues dhe aspak i ndërgjegjësuar për viktimat. Së fundi i ka shkruar një letër
babait të tij biologjik me të cilin ka mbajtur shumë pak kontakt 9 vitet e fundit dhe
mendon se mund të jetojë me të pasi të lirohet.
Si do ta vlerësonit këtë individ?
Cilin nga modelet e sipërpërmendura do të përdornit për të punuar me të?
Pse?

Zbatimi
Çdo lirim me kusht ka rregulla dhe rregullore të cilat përcaktojnë sesa shpesh duhet të
raportojë individi te punonjësi i shërbimit të provës, çfarë ndodh nëse nuk raporton si
dhe kushte të tjera (shihni më sipër). Disa nga çështjet që lindin nga ky zbatim janë:

&LODWMDQsNsUNHVDWOLJMRUHWsVKsUELPLWWsSURYsV"

6LGsVKLURQLW¶L]EDWRQL"

6DWDNLPHoIDUsQGRGKQsVHDWDQXNPDUULQSMHVs"
NëAngli dhe Uells një individi i lejohen dy mungesa “të papranueshme” gjatë periudhës
së provës brenda 12 muajve, përpara se t’u jepet një paralajmërim përfundimtar.
Nëse bëjnë edhe një mungesë tjetër “të papranuar” mund të ridërgohen në burg
sipas procedurave të “revokimit”. Revokimi zakonisht përfshin punonjësit më me
eksperiencë të shërbimit të provës ose në nivel drejtuesish të cilët duhet të bien dakord
për revokimin. Nëse ata janë dakord, departamenti i qeverisë që merret me burgjet dhe
lirimin me kusht, merr vendimin përfundimtar dhe siguron që personi të arrestohet
dhe të ridërgohet në burg. Vini re që zakonisht nuk nevojitet paraqitja në gjyq. Personi
mund të rikthehet në burg nëse kryen një vepër tjetër penale ose për “sjellje jo të mirë”
që do të thotë një sjellje e cila mund të përbëjë shqetësim për komunitetin.
Pyetjet e rëndësishme në lidhje me zbatimin janë: çfarë është një mungesë e
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papranueshme; cili vendos nëse një mungesë është e pranueshme ose jo; a duhet
ridërguar gjithmonë në burg personi pasi ka bërë tri mungesa të papranueshme brenda
12 muajve?
Mendoni për sa më shumë arsye të mundshme përse një individ mund të mos vijë në
takimin me punonjësin e shërbimit të provës. Pasi t’i keni menduar ato, vendosni nëse
janë mungesa të “pranueshme” apo “të papranueshme”. Pse i keni vendosur ato në
secilën kategori?
Cili duhet të vendosë nëse një mungesë është e pranueshme?
Pse?
Rast studimor:
A.B. ka rreth 12 muaj që ka dalë nga burgu. Ai kishte qëndruar në burg për 3 vjet i
dënuar për vjedhje. Një natë kishte ndaluar me dhunë një grua të moshuar dhe i kishte
marrë paratë dhe disa sende të tjera.
Që kur doli nga burgu, ai ka treguar shenja pendimi dhe është sjellë mirë gjatë
periudhës së provës. Është kthyer të jetojë me mamanë e tij të cilën e ndihmon me
punët e shtëpisë dhe ka gjetur edhe një punë.
Megjithatë, pasi kishte vetëm 3 javë që kishte dalë nga burgu kishte harruar të paraqitej
në zyrën e shërbimit të provës. Kjo u quajt mungesë e papranueshme dhe i dhanë një
paralajmërim. Për gjashtë muajt e ardhshëm ai u paraqit në çdo takim. Por një ditë
nuk ishte zgjuar dot në kohë për shkak se kishte punuar deri vonë dhe kështu që u bë
vonë për takimin. Kjo u konsiderua si mungesë e pranueshme për shkak të sjelljes së tij
të mirë. Por, e njëjta gjë ndodhi edhe një javë më vonë. Kësaj radhe nuk u konsiderua
mungesë e pranueshme dhe atij iu dha paralajmërimi i fundit.
Javën e kaluar ai u kujdes për mamanë e tij të sëmurë. Si rrjedhojë, kishte harruar të
paraqitej në takim dhe nuk kontaktoi me punonjësin e shërbimit të provës. Ky incident
i fundit ndodhi mbi 5 muaj pas mungesës së parë.
A është mungesa e tij e fundit e papranueshme apo jo? Pse? Kush duhet të vendosë? A
duhet të rikthehet në burg A.B-ja?
Rast studimor:
C.D. ka gjashtë muaj që ka dalë nga burgu. Ai vuajti një dënim prej 12 muajsh për
agresion dhe abuzim me alkoolin. Që prej daljes nga burgu, ai ka qenë i rregullt në
takime dhe nuk ka pasur më probleme me pijen. Nuk ka qenë në gjendje të gjejë punë
dhe as nuk ka strehim të përhershëm. Ai duhet të qëndrojë te miqtë e tij për disa ditë
ose disa javë.
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Mbrëmë u deh dhe e sulmuan rrugës për në shtëpi. Ai kundërveproi dhe goditi
sulmuesin. U arrestua por më vonë u lirua pa asnjë akuzë sepse policia mendoi se e
kishin provokuar.
A duhet të rikthehet ai në burg? Pse?

Çështje për diskutim dhe pyetje
1. Sa e gjatë duhet të jetë periudha e provës?
2. Çfarë do të thotë të “testosh” një individ për të parë nëse është reformuar? Të
kursejmë duke i liruar të dënuarit para kohe? Të ndihmojmë ish të dënuarit të
risistemohen dhe të mos kryejnë më vepra penale?
3. Cilat janë rregullat dhe procedurat e revokimit të lirimit me kusht dhe zbatimit të
tij?
4. Çfarë ndodh me risistemimin në Shqipëri?
5. Cilat lloje mungesash duhet të jenë të pranueshme dhe cilat të papranueshme?
6. A duhen trajtuar të gjithë njësoj për sa i përket pranimit ose jo mungesave?
7. A duhet të ndikojë progresi dhe motivimi i tyre në pranimin ose jo të mungesës? A
është kjo e drejtë apo e padrejtë?
8. Si do t’i trajnonit punonjësit e shërbimit të provës në lidhje me njohuritë dhe
aftësitë që ata duhet të kenë?
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8. DISA GRUPE TË VEÇANTA

Të miturit

8.1
8.1
Migena Leskoviku

Marrëdhënia midis moshës dhe krimit ka qenë subjekt i shumë analizave dhe studimeve
kriminologjike. Në përgjithësi, mosha kulminante për të kryer vepra penale është më
e lartë për meshkujt sesa për femrat. Pas viteve ’90, numri i veprave penale të kryera
nga të miturit në Shqipëri është rritur. Kështu që, është e rëndësishme të njihen të gjitha
shkaqet dhe nevojat për të ndërhyrë që në fazat e para për t’i parandaluar ata, si dhe
për të shmangur recidivizmin. Tendenca e të miturve për t’u përfshirë në aktivitete
kriminale, është një tregues i problemeve sociale. Kështu, varfëria, mungesa e mjeteve
të jetesës në familje, braktisja e shkollës, problemet familjare, divorci, emigracioni,
përdorimi i drogës, etj, janë disa nga problemet që kanë çuar në rritjen e shkallës së
kriminalitetit të të miturve.
Sipas statistikave, veprat penale të kryera nga të miturit janë më të shpeshta në zonat
e mëdha urbane dhe, shumë prej këtyre problemeve janë evidentuar në Tiranë. Në
bazë të statistikave të policisë dhe gjykatave, një numër i madh të miturish që kanë
kryer vepra penale vijnë nga familje me probleme sociale dhe disa prej tyre nuk kanë
përfunduar as arsimin e detyruar (9- vjeçar).
Statistikat zyrtare tregojnë se veprat penale që lidhen me vjedhjet e ndryshme, janë
ato që janë kryer më shpesh nga të miturit këto vitet e fundit, dhe duke marrë parasysh
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ndarjen e veprave penale në krime dhe kundërvajtje penale, rezulton se shumica e të
miturve kanë kryer më shumë krime se kundërvajtje. Gjithashtu, të miturit kanë kryer
edhe vepra penale të tilla si: vrasje, plagosje e rëndë, krime seksuale, shpërndarje droge,
etj, gjë që tregon për rrezikshmërinë e veprave penale të kryera prej tyre, pavarësisht
se ky numër është më i ulët se numri i veprave penale të kryera nga të rriturit.
Sipas statistikave zyrtare të gjykatave për vitin 2003-2007, shifrat për krimet e kryera
nga të miturit janë si vijon:

Viti

Autorë të veprave
penale të mitur

Në përqindje

2003

Numri total i
autorëve të veprave
penale
6628

308

4.6 %

2004

6379

320

5%

2005

6317

289

4.5 %

2006

6613

268

4.1 %

2007

5678

211

3.8 %

1sOLGKMHPHWsPLWXULWSsUHIHNWWsSsUJMHJMsVLVsSHQDOH.RGL3HQDOVKTLSWDUHSsUNX¿]RQ
një të mitur si një individ të moshës 14-18 vjeç. Mosha minimale për përgjegjësi penale
është 14 vjeç për krimet dhe 16 për kundërvajtjet penale. Në fakt, legjislacioni shqiptar
nuk përcakton ndonjë masë për krime të kryera nga një fëmijë nën 14 vjeç, madje as për
fëmijët e moshës 14 ose 15 vjeç që kryejnë kundërvajtje penale. Ligji, siç tregohet më sipër,
parashikon vetëm “masa edukuese” të cilat zbatohen në institucione të posaçme për këtë
qëllim, që dikur përcaktoheshin si shkolla apo institucione edukuese, dhe që tashmë nuk
ekzistojnë më. Pamundësia e kërkesës për pjesëmarrje të këtyre fëmijëve në ndonjë program
të caktuar për të parandaluar vazhdimin e aktivitetit kriminal, kontribuon në kryerjen e
veprave penale dhe ndoshta në shfrytëzimin e të miturve nën moshën për përgjegjësi penale
nga kriminelët e rritur.
Përfshirja e të miturve në disa aktivitete “jo-kriminale”, por që përsëri janë të papërshtatshme
për ta, si: lypja, përdorimi i drogës, braktisja e shkollës, etj., mund të krijojë kushtet potenciale
që i mituri të përfshihet në aktivitete kriminale ose të viktimizohet. Realiteti tregon se të miturit
kanë qenë viktima të disa veprave penale, të tilla si: keqtrajtimi ose abuzimi nga prindërit,
GXNHSsUIVKLUsHGKHDEX]LPLQVHNVXDOWUD¿NLPLSsUTsOOLPHWsQGU\VKPHJMDNPDUUMDHWM
Ka një numër të madh veprash penale në lidhje me dhunën në familje, ku një pjesë e mirë
e viktimave janë të mitur. Megjithatë, nuk ka statistika zyrtare për numrin e fëmijëve të
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viktimizuar në Shqipëri, edhe pse janë bërë disa studime/projekte mbi disa lloje krimesh,
viktimat e të cilave janë kryesisht fëmijë.
Raste të ndryshme abuzimi me fëmijët janë paraqitur dhe shqyrtuar nga Avokati i
Popullit. Nevojitet një strukturë e fortë shtetërore e cila do të promovojë dhe mbrojë
të drejtat e fëmijëve nga sjellja abuzive e autoriteteve shtetërore dhe individëve. Kjo
NsUNRQSsUNXVKWLPSROLWLNGKH¿QDQFLDUVLGKHUHIRUPDOLJMRUHSRUTsQJDDQDWMHWsU
këto kërkojnë kohë për t’u realizuar. Avokati i Popullit ka propozuar një projektligj, në
OLGKMHPH+HWXHVLQSULYDWGKH$YRNDWLQHSHUVRQLWWsGsPWXDU YLNWLPsV TsQJD¿OOLPL
i hetimeve, duke iu referuar modeleve të aplikuara tashmë në shtete të tjera, për të
garantuar një mbrojtje sa më të mirë të së drejtës së jetës, si dhe të lirive dhe të drejtave
të njeriut. Këto dy funksione, që përmbajnë të drejta dhe detyrime procedurale, do
të ndihmojnë në rritjen e zbulimit të krimit, do të shmangin vonesat e hetimit dhe
gjykimit dhe, mbi të gjitha, do të shmangin shpërdorimin e detyrës apo korrupsionin
në prokurori dhe gjykata.
Avokati i Popullit ka dhënë një kontribut të veçantë në luftën për mbrojtjen e të drejtave
të fëmijëve, duke trajtuar ankesa individuale dhe duke hetuar me nismën e vet disa
raste të bëra publike, si dhe duke dhënë rekomandime për ndryshime apo përmirësime
të nevojshme në legjislacion.
Gjatë vitit 2007, janë trajtuar 136 ankesa me subjekt dhunimin e të drejtave të fëmijëve.
*MLWKVHMIsPLMsSsU¿WXDQGLUHNWQJDQGLKPDHGKsQsQJDWUDMWLPLLNsW\UHUDVWHYH
Kjo ndodhi sepse disa nga ankesat, kërkesat apo rastet e ekzaminuara me iniciativë,
ndikonin mbi të drejtat e një numri të madh fëmijësh.
Janë trajtuar 8 raste që kishin për qëllim përmirësimin e të drejtave për një numër
të konsiderueshëm fëmijësh. Këto raste kishin lidhje kryesisht me përmirësimin e
kushteve të edukimit parashkollor, për fëmijët e izoluar për shkak të gjakmarrjes ose
problemeve me kushtet shtëpiake, etj.

Përveç ligjit penal dhe sanksioneve ndëshkuese, masat parandaluese përfshijnë: masa
sociale, ekonomike dhe kulturore, të cilat duhet të zbatohen veçanërisht për të miturit.
Kështu, masat edukuese, të punësimit, masa për rritjen e mirëqenies dhe përmirësimin
e kushteve të jetesës, si dhe shërbimet e kujdesit social dhe mjekësor, janë mjete të
rëndësishme dhe thelbësore për parandalimin e krimit.
.sWRPDVDSDUDVKLNRKHQQJD.XVKWHWXWDH6KTLSsULVsGKHVLUUMHGKRMsGXKHQUHÀHNWXDU
në pjesën tjetër të legjislacionit tonë.
Neni 59 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë përcakton:
Shteti, në bazë të pushtetit kushtetues dhe mjeteve në dispozicion, si dhe për të
mbështetur nismën dhe përgjegjësinë private, synon:
Të miturit
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.XVKWHWsSsUVKWDWVKPHSXQHSsULQGLYLGsWQsJMHQGMHSXQH
6WDQGDUGHWPsWsODUWDWsPXQGVKPHSsUVKsQGHWLQ¿]LNGKHPHQGRU
(GXNLPLQGKHNXDOL¿NLPLQHIsPLMsYHGKHWsULQMYHVLGKHWsSXQsVXDUYH
sipas aftësive të tyre përkatëse;
=KYLOOLPLQHVSRUWHYHGKHDNWLYLWHWHYHDUJsWXHVH
.XMGHVGKHQGLKPsSsUWsPRVKXDULWMHWLPsWGKHSHUVRQDWPHDIWsVLWs 
NX¿]XDUD
1MsPMHGLVWsVKsQGHWVKsPGKHHNRORJMLNLVKWWsSsUVKWDWVKsPSsUEUH]LQ 
aktual dhe brezat e ardhshëm.

Reforma të rëndësishme administrative kanë ndikuar pozitivisht në trajtimin e të
miturve. Një reformë e rëndësishme ka qenë krijimi i seksioneve të veçanta për të
miturit, në gjykata. Krijimi i këtyre seksioneve të veçanta, ishte një kërkesë e Kodit
të Procedurës Penale. Me Dekret të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, në vitin
2007 u autorizua krijimi i këtyre seksioneve në 6 gjykata të rretheve gjyqësore, në bazë
të vendndodhjes aktuale të gjykatave të apelit. Emërimi i gjyqtarëve të specializuar
për këto raste, ka përmirësuar cilësinë e drejtësisë deri tani. Dënimet e dhëna për të
miturit - autorë të veprave penale, të cilët mbajnë përgjegjësi penale, nuk mund të
tejkalojnë gjysmën e dënimit që do të jepej për një të rritur, të dënuar për të njëjtën
vepër penale.
Disa ndryshime të bëra në ligjin “Për Policinë e Shtetit”, synojnë të përmirësojnë
SURFHGXUDWSsUYs]KJLPLQHWsGUHMWDYHWsIsPLMsYHQsNRQÀLNWPHOLJMLQ6sIXQGLVL
rezultat i reformës brenda strukturës së policisë, në 12 drejtori policie është krijuar një
njësi e specializuar policie për krimet që përfshijnë fëmijët dhe dhunën në familje. Ky
është konsideruar si një zhvillim pozitiv në trajtimin e rasteve të të miturve.
Dispozita të ndryshme ligjore lejojnë reduktimin e dënimit. Kodi Penal parashikon që
dënimi për të miturit është sa gjysma e dënimit të dhënë për të rriturit në ato raste kur
vepra penale dhe autori i saj paraqesin rrezikshmëri të ulët për shoqërinë, si dhe kur
ka rrethana lehtësuese. Sipas Kodit Penal, çdo i mitur i dënuar për një vepër penale
mund të vendoset në një institucion edukues dhe jo në burg, nëse gjykata e shikon si të
përshtatshme në bazë të sjelljes së mëparshme të të miturit, të rrethanave sociale dhe
rrezikshmërisë që paraqet vepra penale e kryer. Megjithatë, aktualisht nuk ekzistojnë
institucione të tilla, ndaj dhe kjo dispozitë nuk është zbatuar.
Kodi Penal parashikon dhënien e masave mjekësore me mjekim të detyruar për ata
individë të cilët nuk kanë përgjegjësi penale për veprën penale të kryer për shkak
të problemeve mendore. Këto vendime nuk zbatohen në praktikë për të miturit,
pasi institucionet për të sëmurët mendorë nuk kanë njësi të veçanta për trajtimin e
përshtatshëm të të miturve.

234

Migena Leskoviku

Kodi i Procedurës Penale parashikon disa dispozita që lidhen kryesisht me të miturit.
Kështu, Kodi i Procedurës Penale njeh të drejtën e të miturit të akuzuar për asistencë
ligjore dhe psikologjike gjatë gjithë procesit penal. Ky Kod parashikon që edhe
mundësinë për t’u mbrojtur nga një mbrojtës i caktuar kryesisht, mbi bazën e listave
emërore që miratohen çdo vit nga dhomat e avokatisë, në rastet kur i pandehuri dëshiron
të mbrohet, por nuk mund të paguajë një avokat mbrojtës. Në rastin e të miturve, çdo
veprim i ndërmarrë në mungesë të avokatit mbrojtës quhet i pavlefshëm.
Por ka edhe disa probleme që lindin nga Kodi i Procedurës Penale lidhur me
kohëzgjatjen e paraburgimit. Fakti është që, ky Kod nuk bën asnjë dallim midis të
miturve dhe të rriturve në lidhje me afatet e paraburgimit, dhe masat e sigurisë dhe
kohëzgjatja e tyre janë të njëjta për të dyja kategoritë. Ligji “Për të drejtat dhe trajtimin
e të dënuarve” parashikon që të miturit e vuajnë dënimin në institucione të veçanta ose
në njësi të veçanta brenda institucioneve të vuajtjes së dënimit. Aktualisht nuk ekziston
asnjë institucion i veçantë për të miturit e dënuar, por të miturit vuajnë dënimin në një
seksion të veçantë brenda një burgu për të rritur. Një institucion i ri për të miturit do të
hapet së shpejti, por ku mendohet se aty do të qëndrojnë vetëm të miturit e dënuar, por
jo ata që janë të paraburgosur.
Kreu VII i Kodit Penal trajton alternativat e dënimit me burgim. Të gjitha dispozitat
e këtij kreu aplikohen njësoj, si për të rriturit dhe të miturit e dënuar, të cilët mbajnë
përgjegjësi penale për veprat e kryera. Paketa e re ligjore (miratuar në 27 nëntor
2008), ka rritur numrin e alternativave të dënimit me burgim dhe sanksionon krijimin
e Shërbimit të Provës. Këto dispozita të reja i kushtojnë vëmendje të miturve, por
përsëri nuk mund të themi se është e mjaftueshme. Për më tepër që ndryshime duhen
bërë edhe në dispozitat e Kodit të Procedurës Penale, në lidhje me këtë aspekt.

Rast studimor
E.K. është një 15 vjeçar i akuzuar për vjedhje (sipas nenit 134/1 të Kodit Penal). Ai
hyri në zyrën e drejtorit të shkollës dhe vodhi kartën e tij të kreditit. Më pas, ai tërhoqi
një shumë parash nga llogaria e tij. Kur u arrestua, E.K. ishte nxënës në vitin e parë
të shkollës së mesme. Gjatë gjyqit, gjykata vuri re që prokurori nuk kërkoi asistencë
sociale-psikologjike. Si rrjedhojë, gjykata urdhëroi që i mituri të vlerësohej nga një
psikolog i specializuar, i cili përgatiti një raport vlerësues dhe i rekomandoi gjykatës
një sanksion alternativ për të miturin në fjalë, gjë që do të ishte në favor të tij.
Pas gjykimit, E.K. u shpall fajtor dhe u dënua nga gjyqtarë të seksionit për të mitur,
me 3 muaj burgim. Duke mbajtur parasysh që i mituri nuk paraqiste shkallë të lartë
rrezikshmërie, moshën e tij, pendimin për atë çfarë bëri si dhe rrethanat në të cilat
kreu këtë vepër penale, gjykata vendosi të zbatonte alternativën e përcaktuar në nenin
59 të Kodit Penal, duke pezulluar ekzekutimin e dënimit me burgim dhe duke e vënë
Të miturit
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të miturin në provë, për një periudhë prej 18 muajsh, me kusht që gjatë kësaj kohe
i mituri të mos kryente asnjë vepër tjetër penale po aq të rëndë apo më të rëndë.
Gjithashtu, duke marrë në konsideratë edhe arsimimin e të miturit, gjykata vendosi që
gjatë periudhës së provës, ai të kryente një aktivitet profesional ose të merrte trajnim
profesional/arsimor, sipas nenit 60/1 të Kodit Penal. Gjykata vendosi që ky detyrim të
zbatohej në qendrën arsimit/trajnimit profesional “Don Bosco” në Tiranë, ku ofrohet
arsimim për të miturit e kësaj moshe, si dhe kurse profesionale.
Bazuar në rastin e mësipërm studimor, a mendoni se ky ishte vendimi i duhur që
duhej dhënë nga gjykata?
- Si e vlerësoni këtë dënim në bazë të asaj çfarë ndodhi?
- A mendoni se ky dënim do ta ndihmojë të miturin “të ndëshkohet” për atë çfarë
bëri dhe për rehabilitimin e tij?

1Ms SURMHNWSLORW PEL VKsUELPLQ Qs NRPXQLWHW ¿OORL Qs YLWLQ  L ¿QDQFXDU QJD
UNICEF. U krijuan 11 “qendra pritëse” me një kapacitet total për 40 të dënuar. Ky
projekt u zbatua në bashkëpunim me Prokurorinë dhe Gjykatën e Rrethit Gjyqësor
Tiranë. U hartuan protokolle në lidhje me referimet, mbikëqyrjen dhe vlerësimin
e këtyre personave. Gjatë vitit të parë (gusht 2007 – shtator 2008) 26 të mitur janë
dënuar me shërbim në komunitet. Kjo përbën 44% të dënimeve të dhëna nga seksioni
i të miturve në Tiranë. Vetëm një dënim i pezulluar u revokua për shkak të sjelljes jo
të mirë të të miturit.
Skemat e ndryshme alternative nuk njihen aq sa duhet. Ndërmjetësimi është e vetmja
formë alternative e përdorur dhe, si rrjedhojë, çështjet e ndryshme që paraqiten nuk
mund të trajtohen duke iu referuar masave alternative, pa miratimin e viktimës. Masat
alternative reduktojnë rrezikun e stigmatizimit të të dënuarit, që mund të kontribuojë
në kryerjen e krimeve edhe më të rënda, parandalojnë rritjen e panevojshme të numrit
të rasteve të trajtuara nga gjykatat dhe prokuroria, si dhe koston e administrimit të
drejtësisë.
1Ms 2-) ³)RQGDFLRQL VKTLSWDU SsU QGsUPMHWsVLP GKH ]JMLGKMHQ H NRQÀLNWHYH GKH
mosmarrëveshjeve” ofron shërbime për ndërmjetësimin midis viktimës dhe autorit të
veprës penale, për të miturit e moshës 14-21 vjeç; shërbime ligjore për të miturit dhe
IsPLMsW Qs NRQÀLNW PH OLJMLQ UHVWDXULPLULLQWHJULPLQ H YLNWLPDYH UHKDELOLWLPLQ SsU
WsGsQXDULWNsVKLOOLPLQIDPLOMDUSsUSDOsWHSsUIVKLUDQsNRQÀLNWQGsUPMHWsVLPLQQJD
bashkëmoshatarët në shkolla.
Masat/programet e parandalimit social për të miturit, janë me bazë komunitare dhe
kanë lidhje me zhvillimin e programeve kulturore dhe argëtuese për të kaluar kohën e
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lirë, në mënyrë që të shmanget përdorimi i drogës apo të frenohet kriminaliteti.
Duhen zhvilluar shërbime dhe programe komunitare, të cilat u përgjigjen nevojave
të veçanta, problemeve, interesave dhe shqetësimeve të të miturve, dhe që të ofrojnë
këshillim dhe udhëzime për këta të mitur dhe familjet e tyre; apo të forcohen aty ku
këto programe tashmë ekzistojnë.
Disa sugjerime për masat parandaluese fokusohen në:
- arsimimin tërheqës/monitorim të pjesëmarrjes në shkollë;
- integrimin ekonomik të të rinjve;
- skemën për mbështetje familjare;
- mbështetjen e pjesëmarrjes së fëmijës në jetën sociale;
- programet mbështetëse për fëmijët e rrugës;
- krijimin e mjediseve argëtuese për dhe me fëmijët;
- parandalimin e përdorimit/abuzimit me alkoolin/drogën;
- krijimin e ambienteve sportive si një mjet për integrimin social;
- krijimin e shërbimeve sociale duke përfshirë edhe mbështetjen familjare.
Krijimi i një politike të përgjithshme sociale për këdo, është mënyra më e mirë për
të parandaluar probleme të tilla si: delinkuenca, neglizhimi ose abuzimi. Fëmijët
dhe familjet duhet të kenë akses të pakushtëzuar ndaj shërbimeve bazë sociale. Këto
shërbime duhen integruar sa më shumë në skemat “e jetës normale” dhe të bëhen pjesë
e strukturave ekzistuese.
Për parandalimin e kriminalitetit të të miturve, është e rëndësishme të theksohet edhe
nevoja për masa psiko-sociale, veçanërisht në fazat e para. Këtu mund të përfshijmë
programe për trajnimin e prindërve mbi edukimin e fëmijëve të tyre, programe shkollore
për të forcuar bashkëpunimin ndërmjet fëmijëve, mësuesve, prindërve, policisë,
punonjësve socialë apo psikologëve, si dhe programe të tjera ndërgjegjësuese apo në
media. Këto masa synojnë të ngulitin te të miturit parimet dhe vlerat që kanë lidhje
me respektimin e ligjit, të rregullave sociale dhe normave të sjelljes, bashkëpunimit
komunitar, respektin për familjen, prindërit, vlerat sociale dhe morale, si dhe për të
rritur ndërgjegjësimin mbi sjelljen ose fenomenet negative në shoqëri, si dhe për të
minimizuar rrezikun e viktimizimit.
Në Shqipëri është bërë progres në lidhje me masat parandaluese. Kështu, p.sh., është
miratuar ligji kundër dhunës në familje, po zbatohen strategji të ndryshme, të tilla
VL VWUDWHJMLD SsU UHGXNWLPLQ H YDUIsULVs NXQGsU WUD¿NLPLW Ws TsQLHYH QMHUs]RUH SsU
barazinë gjinore, për zhvillimin e zonave rurale, etj. Përveç masave qeveritare, po
evidentohet edhe një pjesëmarrje gjithnjë e më e gjerë e shoqërisë civile, si dhe një
rritje e bashkëpunimit midis organizatave ndërkombëtare dhe vendase me autoritetet
shqiptare.
Të miturit
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Programe/projekte të veçanta për grupet e cenueshme/të rrezikuara, të tilla si: fëmijët
HWUD¿NXDUJUDWsHGKXQXDUDIsPLMsWPHYsVKWLUsVLVRFLDOHIXVKDWDQGsUJMHJMsVXHVH
etj, po zbatohen me rezultate pozitive. Gjithashtu, është e rëndësishme të theksojmë
edhe nevojën dhe domosdoshmërinë për zbatimin në kohë dhe me efektivitet të këtyre
masave dhe programeve.

3\HWMHSsUGLVNXWLP
1. A mendoni se shkaqet e kryerjes së krimeve nga të miturit vlerësohen siç duhet nga
autoritetet shtetërore kur krijohen programe/masa parandaluese?
2. Çfarë mendoni për masat parandaluese për të miturit, të zbatuara deri tani në
Shqipëri? Po për reagimin e policisë, prokurorëve dhe gjyqtarëve në lidhje me
masat/vendimet e përshtatshme për të miturit?
3. Diskutoni masat alternative për të miturit, bazën ligjore dhe zbatimin e tyre.
4. dIDUsSURJUDPHVKPHQGRQLVHGRLVKLQH¿NDVHGKHGXKHQ]EDWXDUSsUWsPLWXULWGKH
IsPLMsWQsNRQÀLNWPHOLJMLQQs6KTLSsUL"
5. Bazuar në rastin e mësipërm studimor, çfarë mendoni për shërbimin e ri të provës
Ts GR Ws ¿OORMs Ws ]EDWRMsIXQNVLRQRMs "$ MHQL SUR GsQLPHYH DOWHUQDWLYH SsU Ws
miturit? Çfarë mendoni se do të ndryshojë në rehabilitimin e të dënuarve të mitur
dhe për të shmangur recidivizmin?
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8. DISA GRUPE TË VEÇANTA

Personat me sëmundje
mendore, autorë të
veprave penale

8.2
8.2
Ioana van Nieuwkerk

Raporti i veprimit të ligjit me personat me sëmundje mendore, autorë të veprave penale
është një raport i ndërlikuar për vetë tiparet ndër-disiplinare të tij, prandaj dhe trajtimi
i këtyre personave mbetet një çështje e vështirë edhe në Shqipëri. Kjo vjen nisur edhe
nga këndvështrimet e ndryshme mbi natyrën e sjelljes kriminale. Sjellja kriminale në
YHQGHVLDLL\QLsVKWsHOLGKXUVLPHNDUDNWHULVWLNDWH]RQDYHWsQGU\VKPHJMHRJUD¿NH
stadin e zhvillimit social-ekonomik të zhvillimit të shoqërisë sonë, nivelin kulturor dhe
atë arsimor. Autori i veprës penale konsiderohet “i keq” nga natyra ose e kundërta,
herë të tjera autori i veprës penale konsiderohet “i sëmurë” dhe ka nevojë për trajtim.
Ka disa çështje të tjera që lidhen me këtë fushë të punës së shërbimit të provës, si
për shembull, mënyra e trajtimit të krimit dhe sjelljes kriminale. Ne, ose mund ta
konsiderojmë autorin e veprës penale si individualisht përgjegjës për “zgjedhjen” e
tij/saj në momentin e kryerjes së veprës penale, ose mund të përpiqemi të kuptojmë
kriminalitetin duke marrë parasysh ndikimet e faktorëve socialë në fenomenin e
krimit.
Në Shqipëri nuk ka shumë informacion dhe publiku nuk është i ndërgjegjësuar për
situatën e shëndetit mendor. Për më tepër, informacioni lidhur me personat me probleme
mendore të cilët kryejnë vepra penale, pothuajse nuk ekziston. Ekziston informacion
Personat me sëmundje mendore, autorë të veprave penale
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YHWsP SsU DXWRUsW H LGHQWL¿NXDU Ws YHSUDYH SHQDOH Ws FLOsW MDQs HYLGHQWXDU VH NDQs
çrregullime mendore, që janë proceduar penalisht dhe më pas janë dënuar me burgim,
apo në rastet kur kanë qenë të papërgjegjshëm për t’iu nënshtruar një procedimi dhe
ndaj tyre janë aplikuar masat mjekësore.
Kuadri ligjor
Sipas ligjit për shëndetin mendor14 “Person me çrregullime mendore” është personi
që:
a) paraqet probleme të funksionimit mendor, të cilat, në bazë të njohurive mjekësore,
NODVL¿NRKHQVLoUUHJXOOLPHPHQGRUHGKHsVKWsQHYRMDSsUWUDMWLPWsVSHFLDOL]XDU
shëndetësor;
b) ka prapambetje mendore;
c) paraqet çrregullime psikosociale, që kërkojnë trajtim të specializuar psikosocial.
Ky ligj përcakton edhe se cilat konsiderohen institucionet psikiatrike dhe rehabilituese15
për këtë kategori, duke përmendur si të tilla:
a) spitali psikiatrik;
b) reparti psikiatrik në një spital të përgjithshëm;
c) shtëpitë e kurimit dhe/ose rehabilitimit;
d) agjencitë e shërbimeve sociale.
Po kështu, mënyra e ekzaminimit, trajtimit, rehabilitimit, kujdesit dhe asistencës të
të sëmurëve mendorë nga institucionet psikiatrike dhe rehabilituese, sipas këtij ligji,
rregullohet sipas parimeve të përgjithshme të politikës shëndetësore dhe sociale16.
1GsUVD JM\NDWD K\Q Qs YHSULP SsU UDVWHW NXU NsUNRKHW KHTMD RVH NX¿]LPL L ]RWsVLVs
për të vepruar i personave me çrregullime mendore ose me prapambetje mendore17.
Për personat me çrregullime mendore që kanë kryer vepra penale dhe janë dënuar
nga gjykata të vuajnë dënimin në institucione psikiatrike, ky ligj18 u njeh të drejtën e
SsU¿WLPLWWsNXMGHVLWPMHNsVRUWsQHYRMVKsP3RQsNsWsUDVWLQVWLWXFLRQHWSVLNLDWULNHLX
nënshtrohen rregulloreve të Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë.
Të sëmurët mendorë sikurse edhe të gjithë shtetasit e Republikës së Shqipërisë gëzojnë
mbrojtje juridiko-kushtetuese.19 Shteti ka për detyrë t’u garantojë shtetasve të tij
VWDQGDUGLQPsWsODUWsVKsQGHWsVRU¿]LNHPHQGRUWsPXQGVKsP20.
14 Neni 4 i ligjit nr. 8092, datë 21.03.1996 “Për shëndetin mendor”.
3RDW\SDUDJUD¿
16 Po aty, neni 11.
17 Po aty, neni 15
18 Po aty, neni 41
19 Neni 55 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.
20 Neni 59 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.
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Legjislacioni penal i Republikës së Shqipërisë bazohet tek nocioni i përgjegjshmërisë në
rastin e kryerjes së një vepre penale duke iu përmbajtur me rigorozitet parimit “nullum
crimen, sine culpa” , kjo do të thotë që ligji penal vepron vetëm ndaj autorëve që
janë të përgjegjshëm para ligjit, ndërsa të tjerët, pra të papërgjegjshmit, u nënshtrohen
masave mjekësore.
Kuadri social
Cilët janë autorët e veprave penale me çrregullime mendore? Sigurisht ka shumë
sëmundje mendore, por prezantimi i detajuar i të gjitha këtyre sëmundjeve nuk është
qëllimi i këtij materiali. Është e mjaftueshme të përcaktojmë në vija të përgjithshme se
termi “autorët e veprave penale me sëmundje mendore” u referohet atyre personave që
kanë një problem mendor ose një sëmundje mendore dhe të cilët, përveç kësaj, kryejnë
vepra penale. Këta persona mund të ndahen në katër kategori të ndryshme:
1. Persona të cilët kanë probleme mendore dhe kryejnë vepra penale, por që ende nuk
MDQsLGHQWL¿NXDUVLWsWLOOsSsUVKNDNVHDVQXNMDQsWUDMWXDUQJDDQDVKsQGHWsVRUHGKH
as nga sistemi i drejtësisë penale.
2. Personat të cilët kanë hyrë tashmë në sistemin e drejtësisë penale dhe kanë probleme
mendore. Është po kështu e vështirë për të përcaktuar përqindjen e autorëve të
veprave penale nga kjo kategori. Disa studime në Mbretërinë e Bashkuar kanë arritur
në konkluzione të ndryshme në këtë aspekt, megjithatë ato sugjerojnë se përqindja
e autorëve të veprave penale me sëmundje mendore është nga 2% - 30%. Këto
përqindje ndryshojnë nga një studim tek tjetri, pjesërisht për shkak se studimet kanë
pasur si synim autorë të veprave penale në rrethana të ndryshme (persona të dënuar
me dënime alternative dhe të dënuar me burgim) dhe, pjesërisht për shkak se janë
SsUGRUXUSsUNX¿]LPHWsQGU\VKPHWsNRQFHSWLW³WsVsPXQGMHVPHQGRUH´
3. Grupi i tretë përbëhet nga persona të cilët janë regjistruar në sektorin shëndetësor dhe
kryejnë vepra penale, por nuk përcaktohen dhe nuk konsiderohen autorë të veprave
penale për shkak se, ndoshta sjellja e tyre tolerohet dhe kuptohet si pasojë e sëmundjes
së tyre mendore. Këta persona nuk hyjnë në sistemin e drejtësisë penale duke u
konsideruar të papërgjegjshëm për sjelljen e tyre kriminale dhe marrin “trajtim”, gjë
e cila nuk i etiketon ata si autorë të veprave penale. Përsëri është e pamundur për të
përcaktuar numrin e personave të cilët mund të vendosen në këtë kategori.
4. *UXSLLIXQGLWSsUEsKHWQJDSHUVRQDWsFLOsW]\UWDULVKWMDQsLGHQWL¿NXDUVLDXWRUsWs
veprave penale me probleme mendore dhe të cilët në të njëjtën kohë, u janë nënshtruar
disa masave dhe sanksioneve të vendosura nga gjykata.
Grupi i fundit është ai i cili mund të njihet dhe përcaktohet si një grup që duhet vendosur
në kontakt me shërbimin e provës dhe shërbimin për shëndetin mendor. Ekziston
gjithashtu mundësia për autorin e veprës penale, i cili bëhet klient i shërbimit të provës,
WsNHWsQMsVsPXQGMHPHQGRUHJMsHFLODQXNsVKWsLGHQWL¿NXDUDVQMsKHUsQsWsNDOXDUsQ
Një mundësi e tillë duhet të merret në konsideratë kur punonjësit të shërbimit të provës i
Personat me sëmundje mendore, autorë të veprave penale

241

kërkohet të vlerësojë nevojat dhe rrezikshmërinë e paraqitur nga autori i veprës penale.
Mundësitë e reja që ofron Kodi Penal me ndryshimet e bëra, për sa u përket dënimeve
alternative, mund ta angazhojë shërbimin e provës më tepër me këtë kategori personash.
Këtu bëhet fjalë për atë kategori personash të cilët kanë kryer vepra penale jo shumë të
rrezikshme në gjendje të turbullimeve psikike apo të uljes së ekuilibrit mendor, rrethana
këto që e bëjnë atë të përgjegjshëm para ligjit, megjithëse i sëmurë dhe, që merren parasysh
nga gjykata në caktimin e dënimit. Ndaj këtyre personave mund të jepen dënime të tilla
si ato të parashikuara nga neni 60 i Kodit Penal, të ndryshuar, si:
1.
2.
3.

detyrimi për të qëndruar larg një vendi të caktuar
mjekimi ose rehabilitimi në një institucion shëndetësor
Nënshtrimi të një trajtimi mjekësor apo rehabilitues.

Sipas Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë, neni 17 “Papërgjegjshmëria për shkak të
gjendjes mendore”, personi që në kohën e kryerjes së veprës vuante nga një turbullim
psikik ose neuropsikik që ka prishur tërësisht ekuilibrin e tij mendor dhe për pasojë nuk
ka qenë në gjendje të kontrollojë veprimet apo mosveprimet e tij dhe as të kuptojë se
kryen vepër penale, nuk ka përgjegjësi penale. Po kështu, personi që në kohën e kryerjes
së veprës penale vuante nga një turbullim psikik ose neuropsikik, që ka ulur ekuilibrin e
tij mendor për të kuptuar dhe kontrolluar plotësisht veprimet ose mosveprimet e tij, është
i përgjegjshëm, por kjo rrethanë mbahet parasysh nga gjykata në caktimin e masës dhe
llojit të dënimit.21
Pra, Kodi Penal e ndan papërgjegjshmërinë në dy kategori: në rastin e parë, në kategorinë
e personave të cilët janë të papërgjegjshëm para ligjit dhe nuk i nënshtrohen dënimit dhe
në rastin e dytë, kur kanë ulje të ekuilibrit mendor, janë të përgjegjshëm para ligjit por kjo
rrethanë mbahet parasysh nga gjykata në caktimin e llojit dhe masës së dënimit.
Ndaj personave të papërgjegjshëm që kanë kryer vepër penale, gjykata mund të japë
masë mjekësore si:
1.
2.

Mjekim i detyruar ambulator
Mjekim i detyruar në një institucion mjekësor.22

Mjekimi i detyruar ambulator nënkupton shtrimin e detyruar të personit në një institucion
neuropsikiatrik për mjekim pa e veçuar atë. Mjekimi i detyruar në institucion mjekësor
nënkupton shtrimin në një institucion mjekësor të posaçëm neuropsikiatrik23. Në
Shqipëri ka dy spitale psikiatrike, një në Elbasan dhe një në Vlorë dhe dy pavijone
21 Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë, neni 17/2.
22 Neni 46 i Kodit Penal.
23 Prof.Dr. I. Elezi, Prof.Dr. S. Kaçupi, Prof as.Dr. M. Haxhia - Komentari i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë,
GEER, Tiranë 2006
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ose reparte psikiatrike në Tiranë dhe në Shkodër. Këto spitale dhe pavijone psikiatrike
kanë në total 730 shtretër. Në spitalin e burgut pranë Qendrës Spitalore Universitare ka
një pavijon të veçantë për të sëmurët psikikë që kanë kryer krime të rënda.
Vendimi gjyqësor për masat mjekësore dhe edukuese është i revokueshëm në çdo kohë
kur zhduken rrethanat prej të cilit ai është dhënë. Por në çdo rast, gjykata është e
detyruar që pas kalimit të një viti nga data e dhënies së vendimit, të marrë në shqyrtim
vendimin e saj.24
Veprimet shoqërisht të rrezikshme që kryejnë të sëmurët psikikë, nuk kanë karakter
penal pasi ata nuk janë në gjendje të kuptojnë rëndësinë e kryerjes së veprimeve, por
fakti që ata deklarohen të papërgjegjshëm, nuk do të thotë që do të lihen të lirë dhe
jashtë kontrollit të shoqërisë.25
Mjekimi psikiatrik i detyruar kryhet në institucione të veçanta26, ku janë të siguruara
PDVDWSsUPMHNLPWsGRPRVGRVKsPHWsNXDOL¿NXDUVLGKHNXVKWHWSsUWsSDUDQGDOXDU
dhe mënjanuar veprimet e rrezikshme të të sëmurit. Deri tani këto masa janë zbatuar
pranë spitaleve psikiatrike ose spitalit të burgut.
Personat me çrregullime mendore të cilët nuk paraqesin rrezikshmëri, kanë mundësi të
vazhdojnë të jetojnë në komunitet më mirë se sa ata të mbyllen/izolohen në institucionet
e mbyllura të kujdesit shëndetësor. Duket të ketë një politikë drejt orientimit të
shmangies së dënimeve me burgim apo masave mjekësore që synojnë mbylljen në
spitale psikiatrike dhe referimin e këtyre rasteve te alternativat e dënimit me burgim
apo masat mjekësore ambulatore, duke synuar kështu rehabilitimin dhe integrimin e
kësaj kategorie në shoqëri.
Lidhur me trajtimin komunitar të të sëmurëve mendorë, autorë të veprave penale, në
vend të shtrimit të spital psikiatrik, ata mund të trajtohen gjatë ditës në qendrat ditore,
duke bërë të mundur kështu si mjekimin ashtu edhe angazhimin e tyre në aktivitete të
ndryshme, dhe më pas ata mund të kthehen në shtëpitë e tyre.
Është tepër e domosdoshme për punonjësit e shërbimit të provës që në rastet ku ata do
t’i sugjeronin gjykatës, nëpërmjet raportit të tyre, të jenë në dijeni të qendrave
komunitare të shëndetit mendor dhe shërbimet që ato ofrojnë, si ato shtetërore ashtu
edhe OJF-të e ndryshme.

24 Neni 46 i Kodit Penal.
25 Psikiatria ligjore, Dr. Nazim Shtino.
26 Neni 45 i ligjit nr. 8331, datë 21.04.1998 “Për ekzekutimin e vendimeve penale”.
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Në vijim do të gjeni një përshkrim të shkurtër të shërbimeve komunitare që
ekzistojnë në Shqipëri, në fushën e shëndetit mendor. 27
Tiranë
Qendra Komunitare e Shëndetit Mendor (QKSHM), Rajoni Nr. 1- Tiranë
QKSHM ofron shërbime të shëndetit mendor për banorët e njësive bashkiake Nr. 5,
6 dhe 7, si dhe komunat; Baldushk, Bërzhitë, Bërxull, Dajt, Paskuqan, Petrelë, Farkë,
Shëngjergj, Zallherr, Zallbastar, Krrabë. Shërbimi mundësohet nëpërmjet një ekipi
multidisiplinar të përbërë nga profesionistë të shëndetit mendor për fëmijë, adoleshentë
dhe të rritur.
Qendra Komunitare e Shëndetit Mendor, Rajoni Nr. 2-Tiranë
QKSHM (Rajoni 2) është Qendra e parë komunitare e hapur në vitin 2000, e cila ka
shërbyer si model edhe për ngritjen dhe zhvillimin e shërbimeve të tjera të ngjashme,
në Tiranë dhe në rrethe. Kjo qendër ofron shërbime për banorët e njësisë bashkiake
Nr. 5, 6, dhe 7. Shërbimet e saj konsistojnë në diagnostikim dhe trajtim mjekësor,
vizita shtëpie, mbështetje psikologjike dhe emocionale, dhe zhvillimin e aktiviteteve
rehabilituese, mbështetje për zhvillimin e aftësisë për punë, kurse të zhvillimit të aftësive
profesionale si: pikturë, anglisht dhe kompjuter, njohje të mundësive ekzistuese për
punë, psiko-edukim (informacion mbi sëmundjen dhe mënyrat e përballimit të saj), si
dhe mbështetje të familjarëve të personave me probleme të shëndetit mendor.
Qendra Komunitare e Shëndetit Mendor, Poliklinika e Specialiteteve Nr. 3-Tiranë
QKSHM (Rajoni 3) ofron shërbime për banorët e njësive bashkiake Nr. 8, 9, 10, 11,
komunat - Kashar, Prezë, si dhe bashkitë Vorë dhe Kamëz.
Qendrës i është atashuar dhe shërbimi i psiko-pediatrisë, i cili ofron shërbim për
fëmijët dhe adoleshentët si dhe “ Qëndra e Zhvillimit të Fëmijës”. Shërbimet e ofruara
pranë QKSHM-së janë në përputhje të plotë me standardet e përqasjes komunitare
dhe mundësohen nga një ekip multidisiplinar i përbërë nga dy mjekë psikiatër, një
psiko-pediatër, katër specialistë në fushën e psikopediatrisë, dy punonjës socialë, dy
psikologë, katër infermiere.
Linja për Informimin mbi Shëndetin Mendor, Tiranë - mundësuar nga Qendra
Shqiptare e Zhvillimit të Shëndetit Mendor (QSHZHSHM)
Linja për informimin mbi shëndetin mendor funksionon nga e hëna në të premte, ora
09:00 deri 14.00, me qëllimin për t’iu ardhur në ndihmë të gjithë atyre personave,
përdorues shërbimesh të shëndetit mendor apo familjarë, që duan të dinë më shumë
mbi çështje të shëndetit mendor si dhe mbi shërbimet ekzistuese. Kjo asistencë ofrohet
nëpërmjet linjës telefonike me një profesionalizëm të plotë nga një grup profesionistësh
të përbërë nga psikologë, punonjës socialë dhe infermierë.
27 Në mbledhjen e informacionit lidhur me qendrat komunitare dhe OJF-të në fushën e shëndetit mendor, është
bashkëpunuar me Qendrën Shqiptare të Zhvillimit të Shëndetit Mendor.
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Qendra Alternativa
Qendra është pjesë e sektorit jo-qeveritar dhe si e tillë ushtron aktivitetin e saj në fushën
e shëndetit mendor prej vitesh. Ajo funksionon si qendër ditore për anëtarët e saj, si dhe
synon socializimin dhe rehabilitimin e personave me probleme të shëndetit mendor
nëpërmjet aktivizimit dhe përfshirjes e tyre në aktivitete prodhuese që gjenerojnë të
ardhura.
Qendra Kombëtare e Mirërritjes, Zhvillimit dhe Rehabilitimit të Fëmijëve
Qendra përbëhet nga një ekip multidisiplinar profesionistësh dhe synon t’u vijë
në ndihmë fëmijëve dhe adoleshentëve me probleme të shëndetit mendor. Në këtë
qendër ofrojnë ekspertizën e tyre profesionale mjekë psiko-pediatër, punonjës socialë,
psikologë dhe terapistë okupacionalë dhe të zhvillimit. Qendra gjithashtu ofron
shërbime ditore si dhe strehim, me zonë mbulimi në të gjitha rrethet.
Apartamenti i Mbrojtur i Komunitetit Sant Egid – Tiranë
Apartamenti ofron mundësi strehimi për 10 pacientë kronikë meshkuj, të cilët
riaftësohen për jetesën dhe integrimin e tyre në komunitet.
Vlorë
Qendra Komunitare e Shëndetit Mendor me vendndodhje pranë spitalit psikiatrik
Ws9ORUsVsVKWsPEsVKWHWXU¿QDQFLDULVKWGKHWHNQLNLVKWQJD³3DNWLL6WDELOLWHWLW´GKH
përbëhet nga një ekip multidisiplinar i cili mbulon qytetin e Vlorës dhe disa komuna.
Elbasan
Në Elbasan është ngritur një Apartament i Mbrojtur “Drita”, i cili ofron strehim për
10 pacientë ish kronikë të spitalit psikiatrik në Elbasan. Po në Elbasan prej vitesh
tashmë ushtron aktivitetin e saj një Qendër Ditore, e cila mundëson parapërgatitjen e
SDFLHQWsYHWsVSLWDOLWWs(OEDVDQLWSsUWsUL¿OOXDUQsNRPXQLWHWVLGKHQMsDNWLYLWHWTs
gjeneron të ardhura, në të cilin janë angazhuar pacientë të spitalit. Gjithashtu në spitalin
psikiatrik të Elbasanit është krijuar Pavijoni i urgjencës, i cili mundëson asistencën
mjekësore afatshkurtër të të sëmurëve mendorë, duke parandaluar shtrimet afatgjata.
Cërrik
Apartament i Mbrojtur “Jeta”, i cili ofron strehim për 10 pacientë ish kronikë burra
dhe gra, të spitalit psikiatrik në Elbasan.

Shkodër
Në Shkodër ushtron aktivitetin e tij prej vitesh Apartamenti i Mbrojtur, “Shtëpia
Mimoza”. “Shtëpia Mimoza” ofron mundësi strehimi për 10 gra me probleme të
shëndetit mendor.
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Berat
Qendra Komunitare e Shëndetit Mendor, mbështetur nga GIP. (Global Initiative
on Psychiatry). Ekipi përbëhet nga infermierë, mjekë psikiatër dhe një punonjëse
sociale.
Korçë
Qendra Komunitare e Shëndetit Mendor – pranë Spitalit të Sëmundjeve të Mushkërive.
Qendra është e pajisur me një ekip multidisiplinar dhe ofron shërbime bashkëkohore
për shëndetin mendor.
Deri tani nuk ka ndonjë statistikë zyrtare lidhur me personat që kanë kryer vepra
penale dhe janë njëkohësisht të sëmurë mendorë por nuk janë dënuar për shkak të
papërgjegjshmërisë së tyre. Gjithashtu, edhe lidhur me personat e liruar nga burgu
i veçantë në Krujë të cilët janë shtruar në spital psikiatrik, nuk ka ndonjë të dhënë
zyrtare.
Rreziku që paraqet për sigurinë publike autori i veprës penale me sëmundje
mendore
Të sëmurët mendorë, autorë të veprave penale, paraqesin potencialisht rrezikshmëri
për sigurinë publike në çdo moment. Kjo vjen për shkak të situatës mendore të tyre, e
cila mund të evoluojë në kohë. Pra, prania e një çrregullimi mendor përbën një faktor
për t’u marrë në konsideratë në vlerësimin e rrezikut që paraqet autori i veprës penale.
Punonjësi i shërbimit të provës duhet të jetë në gjendje të parashikojë rrezikshmërinë e
autorit të veprës penale. Sigurisht që për këtë, ata duhet të mbajnë kontakte të afërta me
ekspertët e shëndetit mendor dhe të bëjnë punë në partneritet me ta. Kjo kuptohet, pasi
vetë punonjësi i shërbimit të provës nuk mendohet të jetë ekspert i shëndetit mendor.
Punonjësit e shërbimit të provës duhet të marrin të gjitha masat e arsyeshme për
të garantuar sigurinë e tyre personale, përfshirë këtu strategjitë e zakonshme dhe
procedurat organizative që lidhen me shëndetin dhe sigurinë e personelit. Për shembull,
duhet të shmangen vizitat vetëm të një punonjësi të shërbimit të provës kur ka arsye për
të besuar se siguria e tij/saj është në rrezik. Gjithashtu, lidhur me takimet me autorin e
veprës penale me sëmundje mendore, punonjësi i shërbimit të provës duhet gjithmonë
t’i verë në dijeni kolegët e tij/saj për vendin e takimit.

Çfarë është e rëndësishme për punonjësin e shërbimit të provës?
Puna me autorë të veprave penale që vuajnë nga sëmundje mendore, kërkon zhvillimin
e dijeve dhe aftësive:
1. Njohuritë: punonjësi i shërbimit të provës duhet të jetë i familjarizuar me
legjislacionin përkatës, me procedurat e shërbimit dhe rolin e specialistëve të
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2.
3.

4.

5.

ndryshëm që mund të përfshihen. Për një punonjës të shërbimit të provës është e
rëndësishme të vendosë kontakte dhe të bashkëpunojë ngushtë me specialistët dhe
institucionet e shëndetit mendor.
Trajnimi profesional: është e domosdoshme për punonjësit e shërbimit të provës
që të marrin pjesë në sesione trajnimi për trajtimin e kësaj kategorie të dënuarish.
Bashkëpunimi ndërinstitucional dhe ndërdisiplinar: Puna me autorë të veprave
penale me sëmundje mendore, kërkon gjithmonë një përqasje ndërinstitucionale.
Duhet të kuptohen qartë rolet, përgjegjësitë, detyrat e çdo institucioni ose
eksperti.
Siguria: Punonjësit e shërbimit të provës duhet të kenë njohuri të rregullave bazë
lidhur me sigurinë personale dhe duhet të mbështeten në ndihmën e kolegëve të
tjerë.
Trajtimi human: punonjësit e shërbimit të provës duhet t’i trajtojnë në mënyrë
humane personat e sëmurë që kanë kryer vepra penale dhe duhet të jenë në gjendje
të njohin ndikimin e diskriminimit në shëndetin mendor dhe karakteristikat e
diskriminimit që mund t’u bëhet personave të cilët kanë ose supozohet se kanë
probleme të shëndetit mendor.

Të burgosurit me sëmundje mendore
Përveç sa është përmendur më sipër për personat e sëmurë mendorë në burgje, është
tepër e rëndësishme për punonjësit e shërbimit të provës të kenë njohuri lidhur me
trajtimin dhe gjendjen e të dënuarve me sëmundje mendor në burgje.
Në vijim, jepet një raport i përgatitur në vitin 2007 nga Prezenca e OSBE-së së Shqipëri,
për t’iu dhënë të kuptoni situatën e autorëve të veprave penale të cilët janë të sëmurë
mendorë dhe që vuajnë dënimin me burgim në Shqipëri, dhe që njihen si të dënuar
vulnerabël (ose të burgosur me nevoja të veçanta). Për më tepër, raporti përmban
njëkohësisht disa informacione lidhur me situatën e shëndetit mendor në Shqipëri dhe
për disa kategori të tjera të burgosurish me nevoja të veçanta, të cilat mund të jenë po
kështu të përshtatshme për këtë Manual.

RAPORT MBI VIZITËN NË BURGUN E KRUJËS
Prezenca e OSBE-së në Shqipëri – Departamenti i Ligjit dhe i të Drejtave të
Njeriut
'DWDHYL]LWsVVKWDWRU
Hyrje
Si pjesë e punës së Departamentit të Ligjit për të përmirësuar standardet e të drejtave të
njeriut në vendet e vuajtjes së dënimit dhe paraburgimit dhe, për të përkrahur reformën
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në vazhdimësi të burgjeve, në fund të shtatorit 2007 u krye një vizitë në institucionin
e veçantë në Krujë.
Burgu i Krujës është një institucion i veçantë i vuajtjes së dënimit ku vendosen të
burgosurit me nevoja të veçanta, me qëllim për të mbrojtur këto kategori të cilët janë
veçanërisht në një pozicion vulnerabël dhe që kërkojnë më tepër kujdes. Në burgun e
.UXMsVQGRGKHQWsEXUJRVXUPHVsPXQGMHPHQGRUHPHDIWsVLWsNX¿]XDUDWsPRVKXDU
dhe të burgosur me probleme të ndryshme shëndetësore. Ka gjithashtu seksione
të veçanta për të burgosurit të sigurisë së zakonshme (pa nevoja të veçanta) dhe të
paraburgosurit.
Qëllimi i vizitës
Vizita u fokusua në trajtimin dhe kushtet e jetesës të të burgosurve me nevoja të
veçanta në mënyrë për të pasur një panoramë më të mirë të nevojave kryesore dhe
përgjigjeve të mundshme të cilat mund të përdoren nga autoritetet shqiptare dhe të jenë
në përputhje me standardet ndërkombëtare.
Informacion i përgjithshëm
Sistemi i burgjeve në Shqipëri përballet me një situatë mbipopullimi, kushte jetese jo
sanitare dhe qeli me ajrosje jo të mirë në shumicën e institucioneve të burgimit dhe të
paraburgimit. Mbipopullimi është problemi kryesor, meqë kapaciteti i përgjithshëm
i burgjeve është 3609 dhe numri i të burgosurve është më tepër se 4800 28. Kohët e
IXQGLWNDSDVXUQMsÀXNVWsSDUDEXUJRVXULVK29 meqë të paraburgosurit janë transferuar
të gjithë nga komisariatet e policisë në institucionet e burgjeve bazuar në një vendim
të qeverisë.30 Në të njëjtën kohë, për shkak të pothuajse mungesës së alternativave
të dënimit me burgim, pjesa më e madhe e autorëve të veprave penale dënohen me
burgim dhe dënimet e tyre janë tepër të gjata. Burgjet arritën një mbipopullim në
shifrën 133%, gjë e cila është alarmante.
Shërbimi i burgjeve në Shqipëri menaxhohet dhe administrohet nga Drejtoria e
Përgjithshme e Burgjeve, e cila është një drejtori brenda Ministrisë së Drejtësisë,
në varësi të së cilës ndodhen institucione të ekzekutimit të vendimeve penale dhe të
SDUDEXUJLPLW.sWRLQVWLWXFLRQHNODVL¿NRKHQVLPsSRVKWs

LQVWLWXFLRQHSDUDEXUJLPL

EXUJMHWsVLJXULVsVsODUWs

EXUJMHWs]DNRQVKPHRVHWsVLJXULVsVsXOsW

LQVWLWXFLRQLYHoDQWs Qs.UXMs 

VSLWDOLLEXUJMHYH Qs7LUDQs 
28 Sipas deklaratës së Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve në një konferencë më datën 25 shtator 2007.
29 Më 1 maj 2007, numri i të burgosurve dhe i të paraburgosurve ka qenë 4269. Pothuajse 600 të burgosur të rinj
kanë hyrë në sistem në pesë muajt e fundit (sipas statistikave mujore të përgatitura nga Drejtoria e Përgjithshme e
Burgjeve).
30 Në bazë të Vendimit nr. 327 të Këshillit të Ministrave, datë 15.05.2003 “Për kalimin e sistemit të paraburgimit në
varësi të Ministrisë së Drejtësisë”, i cili është vënë në zbatim plotësisht vetëm kohët e fundit (mesi i vitit 2007).
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Ende nuk ka institucion të veçantë për të miturit, por ndërtimi i një burgu në Kavajë për
WsPLWXUPHQGLKPsQ¿QDQFLDUHWs%(VsSULWHWWs¿OORMsIXQNVLRQLPLQVsVKSHMWL
$XWRULWHWHW VKTLSWDUH NDQs YHQGRVXU Ws YHQGRVLQ Ws EXUJRVXULW Ws LGHQWL¿NXDU PH
nevoja të veçanta në institucione të veçanta. Institucionet e veçanta janë institucione
të veçanta të trajtimit mjekësor, të cilat shërbejnë kryesisht për trajtimin mjekësor të të
burgosurve, veçanërisht të dënuarve me sëmundje mendore. Burgu i veçantë i Krujës
është një institucion i krijuar për ekzekutimin e dënimeve me burgim për të dënuarit
me nevoja të veçanta. Gjithashtu, Spitali i Burgjeve në Tiranë ka një seksion të vogël
për të burgosurit me sëmundje mendore. Ka plane për hapjen vitin tjetër të një qendre
paraburgimi në Durrës, i cili është krijuar për të pasur gjithashtu edhe një seksion për
të dënuarit me sëmundje mendore.
Sipas Qendrës së të Drejtave të Njeriut të Universitetit të Kalifornias,31 shërbimet për
shëndetin mendor në Shqipëri janë elementare, jo mirë të organizuara dhe të fokusuara
vetëm në shtrimin në spital dhe trajtimin mjekësor pa programe të rehabilitimit social
apo të parandalimit dhe, komuniteti është pak ose aspak i përfshirë. Ka vetëm 3.2
psikiatër për 100.000 banorë, dhe pothuajse asnjë punonjës psikosocial që punon
në spitalet mendore (Elbasan, Tirana, Vlora dhe Shkodra).32 Për në tepër, trajnimi
profesional është tepër elementar, veçanërisht në parimet dhe praktikën e bioetikës
klinike dhe zbatimit të parimeve të të drejtave të njeriut në kujdesin për pacientin.
Përpara vitit 2000, nuk ka pasur trajnime për kategori të tjera të profesionistëve të
shëndetit mendor (psikologëve, punonjësve socialë dhe terapistëve). Po kështu, nuk
ka pasur asnjë trajnim për profesionistët përpara vitit 2004 për çështje të shëndetit
mendor të fëmijëve/adoleshentëve.33
Një strategji kombëtare për shëndetin mendor është hartuar në vitin 2003 nga Ministria
e Shëndetësisë (megjithëse nuk ka asnjë departament/njësi për shëndetin mendor në
nivel qendror) dhe një plan për çështjet e shëndetit mendor është miratua vetëm në
vitin 2005. Zhvillimi i shërbimeve të shëndetit mendor në komunitet dhe përfshirja
sociale e të sëmurëve mendorë, ishte fokusi kryesor i këtyre dokumenteve. Një qendër
komunitare pilote u inaugurua në Vlorë, në prill 2005. Roli i spitaleve dhe numrit të
shtretërve është ulur shumë vitet e fundit, por ende 97% e burimeve të qeverisë të
shpenzuara për sistemin e shëndetit mendor, i është dhënë spitaleve psikiatrike.
Shërbimet për fëmijët/adoleshentët me sëmundje mendore pothuajse nuk ekzistojnë, në një
vend si Shqipëria ku më tepër se çereku i popullsisë është nën 15 vjeç. Shërbimet për të
moshuarit, gratë dhe abuzuesit me substancat janë tepër të rralla dhe elementare 34 Zbatimi
31 Raport i një vizite konsultative mbi sistemin e shëndetit mendor në Shqipëri, qershor 2000.
32 Sistemi i Shëndetit Mendor në Shqipëri, një raport i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për të vlerësuar sistemin
e shëndetit mendor në Shqipëri, 2006.
33 Po aty, 5.
34 Po aty. 4.
35 Ligji nr. 8092 “Për shëndetin mendor”, datë 21.03.1996.
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i ligjit për shëndetin mendor, miratuar në vitin 1996, është tepër i ulët, kryesisht për
shkak të një infrastrukture të papërshtatshme.35 Po kështu, nuk ka asnjë studim për
sëmundjet mendore dhe pasojat e tyre.
Sipas Raportit të Organizatës Botërore të Shëndetit, për Sistemin e Shëndetit Mendor
në Shqipëri,36 përqindja e të burgosurve me sëmundje mendore u llogarit të jetë më pak
se 2% për vonesën mendore dhe 2-5% për psikozat. Të drejtat e njeriut të pacientëve
me sëmundje mendore nuk respektohen dhe vërehen shkelje të rënda në institucionet e
vuajtjes së dënimit ku mbahen të burgosurit me sëmundje mendore.37
Fatkeqësisht, mungon koordinimi ndërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe
sistemit të shëndetit mendor për të lehtësuar vazhdimësinë e trajtimit për të burgosurit
e liruar. Nuk ka asnjë periudhë rehabilitimi pas lirimit nga burgu dhe gjithashtu
komuniteti nuk është i gatshëm të ndjekë rastet në fjalë.
Kohët e fundit38, është hartuar një Strategji Kombëtare për Personat me Aftësi të
.X¿]XDUD QJD QMs JUXS QGsUPLQLVWURU Qs EDVKNsSXQLP PH 2-) NRPEsWDUH GKH
ndërkombëtare. Strategjia thekson rëndësinë e ndërhyrjes së hershme dhe shërbimeve
të rehabilitimit, i jep mundësinë shtetit të bashkëpunojë me OJF-të dhe fokusohet
gjithashtu në sjelljen e shërbimeve të kujdesit në shtëpitë e njerëzve me aftësi të
NX¿]XDUDGKHSURPRYRQTHQGUDWNRPXQLWDUHWsNXMGHVLWGLWRU

Përmbledhje e gjetjeve
Burgu i Krujës ndodhet në një vend jo shumë të përshtatshëm. Rruga kur del nga qyteti
i Krujës për të shkuar në burg nuk ka asfalt, është e ngushtë dhe është tepër vështirë
për të drejtuar automjetin. Duhen më tepër se gjysmë ore për të shkuar atje me makinë
nga qyteti i Krujës.
Në ditën e vizitës, kishte katër grupe të burgosurish me nevoja të veçanta që mbaheshin
në Burgun e Krujës:
të sëmurë mendorë

PHDIWsVL¿]LNHWsNX¿]XDUD
të moshuar
të burgosur me probleme shëndeti (kryesisht me sëmundje të zemrës dhe të
qarkullimit të gjakut)
Janë krijuar seksione të veçanta për akomodimin e secilës kategori të burgosurish me
nevoja të veçanta. Përveç kësaj, në Krujë ka një seksion të sigurisë së ulët për të dënuarit
e zakonshëm dhe një seksion paraburgimi. Numri i përgjithshëm i të burgosurve në
Krujë në ditën e vizitës ishte 210 dhe kapaciteti ligjor i burgut është 196.
36 2006.
37 Po aty. 4.
38 Shtator 2006, Tiranë
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Rreth 40 të burgosur me sëmundje mendore mbahen në një seksion të veçantë, shumica
prej të cilëve vuan nga skizofrenia apo forma të psikozës paranojake. Sipas ligjit për
shëndetin mendor, të vitit 1996, të sëmurët mendorë duhet të trajtohen për një vit dhe
më pas të rivlerësohen. Të burgosurit janë vendosur në këtë institucion të veçantë
ose drejtpërdrejtë me anë të një urdhri të gjykatës ose me kërkesën e institucionit të
vuajtjes së dënimit ku gjatë vuajtjes së dënimit është shfaqur sëmundja mendore.
3sUYHoNsVDMNLVKWHVHNVLRQHWsYHoDQWDSsUSHUVRQDWPHDIWsVLWsNX¿]XDUD¿]LNH JMDVKWs
persona – katër prej të cilëve totalisht paraplegjikë), seksion për të paraburgosurit
(22), të moshuar (numri nuk dihej), të burgosur me probleme shëndetësore (rreth 20 të
burgosur) dhe një seksion për të burgosurit pa nevoja të veçanta (numri nuk dihej).
Gjetjet kryesore të vizitës janë si vijojnë:
 Vendndodhja e burgut e bën të vështirë zgjidhjen e problemeve të urgjencave
mjekësore të cilat ndodhin shumë herë. Në një situatë të tillë, burgu duhet të presë
për disa orë që ambulanca të vijë nga qyteti i Krujës. Gjithashtu, vetë burgu nuk
PXQGWsDGUHVRMsWsJMLWKDV¿GDWGKHVLWXDWDWHSsUIVKLUDQsPELNsT\UMHQGKHNXMGHVLQ
e të gjithë kategorive të të burgosurve me nevoja të veçanta;
 Nuk ka asnjë protokoll, politikë apo strategji të hartuar nga burgu i Krujës në
bashkëpunim të ngushtë me shërbimet shëndetësore që janë të disponueshme
në atë zonë. Për më tepër, nuk ka një politikë të tillë apo protokoll as në nivel
qendror (Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve) për të krijuar një rrjet me shërbimet
e shëndetit publik dhe shërbimet e mirëqenies sociale. Politika/protokolle të tilla
në nivel qendror dhe lokal do të ishin të nevojshme për të siguruar një trajtim të
mjaftueshëm, për të adresuar sjelljen e tyre kriminale dhe nevojat e tyre gjatë dhe
pas periudhës së burgimit;
 Trajtimi i të burgosurve me sëmundje mendore fokusohet vetëm në dhënien e
medikamenteve; duke u përpjekur kështu për të menaxhuar simptomat e sëmundjes
mendore. Nuk kryhet aspak kujdes intensiv i kombinuar me mbikëqyrjen, kryesisht
për shkak të mungesës së personelit profesionist psiko-social në burg dhe mungesës
së trajnimit dhe njohurive të personelit të burgut për rëndësinë e saj për një rehabilitim
efektiv të këtyre të burgosurish.
 Të burgosurit me sëmundje mendore janë të vendosur në një seksion krejtësisht më
vete në qeli me 4-6 vetë për qeli. Ka disa të burgosur agresivë të cilët janë vendosur
në qeli më vete.
 Burimet njerëzore: në burgun e Krujës janë të punësuar 36 profesionistë mjekësorë
(përshirë mjekë, infermierë, farmacistë, personel për të shoqëruar të burgosurit me
DIWsVLWsNX¿]XDUDGKHSHUVRQHODUVLPRU dGRGLWsMDQsWsSUDQLVKsPG\PMHNsJMDWs
ditës dhe një mjek gjatë natës. Vetëm njëri prej tyre është psikiatër. Gjithashtu, ka
WULLQIHUPLHUsoGRGLWsRUs3sUJMDVKWsSHUVRQDWPHDIWsVLWsNX¿]XDUMDQsSDN
persona për t’i shoqëruar ata. Ka vetëm një psikolog që merret me rehabilitimin
social të këtyre të burgosurve. Psikologu është pjesë e sektorit të edukimit, i cili ka
gjithashtu dy edukatorë dhe një shef.
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Psikiatri i viziton të 40 të burgosurit dy herë në javë. Për çdo të burgosur me
nevoja të veçanta, ka një kartelë dhe mjeku çdo ditë shënon në këtë kartelë
medikamentin e dhënë për çdo pacient.
Lirimi me kusht, megjithëse lejohet nga ligji, pothuajse asnjëherë nuk aplikohet
në rastet e të burgosurve me sëmundje mendore. Vetëm dy të dënuar u liruan
parakohe nga viti 1997 deri në vitin 2000.396LSDV6KH¿WWs6HNWRULWWs6KsQGHWsVLVs
të Burgut të Krujës, vetëm një i burgosur me sëmundje mendore është liruar nga
2006-2007. Ka pak gjasa që një kërkesë për lirim parakohe të pranohet nga gjykata.
Ndoshta gjyqtarët janë të ndërgjegjshëm për faktin se nuk ka asnjë përgatitje për
lirim, vazhdimësi të kujdesit në komunitet, përkrahje të qeverisë jepen me lirimin
e tyre. Për këtë arsye, nuk ekzistojnë mundësi për lirim parakohe me kusht dhe kjo
ka një ndikim negativ në rehabilitimin e të burgosurve (si në atë mjekësor ashtu
edhe në atë social).
Të gjithë të burgosurit me nevoja të veçanta lejohen të dalin jashtë qelive për katër
orë në ditë. Për ajrosjen janë në dispozicion dy oborre të mëdha. Pothuajse asnjë
aktivitet profesional nuk është në dispozicion për rehabilitimin e të burgosurve
(arsimor, trajnim profesional, seminare). Vetëm aktivitete sportive organizohen
shpeshherë nga burgu (futboll, volejboll, shah). Një numër prej 30 të burgosurish
lejohen të punojnë, kryesisht në kuzhinë për gatim apo për qëllime pastrimi.
Kushtet e jetesës: mbipopullimi është një shqetësim, por jo aq i madh sa në
institucionet e tjera të vuajtjes së dënimit. Në kohën e vizitës sonë nuk pamë
ndonjë problem lidhur me ventilimin.
Nuk ka standarde të matshme të zhvilluara për të vlerësuar rezultatet e programeve
të trajtimit. Brenda Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve ka një drejtori të kujdesit
shëndetësor për të vlerësuar dhe mbikëqyrur trajtimin, por për këto çështje nuk ka
pasur raporte. Përveç kësaj, prokurori inspekton çdo muaj burgun e veçantë, si një
nga detyrimet e tij sipas ligjit për ekzekutimin e vendimeve penale.
Të burgosurit njoftohen për trajtimin, rreziqet dhe mundësitë e rehabilitimit dhe
shumica prej tyre i pranon medikamentet, përveç pesë rasteve të cilët vazhdojnë të
refuzojnë marrjen e medikamenteve. Personeli i burgut ofron këshilla dhe ndihmë
për hartimin e ankesave. Aktualisht ka pasur një rast ankimimi të një të burgosuri
kundër trajtimit të tij dhe punonjësi i akuzuar u shkarkua nga puna pas hetimit të
çështjes.
Burgu i Krujës bashkëpunon me OJF-të, kryesisht me Kryqin e Kuq, për të siguruar
asistencë sociale për të burgosurit dhe për të mbajtur lidhjet familjare.
Në burgun e Krujës nuk ka të mitur me çrregullime mendore apo me nevoja të
tjera të veçanta.

39 Sipas Raportit të vizitës Konsultative mbi Sistemin e Shëndetit Mendor në Shqipëri, qershor 2000, e Qendrës së të
Drejtave të Njeriut të Universitetit të Kalifornisë.
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Rast studimor
Çështja “Dybeku kundër Shqipërisë”, çështja nr. 41153/06, 18 dhjetor 2007, Gjykata
Evropiane e të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ)
Kërkuesi ka lindur në vitin 1971 dhe aktualisht vuan dënimin me burgim në Burgun
e Sigurisë së Lartë në Peqin. Nga viti 1996 dhe në vazhdim, kërkuesi ka vuajtur nga
skizofrenia kronike paranojake. Për shumë vjet ai ka qenë nën trajtim mjekësor në
spitale të ndryshme psikiatrike në Shqipëri.
Më 23 gusht 2002, tre persona vdiqën, përfshirë dy fëmijë të moshës 10 dhe 13, dhe të
tjerë u plagosën si rezultat i shpërthimit të eksplozivëve të vendosur në apartamentin
e familjes së motrës së kërkuesit.
0sJXVKW¿OORLSURFHGLPLSHQDONXQGsUNsUNXHVLWLFLOLQsWsQMsMWsQGLWsX
arrestua dhe u akuzua për vrasje, inter alia, të fëmijëve dhe për mbajtje pa leje të
eksplozivëve. Kërkuesi u vendos në një qeli paraburgimi të Komisariatit të Policisë së
Durrësit ku ai ndante qelinë me një numër të papërcaktuar personash të tjerë.
Më 27 maj 2003, bazuar në një raport mjekësor, i cili arriti në përfundimin se në kohën
e kryerjes së veprës penale, kërkuesi ishte i përgjegjshëm, Gjykata e Rrethit Durrës
vendosi që ai mund të merrej si i pandehur. Gjykata e deklaroi atë fajtor dhe e dënoi
me burgim të përjetshëm. Kërkuesi e apeloi vendimin por pa sukses, dhe kërkesat e tij
për ekzaminime të reja mjekësore nuk u pranuan nga gjykatat si të panevojshme.
Që prej vitit 2003, kërkuesi ka qenë në tre burgje të ndryshme: Burgu nr. 302 në Tiranë,
Burgu i Tepelenës dhe në burgun e Peqinit, ku ai ka ndarë qelitë me të burgosur të cilët
kanë qenë në gjendje të mirë shëndetësore dhe është trajtuar si i burgosur i zakonshëm,
pavarësisht gjendjes së tij shëndetësore. Sipas autoriteteve shqiptare, meqë ishte e
pamundur për t’i siguruar kërkuesit trajtimin mjekësor që ai kishte nevojë, ai u trajtua
me medikamente të ngjashme me ato që i kishte dhënë mjeku i tij. Ai u shtrua në
Spitalin e Burgjeve në Tiranë vetëm kur shëndeti i tij u përkeqësua nga 26 maji 2004
deri më 2 qershor 2004 dhe nga 1 dhjetori 2004 deri më 26 janar 2005.
I ati i kërkuesit dhe avokati i tij kishin dërguar disa ankesa tek autoritetet kompetente
kundër administratës së spitalit të burgjeve dhe seksionit mjekësor, duke pretenduar se
ata ishin treguar neglizhentë lidhur me trajtimin mjekësor dhe se shëndeti i kërkuesit
ishte përkeqësuar për shkak të mungesës së trajtimit mjekësor. Kërkesat e tyre u
rrëzuan. Për shkak të gjendjes mendore të kërkuesit që sa vinte e përkeqësohej, më
datë 7 janar 2005 avokati i tij kërkoi që ai të lirohej apo të transferohej në një qendër
mjekësore me arsyetimin se kushtet e izolimit të tij ishin të papërshtatshme, duke
marrë parasysh gjendjen e tij shëndetësore dhe jetën e kishte në rrezik. Avokati kërkoi
gjithashtu kryerjen e ekzaminimeve psikiatrike por këto kërkesa nuk u pranuan.
Personat me sëmundje mendore, autorë të veprave penale
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Kërkuesi pretendonte se kushtet në të cilat ai mbahej dhe trajtimi mjekësor që ai merrte
në burg nuk ishin të përshtatshme për gjendjen e tij shëndetësore. Kërkuesi u ankua
pranë Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut në bazë të nenit 3 të KEDNj-së
“Ndalimi i torturës” 40 dhe për shkelje të nenit 6 të KEDNJ “E drejta për një proces
të rregullt”.
3\HWMHSsUGLVNXWLP
1. A mendoni se GJEDNJ gjeti shkelje të nenit 3 të KEDNJ-së? Mbajtja e këtij të
burgosuri me sëmundje mendore në ambientet e burgut, a përbën trajtim çnjerëzor
apo degradues?
2. Në përgjithësi, a mendoni se të burgosurit me sëmundje mendore mund të dërgohen
në një burg të zakonshëm së bashku me të dënuar të tjerë të cilët janë në gjendje
të mirë shëndetësore? Në çfarë rastesh dhe përse mund të vendosen ose jo me të
tjerët?
3. A mendoni se të sëmurët mendorë duhet të mbahen të izoluar nga të tjerët?
Përse?
4. Tashmë që gjykata mund të marrë në konsideratë alternativat e dënimit me burgim
edhe për të sëmurët mendorë, si punonjës i shërbimit të provës, çfarë informacioni
mund t’i jepni gjykatës për t’i dhënë asaj një garanci që një dënim i tillë do të
ekzekutohet në mënyrën e duhur?

40 KEDNJ - Neni 3 – Ndalimi i torturës “Askush nuk mund t’i nënshtrohet torturës ose dënimeve ose trajtimeve
çnjerëzore ose degraduese.”
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Ky kre synon të ekzaminojë çështje dhe dilema për të vlerësuar efektivitetin e shërbimit
të provës në juridiksione të ndryshme. Sipas qëllimeve të publikuara të shërbimeve të
ndryshme të provës, sistemet e shërbimit të provës në vendet e BE-së, mund të ndahen
në katër lloje kryesore: ato shërbime prove që bazohen mbi promovimin e masave dhe
sanksioneve komunitare, shërbime prove që bazohen në modelin e ndihmës që i jepet
gjyqësorit; shërbime prove të bazuara mbi modelin e rehabilitimit/mbrojtjen publike,
si dhe shërbime prove që bazohen mbi modelin e ndëshkimit apo të shtrëngimit. Këto
lloje të ndryshme kërkojnë kritere të ndryshme për të vlerësuar efektivitetin e shërbimit
të provës, por çdo kriter mbart disa rreziqe të rëndësishme, të cilat kanë nevojë për
vlerësim të kujdesshëm.

Hyrje
*MLWKQMsHPsVKXPsYHQGHWsGHPRNUDFLYHWsUHMDNDQs¿OOXDUWs]KYLOORMQsVKsUELPLQ
HSURYsVGKHYHQGHWHNRQVROLGXDUDSUHMNRKsVKNDQs¿OOXDUJMLWKDVKWXWsULVWUXNWXURMQs
shërbimin e provës për t’iu përshtatur programeve të reja politike. Disa shtete synojnë
të përdorin shërbimin e provës kryesisht si një mënyrë për të reduktuar numrin e të
burgosurve duke zhvilluar masa dhe sanksione komunitare (p.sh., Estonia, Turqia, etj.);
Vlerësimi i aktivitetit të shërbimit të provës
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shtete të tjera theksojnë rolin e shërbimit të provës për të ndihmuar gjykatat në marrjen
e vendimeve më të mira në lidhje me dënimin (p.sh., Italia, Rumania, etj.); disa shtete
të tjera kanë për qëllim primar të rehabilitojnë të dënuarit dhe të mbrojnë publikun
(p.sh., Franca, Irlanda, Austria, Çekia, Danimarka, Finlanda, Hungaria, Letonia,
Irlanda e Veriut, Norvegjia, Gjermania, Bullgaria, etj.); ndërsa shtete të tjera i japin
prioritet dënimit në komunitet dhe zbatimit të tij, ndonjëherë bashkë me rehabilitimin
(p.sh., Anglia dhe Uellsi). Shërbimi i provës në disa vende kontrollohet rreptësisht
(Mbretëria e Bashkuar, Italia, etj.) dhe në disa vende të tjera duhet të provojë që është
efektiv dhe se i përdor mirë fondet e vëna në dispozicion. Pyetja që lind është, se si do
arrihet kjo gjë?
Qëllimi i këtij kreu është të eksplorojë disa nga mundësitë e shumta potenciale të
vlerësimit të shërbimit të provës, si dhe të marrë në shqyrtim disa nga vështirësitë që
hasen në këtë drejtim. Ka mënyra të ndryshme për të vlerësuar shërbimin e provës
VLGKHPsQ\UDWsQGU\VKPHSsUWsSsUNX¿]XDUHIHNWLYLWHWLQ(IHNWLYLWHWLSsUNX¿]RKHW
si aftësia e një programi/organizate ”për të arritur rezultatet e duhura” (Canton &
+DQFRFNIT 3RUFLODWMDQsNsWRUH]XOWDWH".\SsUNX¿]LPPXQGWsGXNHW
i thjeshtë, por duhet të mbajmë parasysh se shërbimi i provës në mbarë Evropën ka
më shumë se një qëllim. Diskutimi i shkurtër i katër llojeve të sistemeve të shërbimit
të provës të përmendur më sipër, tregon sa të ndryshme mund të jenë prioritetet e
shërbimit të provës në vende të ndryshme të Evropës. Të shohim si shembull objektivat
e mëparshme të shërbimit të provës në Rumani, siç tregohet në qëllimin e tij:
Shërbimi i provës në Rumani i shërben gjykatave dhe publikut duke mbikëqyrur të
dënuarit në komunitet, në mënyrë që të reduktojë krimin dhe koston e tij, si dhe pasojat
e burgimit të panevojshëm.
2VHTsOOLPLL6LVWHPLWWs6KsUELPHYH.RUUHNWXHVHQs0DOWs
Të kontribuojmë për një komunitet më të sigurt duke: ushtruar kontroll të përshtatshëm,
të sigurt dhe human mbi të dënuarit; duke i stimuluar për t’u bërë produktivë, qytetarë
që respektojnë ligjin; duke ndihmuar viktimat e krimit për t’u shëruar; dhe duke
ndihmuar komunitetin ndërsa përballen me kushtet që kontribuojnë në krim.
Shërbimi i provës u prezantua për herë të parë në Shqipëri, në ndryshimet e fundit në
Kodin Penal dhe ligjin “Për ekzekutimin e vendimeve penale”, i miratuar së fundmi.
1sNsWsOLJMVKsUELPLLSURYsVSsUNX¿]RKHWVL
“Shërbimi i provës është organi shtetëror i cili i paraqet prokurorisë ose gjykatës
informacion dhe raporte sipas këtij ligji dhe ndihmon në zbatimin e dënimeve alternative
dhe të dënuarin për të kapërcyer vështirësitë për riintegrimin social të tij”.
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0LVLRQLLWLM
 Shërbimi i provës bashkëpunon me organet lokale dhe OJF-të për të mbështetur
programet rehabilituese për të dënuarit dhe ofron shërbim ndërmjetësimi.


Shërbimi i provës i ndihmon të dënuarit të kapërcejnë vështirësitë për ri-integrimin
social, duke vendosur kontakte me familjen dhe mjedisin social të të dënuarit, me
OJF dhe individë.

'XNHSDUsSsUNX¿]LPHWsWLOODWsPLVLRQLWNDTNRPSOHNVHGKHSROLPRUIR]H±WsFLODW
lidhen me tre llojet e para të shërbimit të provës – e vetmja mënyrë për të vlerësuar
efektivitetin e shërbimit të provës është një model pluralist, i bazuar në një metodologji
Ws VR¿VWLNXDU GKH Ws QGMHVKPH 0F1HLOO  7RXUQLHU   (GKH SVH IRUPDW H
ndryshme të vlerësimit, të paraqitura më poshtë disi të veçuara nga njëra-tjetra, ato
duhen trajtuar si të ndërthurura dhe të integruara kur zbatohen në jetën reale.

1. Shërbimi i provës, qëllimi i të cilit është të promovojë masat dhe sanksionet
komunitare
Aty ku qëllimi i shërbimit të provës është të nxisë përdorimin e masave dhe sanksioneve
komunitare, vlerësimi ka të bëjë me çështjen nëse shërbimi i provës, si një masë ose
sanksion, përdoret shpesh apo jo. Supozimi në këtë rast është që, efektiviteti ka lidhje
me ndarjen e tregut; në shumicën e rasteve rritja e zbatimit të sanksioneve komunitare
pritet që të reduktojë dënimin me burgim.
Brenda kuadrit të Këshillit të Evropës (Statistikat vjetore penale), ka dy tregues për
matjen e peshës që zë një masë apo sanksion i caktuar (Tournier, 2004): një tregues i
frekuencës globale që mat raportin e sanksioneve komunitare kundrejt dënimeve me
burgim; dhe një IUHNXHQFsVSHFL¿NH që mat raportin e sanksioneve komunitare kundrejt
dënimeve me burgim, veçanërisht të atyre që janë më pak se një vit burgim (ku
përfshihen dënimet me burgim që janë më të mundshme për t’u zëvendësuar me një
masë apo sanksion komunitar). Duke përdorur këto dy tregues, raporti i dënimeve me
burgim/vendimeve për vënien në provë, ilustron efektivitetin e sistemit të shërbimit
të provës; një raport më i ulët ose në rënie përfaqëson një shërbim efektiv ose në
përmirësim.
Megjithatë, një nga vështirësitë e hasura në këtë rast, është i ashtuquajturi “efekti
gjerues” (Mair, 1991). Le të marrim p.sh., rastin e një të mituri që është dënuar për herë
të parë për një vepër penale, i cili është vënë në provë pasi është dënuar nga gjykata për
vjedhjen e një biçiklete. Në shumicën e rasteve, në pjesën më të madhe të shteteve, për
këtë çështje gjykata do të jepte si dënim një gjobë ose qortim/paralajmërim. Megjithatë,
kur mundësohet vënia në provë gjyqtari mund të japë një vendim të tillë për arsye të
ndryshme. Në këto rrethana, në vend që të përbënte një alternativë ndaj dënimit me
Vlerësimi i aktivitetit të shërbimit të provës
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burgim, vënia në provë mund të ishte një alternativë kundrejt masave të tjera alternative.
Për më tepër, krijohet edhe rreziku i burgimit në rast se nuk respektohen këto masa nga
i dënuari. Pra, nuk mjafton vëzhgimi i numrit të masave apo sanksioneve alternative,
SRU GXKHW SDUs HGKH VWUXNWXUD VRFLDOHGHPRJUD¿NHJM\TsVRUH H Ws GsQXDUYH Ts MDQs
vënë në provë. Gjithashtu, do të ishte e dobishme të shihnim të dhënat në lidhje me
dënimin me burgim, për të parë nëse numri i dënimeve me burgim (dhe zbatimi i tij)
ka ndryshuar pas krijimit të shërbimit të provës.
Nga kjo perspektivë, në teori shërbimi i provës mund të shihet si jo efektiv, nëse
numri i të dënuarve me burgim për herë të parë, për vepra penale që lidhen me pronën/
pasurinë, rritet dukshëm. Edhe pse në disa shtete shërbimi i provës është një opsion
për të dënuarit me rrezikshmëri të lartë dhe, si rrjedhojë, ka më shumë mundësi të
përdoret efektivisht si një masë alternative ndaj burgimit, vështirësitë metodologjike
qëndrojnë.
Një kritikë tjetër ndaj kësaj përqasjeje është që, duke matur peshën që zë vendimi apo
urdhri për vënien në provë të të dënuarit, ne jemi duke matur aktualisht ndryshimet
në vendimmarrjen e gjykatës, për të përcaktuar sanksionin më tepër sesa efektivitetin
e shërbimeve që pasojnë vendimin. Së fundi, gjykatat janë përgjegjëse për caktimin
e dënimit, jo shërbimi i provës. Në këtë aspekt, Bondenson (1989) bën një dallim
të dobishëm midis vlerësimit të një sanksioni dhe vlerësimit të një programi. I pari
fokusohet mbi matjen e ndryshimeve midis sanksioneve të ndryshme, dhe i dyti mat
efektet e një programi të caktuar.

2. Shërbimi i provës që ka për qëllim të ndihmojë sistemin gjyqësor për të marrë
vendimin më të mirë
Në aspektin funksional, shumica e aktiviteteve të shërbimit të provës, fokusi i së cilave
është të ndihmojnë vendimmarrjen gjyqësore, kanë për qëllim të sigurojnë informacion
për prokurorët ose gjyqtarët; të përgatisin raporte për lirimin me kusht, raporte para
ose pas dhënies së dënimit, etj. Në këtë lloj sistemi, kriteret kryesore në matjen e
efektivitetit të shërbimit të provës janë ato të lidhura me dy agjencitë e drejtësisë penale:
UDSRUWL³NRQYHUWLP´³PDUUsYHVKMH´RVH³NRQ¿UPLP´ TsGRWsWKRWsSMHVDHGsQLPHYH
të sugjeruara nga raportimi i shërbimit të provës), efektiviteti i prokurorëve/gjyqtarëve,
cilësia e raporteve të paraqitura në gjykatë, shpejtësia e paraqitjes së raporteve, etj.
Në këtë rast, klientët e shërbimit të provës janë aktorët ligjorë të përfshirë dhe si
rrjedhojë, nëse prokurorët dhe gjyqtarët janë të kënaqur me shërbimin e provës, atëherë
ky shërbim është efektiv. Megjithatë, kriteret vlerësuese të përmendura më sipër duhen
parë të ndërlidhura mes tyre. Një kriter i vetëm mund të jetë çorientues. Për shembull,
NRQVLGHURQLQRUPsQHNRQ¿UPLPLW'XNHSsUGRUXUNsWsPDWsVGLVDVKsUELPHPXQGWs
LVKLQWsNsQDTXUQsVHNRQVWDWRKHMVHQRUPDHNRQ¿UPLPLWsVKWsUUHWK3RUQJDQMs
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vëzhgim më i hollësishëm, mund të vihet re që disa punonjës të shërbimit të provës i
përgatisin konkluzionet e raporteve të tyre në bazë të atyre që ata parashikojnë në lidhje
me qëndrimin e gjyqtarit të çështjes përkatëse. Ky fenomen quhet efekti paraprak (ose
“hamendësimi”). Si rrjedhojë, ata e rekomandojnë vënien në provë në ato raste kur
hamendësojnë se cili do të jetë rezultati i mundshëm; apo kur njohin qëndrimin e
gjyqtarit në lidhje me këtë lloj rasti. Ndërsa hamendësimi i vendimit të gjyqtarit mund
WsVLJXURMsQMsQRUPsWsPLUsNRQ¿UPLPLsVKWsSsUW¶XGLVNXWXDUQsVHNMRSsUEsQQMs
shërbim efektiv. A është ky aktivitet i dobishëm për gjykatën? A e ndihmon të dënuarin
apo komunitetin?
3. Shërbimi i provës që ka në fokus rehabilitimin e të dënuarit/mbrojtjen e
komunitetit
Shërbimet e fokusuara në rehabilitimin dhe/ose mbrojtjen e komunitetit janë ndoshta
më të përhapurat në Evropë, por këto shërbime po kontrollohen rreptësisht dhe po
kritikohen. Ashtu si aktiviteti i këtyre shërbimeve dikur vlerësohej nga ata që dolën në
konkluzionin se “asgjë nuk funksionon”, dhe më pas nga ata që nxorën përfundimin se
“diçka funksionon”, kohët e fundit ka lindur pyetja “çfarë funksionon?”.
Qëllimi i qartë i këtyre shërbimeve është të mbështesë të dënuarit të jetojnë një jetë
larg krimit dhe, në këtë mënyrë, reduktohet recidivizmi dhe krijohet një komunitet
më i sigurt. Për të përmbushur këtë qëllim këto shërbime kryejnë aktivitete rreth
shkaqeve të krimit: probleme në marrëdhëniet mes individëve, mungesa e një pune
apo strehimit, sjellje apo qëndrime kriminale, abuzimi me alkoolin/drogën, mangësi të
aftësive personale, etj. Supozimi bazë i kësaj metode është se, vetëm pasi i trajtojmë
këto nevoja kriminogjene, reduktojmë mundësinë e recidivizmit. Për këtë arsye,
efektiviteti i shërbimit të provës vlerësohet në dy nivele: rezultatet e ndërmjetme dhe
niveli i recidivizmit.
7UHJXHVLW H QGsUPMHWsP VL ¿OOLP X QMRKsQ VL WUHJXHV Ws HIHNWLYLWHWLW NXU 6sU /HRQ
Radzinowicz (1958), përdori zbatimin me sukses të vendimit të gjykatës, si një tregues të
tillë. Këta tregues të ndërmjetëm përfaqësojnë hapat e ndërmarra nga i dënuari në drejtim të
përmbushjes së qëllimeve të dëshirueshme, si p.sh.: testet paraprake dhe pasuese, që matin
ndryshimet në qëndrim apo njohuri, ndryshimet në rrethanat sociale të klientit, stabilitet
ose kënaqësi më të madhe në punë, etj. (Priestley et al., 1984).
Gjetja e shembujve, vlefshmëria dhe niveli i ndikimit e bëjnë këtë metodë vlerësimi shumë
të vështirë për t’u zbatuar në praktikë nga jo-specialistët. Për më tepër, kjo metodë nuk
duhet përdorur më vete, por si pjesë e një forme shumë-modelëshe vlerësimi, që përfshin
edhe masat cilësore dhe sasiore (Merrington and Stanley, 2007).
.XU ÀDVLP SsU UH]XOWDWHW H QGsUPMHWPH GXKHW Ws WUHJRMPs NXMGHV Qs OLGKMH PH OORMLQ H
masave të përfshira. Për shembull, shumica e shembujve të sipërpërmendur, janë marrë nga
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“modeli i sjelljes njohëse të ndërhyrjes”. Një masë alternative ose një model plotësues për
ndërhyrjen e shërbimit të provës, mund të jetë i ashtuquajturi “modeli i shmangies”.
Pra, roli i shërbimit të provës duhet të jetë i lidhur si me rritjen e “kapitalit social” dhe
mundësitë e të ardhmes, ashtu dhe me zhvillimin e aftësive individuale ose “kapitalin
njerëzor” (McNeill, 2003, fq. 159).
Farrall dhe Maruna 0F1HLOO HSsUNX¿]RMQsVKPDQJLHQSULPDUHQJDUUXJDH
krimit, si një rënie apo boshllëk të aktivitetit kriminal, dhe shmangien dytësore, si një
ndryshim në vetë-imazhin e një ish të dënuari i cili kthehet nga një kriminel, në një
imazh të një qytetari që respekton ligjin. Roli i vetë-identitetit theksohet më tej nga
Maruna (2001), i cili argumenton se për të mbështetur të dënuarin të vazhdojë këtë
shmangie, punonjësi i shërbimit të provës duhet të mbështesë klientin të rikonstruktojë
në mënyrë simbolike imazhin e tij si një person jo-kriminel. Siç mund të shohim,
modeli i shmangies siguron më tepër rezultate të ndërmjetme, të reja dhe të mundshme
për t’u arritur, si p.sh., kënaqësi në punë dhe në martesë, lidhje sociale, vetë-identitet,
etj.
Një tjetër gjetje e rëndësishme në lidhje me efektivitetin e shërbimit të provës, vjen
nga vëzhgimi – theksohet gjithashtu edhe në modelin e shmangies – se ajo që duket
si më efektive, është ndihma praktike që marrin klientët për të zgjidhur problemet e
tyre: punësim, strehim, etj. Punësimi dhe strehimi janë rezultate shumë të ndërmjetme
të rëndësishme të punës që bën shërbimi i provës. Por punësimi dhe strehimi, rrallë
janë burime që janë direkt të aksesueshme nga shërbimi i provës. Ato sigurohen ose
nga tregu i lirë, ose nga autoritetet qendrore/vendore. Ajo që mund të bëjë shërbimi
i provës është që të përgatisë klientët për të gjetur punë dhe strehim, dhe pastaj t’i
lidhë ata me burimet ekzistuese. Në këtë rast, shërbimi i provës është përgjegjës për
procesin e përgatitjes dhe lidhjes së klientëve me burimet, por jo për rezultatet. Përveç
përgatitjes dhe informimit për të gjetur punë, ka edhe aspekte të tjera praktike që mund
ta pengojnë klientin të gjejë punë: mungesa e një pune të përshtatshme, mungesa e një
politike aktive në lidhje me punësimin e njerëzve të përjashtuar nga shoqëria, stigma
sociale që u është ngjitur ish të dënuarve, etj. Meqë vetëm një pjesë e vogël e procesit
të punësimit lidhet me ndikimin e personelit të shërbimit të provës, atëherë si mund të
vlerësohet efektiviteti i shërbimit të provës në këtë aspekt?
Një kontekst më i gjerë politik i këtyre pyetjeve, është veçanërisht i dukshëm në vendet
në tranzicion (Rumania, Bullgaria, Shqipëria, etj.) ku grupet e tilla të cenueshme
si p.sh., të dënuarit, kanë më shumë mundësi që të përjashtohen nga shoqëria. Për
shembull, Rumania ka një popullsi prej 21.6 milion banorësh me 45.1% të popullsisë
që jeton në zonat rurale (Vjetari statistikor në Rumani, 2006). Norma e papunësisë
për vitin 2005 ishte 5.9% dhe Komisioni Kombëtar për Prognozën e vlerësoi pagën
mesatare në vitin 2008 të barabartë me 470 Euro (http://www.bloombiz.ro/business).
Edhe pse norma e papunësisë nuk është shumë e lartë, të ardhurat nga puna janë shumë
të ulta. Në vitin 2005, numri i përgjithshëm i të dënuarve ishte 65,682. Numri më i
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madh i të dënuarve i përkiste kategorisë së veprave penale kundër pasurisë dhe pronës
(44.2%) (Administrata Kombëtare e Burgjeve, e pabotuar).
Përveç rezultateve të ndërmjetme, norma e recidivizmit është masa më e përdorshme
matëse e rezultateve, apo treguesi i performancës për pjesën më të madhe të shteteve.
Megjithatë, shembulli klasik i keqpërdorimit të këtij treguesi është krahasimi midis
normës së recidivizmit të dhënë nga burgjet dhe nga shërbimi i provës. Për shumë vite,
shërbimi i provës është lavdëruar për nivelin e ulët të recidivizmit në krahasim me
EXUJMHWSDPDUUsSDUDV\VKNDUDNWHULVWLNDWHSRSXOOVLVsVsV\QXDUVSHFL¿NHSsUVHFLOsQ
nga këto dy masa.
A është e mundur të krahasohen normat e recidivizmit të gjeneruara nga këto dy masa
në mungesë të një instrumenti të vlefshëm për vlerësimin e rrezikut? Është e dukshme
në gjithë Evropën që, për të dënuarit në burgje, rreziku i recidivizmit është më i lartë.
Gjithsesi, në sistemin e shërbimit të provës, rreziku i recidivizmit është më i ulët. Nga
ky këndvështrim, kuptohet se përse norma e recidivizmit e sistemit të burgjeve është
më e lartë se ajo e gjeneruar nga shërbimi i provës. Një mënyrë pothuajse efektive e
përdorimit të këtij treguesi, do të ishte të krahasohej norma standarde e recidivizmit
për secilin grup klientësh me normën aktuale të përftuar pas ndërhyrjes së agjencisë.
Por kjo mënyrë mund të zbatohet vetëm në shumë pak shtete ku ekzistojnë instrumente
të vlefshme vlerësuese të rrezikut (në Angli dhe Uells; në Bullgari, në Republikën
Çeke, në Irlandë dhe Skoci, etj.). Në shumicën e vendeve evropiane këto instrumente
ende nuk ekzistojnë.
Në mënyrë më të përgjithshme, shumë studiues e kanë kritikuar përdorimin e normave
të ri-dënimit si tregues të rezultateve. Lloyd dhe të tjerë, përpiluan një listë problemesh
të lidhura me përdorimin e normave të recidivizmit për të matur efektivitetin, duke
sugjeruar që ato:




1XNOORJDULVLQWsJMLWKsTsOOLPHWHGsQLPLW
6KSHVKQXNNDQsQMsSsUNX¿]LPWsYHWsHWsTDUWsWsUHFLGLYL]PLW SsUVDNRKs
që ato masin më tepër ri-dënimin sesa recidivizmin), dhe
1XNLDGUHVRMQsosVKWMHWSsUQMsSHULXGKHWsVDNWsSDVXHVH

Tournier (2004) i shton kësaj liste pyetjesh duke lënë mënjanë recidivizmin, si një
tregues të efektivitetit: “çfarë periudhe kohore merret parasysh për sa i përket
‘recidivizmit’ dhe për pasojë në lidhje me dështimin? Një dënim apo një shkallë e
caktuar e rrezikshmërisë? Një lloj vepre penale e caktuar?” (fq. 24).
Një kritikë tjetër e rëndësishme është se kur shërbimi i provës vlerësohet sipas normës
së recidivizmit, shpesh herë neglizhohet “cilësia” ose lloji i recidivizmit. Për shembull,
një gjë është të kryesh përsëri një vepër penale brenda tre muajsh dhe tjetër gjë ta
përsëritësh atë brenda tre vjetësh. Për më tepër, është ndryshe të ri-dënohesh për një
krim të dhunshëm dhe ndryshe të ri-dënohesh për vepra penale që lidhen me pronën.
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Pra, edhe kur përdoret ky rezultat si matës i vlerësimit të efektivitetit, disa aspekte
duhen parë më në detaje si p.sh., intervale më të gjata midis kryerjes së veprave të
reja penale, vepra penale më pak të rrezikshme, llojit të krimit, etj. Për këto arsye,
kur përdoret ky tregues si matës i efektivitetit të shërbimit të provës, do të ishte e
këshillueshme që recidivizmi të shihej më gjerësisht dhe të kombinohej ky tregues me
masat e rezultateve të ndërmjetme. Vlerësimi i efektivitetit të shërbimit të provës duhet
të përfshijë një vlerësim objektiv të masës deri ku përdorimi i tyre:
 përputhet me pritjet e ligjvënësve, autoriteteve gjyqësore, autoriteteve
vendimmarrëse, autoriteteve zbatuese dhe komunitetit në lidhje me qëllimet e
sanksioneve dhe masave komunitare;
 kontribuon në reduktimin e normës së dënimeve me burgim;
 mundëson përmbushjen e nevojave të të dënuarve;
 është efektiv në lidhje me koston;
 kontribuon në reduktimin e krimit në komunitet.
4. Shërbimi i provës i bazuar në zbatimin e modelit të ndëshkimit në komunitet
Zhvillimet pozitive në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian në zbatimin e sanksioneve
dhe masave komunitare, tregojnë se më shumë vëmendje u kushtohet masave alternative
sesa vetë burgimit.
Sipas Ligjit për Drejtësinë Penale dhe Shërbimet e Gjykatës, i vitit 2000 (Ministria e
Brendshme – Mbretëria e Bashkuar, 2000) një nga qëllimet e përmendura qartë për
Shërbimin Kombëtar të Provës në Angli dhe Uells është “ndëshkimi i përshtatshëm i
të dënuarve në komunitet”.
Ky është i vetmi shtet evropian me një mesazh kaq të qartë mbi dënimin. Por
“ndëshkimi i përshtatshëm i të dënuarve në komunitet” nuk është synimi i vetëm
i Shërbimit Kombëtar të Provës në Mbretërinë e Bashkuar. Objektiva të tjera janë:
“mbrojtja e publikut”, “reduktimi i recidivizmit”, “ndërgjegjësimi i të dënuarve mbi
ndikimin e krimit te viktimat dhe publiku” dhe “rehabilitimi i të dënuarve”. Disa
QJDNsWRREMHNWLYDGXNHQVLNXUMDQsQsNRQÀLNWPHQMsUDWMHWUsQ1MsVKHPEXOOLNsWLM
NRQÀLNWLNDOLGKMHWsGUHMWSsUGUHMWsPHPDWMHQHHIHNWLYLWHWLW±sVKWsSsUW¶XGHEDWXDU
nëse burgosja e të dënuarve ndihmon në rehabilitimin e tyre. Atëherë, cili është një
shërbim efektiv, burgosja e të dënuarve që nuk respektojnë rregullat e caktuara për ta
apo ai që merr kohë për të gjetur një mundësi sesi të respektohen këto rregulla?
Në sistemet e dënimit, matja e kënaqësisë së të dënuarve është një tregues më pak
domethënës i efektivitetit. Çështja kryesore këtu është të sigurohemi që të dënuarit
“të ndihen” të ndëshkuar. Për më tepër, jo vetëm i dënuari duhet të ndihet i ndëshkuar,
por edhe shoqëria duhet të bindet për faktin që të dënuarit marrin atë që meritojnë.
Si rrjedhojë, kënaqësia e të dënuarit si një masë e efektivitetit duhet zëvendësuar me
kënaqësinë e shoqërisë.
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Përveç objektivave në lidhje me të dënuarit, shërbimi i provës ka edhe synime në lidhje
me viktimat (Turqi, Rumani). Shërbimi i provës në këto vende pritet jo vetëm të marrë
parasysh pikëpamjen e viktimës apo ta ndihmojë atë në programet e ndërmjetësimit
(si p.sh., në Republikën Çeke apo Sllovaki), por t’u ofrojë shërbime të drejtpërdrejta
me qëllim që të lehtësojë pasojat e veprës penale (këshillim, mbështetje gjatë procesit
gjyqësor, etj.). Në këto raste, vlerësimi i efektivitetit duhet të përfshijë edhe kritere
në lidhje me këtë grup të synuar. Këta tregues mund të jenë: numri i viktimave të
ndihmuara, numri i shërbimeve të siguruara, kënaqësia e viktimave, etj.
Duhet theksuar që në shërbimin e provës është për t’u konsideruar edhe perspektiva
e viktimës. Në Shqipëri, detyra e shërbimit të provës do të zgjerohet edhe me
ndërmjetësimin viktimë-autor i veprës penale, meqë tashmë kemi një model pozitiv për
të ndjekur. Ndërmjetësimi duhet përdorur në rastin e krimeve jo të rënda me qëllim për
të kënaqur viktimën e një vepre penale nga njëra anë, dhe për të shmangur procedimin
penal ose për të reduktuar sanksionet nga ana tjetër.
Shërbimi komunitar kryhet jashtë burgut, pavarësisht se konsiderohet ndëshkim. Por
në të njëjtën kohë, mund të shihet si një lloj riparimi i dëmit të shkaktuar nga autori
i veprës penale. Në përdorimin e shërbimit komunitar duhet mbajtur parasysh nevoja
për ta kombinuar këtë shërbim me garanci kundër rrezikut të shkeljes së të drejtave
themelore të të dënuarit i cili u nënshtrohet këtyre sanksioneve apo masave.
Edhe pse këto tregues janë të drejtpërdrejtë, mund të lindë pyetja sesi mund të
sigurohemi që shërbimi i provës përfaqëson vërtet interesat e viktimës. Cila është një
shifër e arsyeshme e numrit të viktimave të ndihmuara, meqë ky shërbim nuk mund të
imponohet dhe njëkohësisht varet nga kërkesa e viktimës për ndihmë?
Është për t’u theksuar edhe mbledhja e të dhënave. Duhet supozuar se këto të dhëna,
që lidhen gjithashtu me ndihmën që jep shërbimi i provës, shpesh kërkohen për raporte
që paraqiten në parlament, për masat që japin organet administrative gjyqësore si dhe
për interesin e publikut.
Të dhënat e mbledhura personalisht ose nga shkencëtarë ekspertë, përdorin burimet
¿QDQFLDUH GKH QMHUs]RUH GKH VKSHVK QXN PXQG Ws PEOLGKHQ EUHQGD QMs NRKH Ws
shkurtër.
Dy janë fushat ku të dhënat duhen mbledhur në mënyrë statistikore:
1. Numri i punonjësve të shërbimit të provës (të caktuar, ndarja sipas njësive të
rrethit, vendet vakante) dhe numri i klientëve të vënë në provë, për të cilët ata
janë përgjegjës. Këto të dhëna janë të rëndësishme për kundërshtimet në lidhje
PH ULVKSsUQGDUMHQ H W\UH QsVH NsUNRKHW NMR JMs GKH SsU Ws MXVWL¿NXDU IDWXUDW
buxhetore.
2. Për secilin të dënuar të vënë në provë: të dhëna mbi veprën penale të kryer, dënime
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të mëparshme, moshën, gjininë, datën e caktimit nën mbikëqyrjen e shërbimit të
provës, datën dhe arsyen e ndërprerjes së mbikëqyrjes, d.m.th., suksesin (vënien
në provë) ose dështimin (revokimin).
Këto të dhëna na japin një pikëpamje të qartë të efektivitetit të shërbimit të provës dhe
të grupeve të dënuarve të vënë në provë, për të cilët duhen vendosur masa të veçanta
ligjore apo sociale. Bashkëpunimi brenda shërbimit është i rëndësishëm për zhvillimin
e një skeme grumbullimi të dhënash si dhe për një program zhvillimi.
Shpresojmë që ky trajtim, në lidhje me eksplorimin e çështjeve të trajtuara më sipër, të
ketë hedhur dritë mbi kompleksitetin në zhvillim apo vlerësimin e shërbimit të provës
në Evropë. Qëllimi i autorëve është të tregojnë që edhe pse shërbimi i provës ndryshon
në vende të ndryshme në varësi të qëllimeve që ndjek dhe strukturës që adopton, ai
SsUEDOOHWPHQMsV¿GsWsSsUEDVKNsWQsOLGKMHPHJMHWMHQHQMs]JMLGKMHMHSsUNU\HUMHQH
vlerësimit; si dhe has rreziqe dhe dilema të ngjashme në këtë drejtim.

Pyetje për diskutim
1. Si mund ta vlerësoni efektivitetin e sistemit të shërbimit të provës në Shqipëri?
2. Cilët janë treguesit që shihni si instrumente të përshtatshëm për matjen e efektivitetit
(veçanërisht në fazën e parë të zbatimit të shërbimit të provës) në Shqipëri?
3. Cili mendoni se do të ishte ndikimi praktik i shërbimit të provës në Shqipëri
ndaj përqasjes së rehabilitimit të të dënuarve? Po rritja e numrit të masave dhe
sanksioneve komunitare?
4. Cili është implikimi i mbledhjes së të dhënave nga pikëpamja e efektivitetit të
shërbimit të provës? Çfarë mund të bëhet në Shqipëri në këtë aspekt?
5. Si ka ndryshuar norma e recidivizmit midis të burgosurve të liruar dhe atyre nën
mbikëqyrjen e shërbimit të provës?
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SHTOJCA 1

VENDIM
Nr.302, datë 25.3.2009
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR ORGANIZIMIN E
FUNKSIONIMIN E SHËRBIMIT TË PROVËS DHE PËR PËRCAKTIMIN
E STANDARDEVE E TË PROCEDURAVE, PËR MBIKËQYRJEN E
EKZEKUTIMIT TË DËNIMEVE ALTERNATIVE”
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 31/12 të ligjit nr.8331,
datë 21.4.1998 “Për ekzekutimin e vendimeve penale”, të ndryshuar, me propozimin e
Ministrit të Drejtësisë, Këshilli i Ministrave
9(1'26,
Miratimin e rregullores “Për organizimin e funksionimin e Shërbimit të Provës
dhe për përcaktimin e standardeve e të procedurave, për mbikëqyrjen e ekzekutimit të
dënimeve alternative”, sipas tekstit, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë
përbërëse e tij.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
KRYEMINISTRI
Sali Berisha

RREGULLORE
PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E SHËRBIMIT TË PROVËS
DHE PËR PËRCAKTIMIN E STANDARDEVEE PROCEDURAVE PËR
MBIKËQYRJEN E EKZEKUTIMIT TË DËNIMEVE ALTERNATIVE
TITULLI I
KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
Neni 1
Objekti
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave lidhur me:
D UROLQH6KɺUELPLWWɺ3URYɺVQɺoGRID]sWɺSURFHGLPLWSHQDO
b) organizimin dhe funksionimin e Shërbimit të Provës;
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F VWDWXVLQHSXQRQMɺVYHWɺ6KɺUELPLWWɺ3URYɺV
ç) standardet dhe procedurat e mbikëqyrjes së ekzekutimit të dënimeve
alternative;
d) mënyrën e realizimit të të drejtave të të dënuarve.
Neni 2
3sUNX¿]LPH
Në kuptim të kësaj rregulloreje:
a) “I dënuari” është personi, për të cilin gjykata ka vendosur dhënien e një
dënimi alternativ sipas ligjit nr.7895, datë 27.1.1995 “Kodi Penal i Republikës së
Shqipërisë”, i ndryshuar.
b) “Dënim alternativ” është një prej alternativave të dënimit me burgim të
parashikuara në kreun VII të ligjit nr.7895, datë 27.1.1995 “Kodi Penal i Republikës
së Shqipërisë”, i ndryshuar.
c) “Shërbimi” është Shërbimi i Provës.
ç) “I dënuari në provë” nënkupton të dënuarin me masë alternative, për të cilin
gjykata ka vendosur plotësimin e një ose disa detyrimeve gjatë një periudhe prove.
d)“Prokurori” është prokurori i çështjes penale, në të cilën kërkohet asistenca
e Shërbimit të Provës ose prokurori i ngarkuar me ekzekutimin e vendimit penal të
masës alternative të dhënë ndaj një të dënuari.
e) Dispozitat, që zbatohen për të dënuarin, zbatohen për aq sa janë të
pajtueshme edhe për personin nën hetim dhe të pandehurin. Ndaj personit nën hetim
dhe të pandehurit shtrihen edhe të drejtat dhe garancitë që janë parashikuar për të
dënuarin.

Neni 3
Parimet e veprimtarisë
1. Veprimtaria e Shërbimit të Provës bazohet mbi parimin e ligjshmërisë,
parimin e objektivitetit, si dhe mbi parimin e respektimit të të drejtave dhe lirive
themelore të njeriut.
2. Shërbimi i Provës siguron që në veprimtaritë e tij të mos ketë diskriminim
mbi bazën e racës, ngjyrës, gjinisë, lindjes, gjuhës, kombësisë, etnisë apo origjinës
VRFLDOHPHQGLPHYHSROLWLNHDSRWsWMHUDIHVsNXVKWHYH¿]LNHDSRPHQGRUHVWDWXVLW
ekonomik apo çdo statusi tjetër.
3. Shërbimi i Provës gjatë veprimtarisë së tij respekton dinjitetin e personit
nën hetim, të pandehurit dhe të të dënuarit.
4. Në veprimtarinë e tij, Shërbimi i Provës përpiqet të zhvillojë ndjenjën
e përgjegjësisë së të dënuarit ndaj komunitetit dhe viktimës, si dhe të mbështesë e
inkurajojë riintegrimin social të të dënuarit nëpërmjet një qëndrimi korrekt ndaj punës,
shtetit ligjor dhe rregullave të ndërveprimit social.
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Neni 4
E drejta e ankimit
1. I dënuari ka të drejtën e ankimit administrativ kundër veprimeve të punonjësit
të Shërbimit të Provës të caktuar me mbikëqyrjen e tij. Për shqyrtimin e këtij ankimi
zbatohen rregullat e Kodit të Procedurës Administrative.
2. I dënuari ka të drejtën e ankimit tek prokurori apo gjykata për aktet e nxjerra
nga shërbimi i provës që kanë të bëjnë me çështje që lidhen me ekzekutimin e vendimit
penal të dhënë ndaj tij. Për këto çështje zbatohen rregullat e Kodit të Procedurës
Penale.
KREU II
ROLI I SHËRBIMIT TË PROVËS
Neni 5
Administrimi dhe kompetenca tokësore e Shërbimit të Provës
1. Shërbimi i Provës është organ shtetëror në varësi të Ministrit të Drejtësisë.
Shërbimi i Provës përbëhet nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës, si dhe
zyrat vendore, të cilat janë të organizuara pranë gjykatave të rretheve gjyqësore.
2. Në rastin e të pandehurve, për të cilët autoriteti procedues ka kërkuar një
raport vlerësimi, kompetente është zyra vendore e shërbimit të provës pranë gjykatës
ku zhvillohet procedimi.
3. Në rastin e të dënuarve me një masë alternative, kompetente është zyra
vendore pranë gjykatës ku i dënuari ka banimin.
4. Në rastin e të dënuarve me burgim që u nënshtrohen programeve rehabilituese
apo për të cilët kërkohet nga gjykata kryerja e raporteve përpara lirimit, kompetente
është zyra vendore pranë gjykatës ku ndodhet institucioni i ekzekutimit të dënimeve
penale.
5. Çdo zyrë e Shërbimit të Provës vepron brenda kompetencës së vet tokësore.
1sUDVWNRQÀLNWLPELNRPSHWHQFsQWRNsVRUHosVKWMD]JMLGKHWQJDJM\NDWDTsNDGKsQs
vendimin me kërkesë të prokurorit ose të të dënuarit apo mbrojtësit të tij.
Neni 6
Roli dhe detyrat e Shërbimit të Provës
1. Shërbimi i Provës mbikëqyr dhe mbështet zbatimin e dënimeve alternative
me qëllim mbrojtjen e interesave publike dhe parandalimin e kryerjes së veprave penale,
asistimin e personit të dënuar gjatë kryerjes së dënimit alternativ në përmbushjen e
detyrimeve dhe kushteve që rrjedhin nga ky dënim, si dhe në kapërcimin e vështirësive
për riintegriminin e tij shoqëror.
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2. Shërbimi i Provës bashkëpunon dhe paraqet informacion dhe raporte para
prokurorisë dhe gjykatës sipas parashikimeve ligjore.
3. Shërbimi i Provës përcakton metodat e zbatimit të dënimit alternativ
në përputhje me parashikimet ligjore. Kur është e nevojshme, Shërbimi i Provës
bashkëpunon me institucione shtetërore, qendrore apo lokale, me komunitetin lokal,
VLGKHPHLQVWLWXFLRQHWsWMHUDGKHRUJDQL]DWDMR¿WLPSUXUsVHSsU]EDWLPLQHGsQLPHYH
alternative.
TITULLI II
ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I SHËRBIMIT TË PROVËS
KREU III
ORGANIZIMI I SHËRBIMIT TË PROVËS
Neni 7
Organizimi i përgjithshëm
1. Shërbimi i Provës është organi i centralizuar, i cili organizohet dhe
funksionon në nivel qendror dhe vendor. Ai përbëhet nga:
a) Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës në Ministrinë e Drejtësisë,
niveli qendror; dhe
b) zyrat vendore pranë gjykatave të shkallës së parë, niveli vendor.
2. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës drejton, organizon dhe
kontrollon ekzekutimin e dënimeve alternative, si dhe merr masat përkatëse për
zbatimin e kësaj rregulloreje dhe akteve të tjera ligjore dhe nënligjore.
3. Zyrat vendore mbikëqyrin dhe mbështesin zbatimin e dënimeve alternative
dhe varen administrativisht nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës.
Neni 8
Drejtori i Përgjithshëm
1. Drejtori i Përgjithshëm përgjigjet për drejtimin, bashkërendimin dhe
kontrollin e Shërbimit të Provës.
2. Drejtori i Përgjithshëm emërohet, lirohet dhe shkarkohet nga Ministri i
Drejtësisë.
Neni 9
Përgjegjësitë e Drejtorit të Përgjithshëm
Drejtori i Përgjithshëm ka këto përgjegjësi:
a) Drejton, bashkërendon dhe kontrollon veprimtarinë e Shërbimit të Provës.
b) Merr masat që Shërbimi i Provës të veprojë në përputhje me legjislacionin
në fuqi dhe në përmbushje të detyrave ligjore.
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c) Përgatit dhe nxjerr urdhra, udhëzime të brendshme dhe metodika për trajtimin e
çështjeve në kompetencë të Shërbimit të Provës.
ç) I propozon Ministrit të Drejtësisë emërimin, lirimin dhe shkarkimin e drejtorëve
të zyrave vendore të Shërbimit të Provës.
d) Urdhëron kryerjen e inspektimeve në Shërbimin e Provës
dh) Emëron, liron dhe shkarkon punonjësit e Drejtorisë së Përgjithshme të
Shërbimit të Provës.
e) Emëron, liron dhe shkarkon punonjësit e zyrave vendore të Shërbimit të Provës
me propozim të drejtorit përkatës të zyrës vendore.
ë) Organizon dhe ndjek edukimin profesional dhe trajnimin e punonjësve të
Shërbimit të Provës.
f) Ndjek zbatimin e etikës profesionale gjatë veprimtarisë së Shërbimit të Provës.
g) Përfaqëson Shërbimin e Provës në marrëdhënie me të tretët.
gj) I raporton Ministrit të Drejtësisë, të paktën një herë në muaj, për veprimtarinë
e kryer nga Shërbimi i Provës, duke vënë në dukje mangësitë e mundshme ligjore dhe
nevojat për ndryshime përkatëse.
h) Ushtron përgjegjësi të tjera të përcaktuara në akte ligjore.
Neni 10
Organika dhe struktura e Shërbimit të Provës
1. Struktura dhe organika e Shërbimit të Provës miratohet nga Kryeministri, me
propozimin e Ministrit të Drejtësisë.
2. Organizimi i brendshëm i çdo zyre vendore miratohet nga Ministri i Drejtësisë,
me propozim të Drejtorit të Përgjithshëm, bazuar në parimin e specialitetit të natyrës së
punës dhe të efektivitetit.
3. Zyrat vendore të Shërbimit të Provës përbëhen nga:
a) drejtori i zyrës;
b) punonjësit e Shërbimit të Provës
4. Drejtori i zyrës vendore emërohet, lirohet dhe shkarkohet nga Ministri i
Drejtësisë me propozim të Drejtorit të Përgjithshëm të Shërbimit të Provës.
5. Punonjësit e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Provës emërohen, lirohen
dhe shkarkohen nga Drejtori i Përgjitshshëm.
6. Punonjësit e zyrës vendore emërohen, lirohen dhe shkarkohen nga Drejtori i
Përgjithshëm me propozim të drejtorit të zyrës vendore.
Neni 11
%XULPHW¿QDQFLDUH
1. Për realizimin e detyrave, Shërbimi i Provës ka buxhetin e vet, si pjesë të
veçantë brenda buxhetit të Ministrisë së Drejtësisë.
2. Shërbimi i Provës ka të drejtë të përdorë të ardhura të tjera që lejohen me
ligj.
274

Shtojca 1

KREU IV
STATUSI I PUNONJËSIT TË SHËRBIMIT TË PROVËS
Neni 12
Punonjësi i shërbimit të provës
1. Punonjësi i Shërbimit të Provës është personi i ngarkuar me mbikëqyrjen
dhe asistimin e të dënuarit në zbatimin e dënimit alternativ, në përputhje me dispozitat
ligjore ne fuqi.
2. Në ushtrimin e veprimtarisë së tij, punonjësi i Shërbimit të Provës udhëhiqet
nga ndershmëria, paanësia dhe profesionalizmi.
Neni 13
Rregulla të përgjithshme për emërimin
1. Emërohet punonjës i Shërbimit të Provës shtetasi që plotëson këto kushte:
a) të jetë shtetas shqiptar;
b) të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
F  Ws MHWs Qs JMHQGMH Ws PLUs VKsQGHWsVRUH GKH L DIWs ¿]LNLVKW SsU Ws NU\HU
detyrën;
ç) të ketë kryer arsimin e lartë në degët psikologji, punë sociale, sociologji ose
juridik;
G WsJs]RMs¿JXUsWsSDVWsUPRUDOH
dh) të mos jetë i dënuar për kryerjen e një vepre penale me vendim gjyqësor
të formës së prerë.
e) të ketë aftësi të mira komunikuese dhe organizative.
2. Rekrutimi i punonjësve në Shërbimin e Provës i nënshtrohet parimit
të konkurrimit të hapur bazuar në meritat. Konkursi organizohet nga Drejtoria e
3sUJMLWKVKPHH6KsUELPLWWs3URYsV.DQGLGDWL¿WXHVHPsURKHWSsUNRKsVLVKWSXQRQMsV
i Shërbimit të Provës për një periudhë prove 3-mujore.
3. Emërohet drejtor i zyrës vendore i Shërbimit të Provës, personi që,
SsUYHoNULWHUHYHWsSDUDVKLNXDUDQsSDUDJUD¿QWsNsWLMQHQLSORWsVRQHGKHNULWHUHWH
mëposhtme:
a) të ketë pesë vjet përvojë profesionale në fushën përkatëse, nga të cilat të
paktën një vit në pozicion drejtues;
b) të mos ketë marrë masa disiplinore gjatë përvojës së tij profesionale;
c) të ketë aftësi drejtuese dhe administruese, interpretuese të politikave
THYHULVsVHGKH]EDWXHVHWsW\UHSODQL¿NXHVHGKHSsUEDOOXHVHWsNUL]DYHVLGKHDIWsVL
për të ndërtuar marrëdhënie pozitive me gjykatat, prokurorinë dhe bashkëpunëtorët e
Shërbimit të Provës.
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Neni 14
Periudha e provës
1. Gjatë periudhës së provës, punonjësi i Shërbimit të Provës është nën kujdesin
e një punonjësi të vjetër në detyrë. Veprimtaritë e trajnimit janë të detyrueshme për
punonjësin e Shërbimit të Provës në periudhën e provës. Gjatë periudhës së provës,
punonjësi në provë ka të njëjtat të drejta dhe detyrime me punonjësit e tjerë të Shërbimit
të Provës.
2. Në përfundim të periudhës së provës, punonjësi i vjetër në detyrë mbikëqyrës,
së bashku me drejtorin e zyrës vendore përgatisin një raport vlerësimi të punës së kryer
nga punonjësi në provë, të cilin ia paraqesin Drejtorit të Përgjithshëm me propozimin
konkret.
3. Në përfundim të periudhës së provës, Drejtori i Përgjithshëm i Shërbimit të
Provës vendos:
a) emërimin përfundimtar si punonjësi i Shërbimit të Provës;
b) lirimin nga Shërbimi i Provës.
Neni 15
Papajtueshmëritë
1. Punonjësi apo drejtuesi në Shërbimin e Provës nuk mund të kryejë funksione
të tjera, publike apo private, të cilat bien ndesh me detyrat e tij funksionale ligjore.
2. Ai nuk duhet të jetë në marrëdhënie pune ose të kryejë veprimtari të tjera, të
FLODWSDUDTHVLQNRQÀLNWLQWHUHVDVKPHGHW\UsQTsNDRVHSHQJRMQsSsUPEXVKMHQHVDM
Neni 16
3sUMDVKWLPLLSXQRQMsVLWWs6KsUELPLWWs3URYsVQsUDVWHWHNRQÀLNWLWWsLQWHUHVLW
1. Punonjësi i Shërbimit të Provës deklaron të gjitha rastet e rënies së tij në
NRQÀLNWLQWHUHVLVLSDVSDUDVKLNLPHYHWsOLJMLWQUGDWs³3sUSDUDQGDOLPLQ
H NRQÀLNWLW Ws LQWHUHVDYH Qs XVKWULPLQ H IXQNVLRQHYH SXEOLNH´ Ws QGU\VKXDU JMDWs
detyrave të tij për mbikëqyrjen dhe asistimin e të dënuarit.
2. Veçanërisht, ai është i detyruar të kërkojë heqjen dorë nga mbikëqyrja dhe
DVLVWLPLLWsGsQXDULWQsUDVWHWHNRQÀLNWLWIDNWLNGKHWsYD]KGXHVKsPWsLQWHUHVLWPHWs
dënuarin ose me institucionet e kryerjes së dënimit alternativ nga i dënuari.
'HNODULPLLNRQÀLNWLWWsLQWHUHVLWGKHNsUNHVDSsUKHTMHQGRUsLSDUDTLWHWSsU
vendim drejtorit të zyrës përkatëse të Shërbimit të Provës. Në rastin e drejtorit të zyrës
vendore, aktet i paraqiten për vendim Drejtorit të Përgjithshëm të Shërbimit të Provës.
Përmbajtja e kërkesës dhe e vendimit, në çdo rast, i njoftohet palëve.
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Neni 17
Të drejtat dhe detyrat e punonjësit të Shërbimit të Provës
Punonjësit e Shërbimit të Provës gëzojnë të gjitha të drejtat dhe detyrimet e
punëmarrësit të njohura nga legjislacioni i punës për aq sa ato përputhen me detyrat e
tyre funksionale ligjore.
Neni 18
'RNXPHQWLLLGHQWL¿NLPLW
3XQRQMsVLL6KsUELPLWWs3URYsVNDGRNXPHQWLGHQWL¿NXHVWsFLOLQHSDUDTHW
gjatë kryerjes së veprimtarisë së tij. Dokumenti përdoret vetëm gjatë ushtrimit të
detyrës ose për shkak të saj.
 0RGHOL L GRNXPHQWLW LGHQWL¿NXHV PLUDWRKHW QJD 0LQLVWUL L 'UHMWsVLVs PH
propozim të Drejtorit të Përgjithshëm.
Neni 19
Trajnimi
1. Shërbimi i Provës organizon kurse trajnimi të detyrueshme për punonjësit,
me qëllim aftësimin profesional dhe përsosjen e njohurive në drejtim të kryerjes së
detyrave me efektivitet dhe profesionalizëm.
2. Shërbimi i Provës krijon marrëdhënie bashkëpunimi me institucione lokale,
SXEOLNH VKWHWsURUH SULYDWH RUJDQL]DWD MR¿WLPSUXUsVH YHQGDVH DSR Ws KXDMD SsU
realizimin e detyrimit për trajnim të punonjësve të Shërbimit të Provës.
Neni 20
Lirimi nga detyra e punonjësit të Shërbimit të Provës
Punonjësi i Shërbimit të Provës lirohet nga detyra kur:
a) jep dorëheqjen;
b) mbush moshën e pensionit;
c) nuk kalon me sukses periudhën e provës në punë sipas nenit 14.
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KREU V
MASAT DISIPLINORE
Neni 21
Përgjegjësia disiplinore
1. Shkelja e dispozitave të ligjit “Për ekzekutimin e vendimeve penale” , të
ndryshuar, të Kodit të Procedurave Administrative, të Kodit të Punës, të Kodit të Etikës
ose të kësaj rregulloreje, përbën shkak për përgjegjësi disiplinore.
 6KNHOMHW GLVLSOLQRUH NODVL¿NRKHQ Qs VKNHOMH Ws OHKWD VKNHOMH Ws UsQGD GKH
shkelje shumë të rënda.
3. Shkelja e rregullave të etikës gjatë orarit zyrtar përbën shkelje të lehtë
disiplinore.
4. Shkelja e dispozitave të kësaj rregulloreje dhe e dispozitave ligjore që lidhen
me detyrën funksionale përbën shkelje të rëndë disiplinore.
5. Shkelja e dispozitave urdhëruese të kësaj rregulloreje dhe e dispozitave
urdhëruese ligjore që sjellin pasoja, si dhe e afateve të përcaktuara për kryerjen e
veprimeve përbën shkelje shumë të rëndë disiplinore.
6. Përsëritja e shkeljeve përbën shkelje shumë të rëndë disiplinore.
Neni 22
Llojet e masave disiplinore
1. Masat disiplinore që merren ndaj punonjësve janë si më poshtë:
a) vërejtje;
b) vërejtje me shkrim;
c) vërejtje me paralajmërim për shkarkim nga detyra;
ç) shkarkim nga detyra.
2. Këto masa disiplinore jepen në mënyrë të përshkallëzuar dhe në raport me
pasojën që shkelja disiplinore ka shkaktuar.
3. Për shkelje të lehta jepet masa disiplinore e parashikuar në pikën 1, shkronjat
“a”, “b” dhe “c”.
4. Për shkelje të rënda jepet masa disiplinore e parashikuar në pikën 1, shkronja
“b” dhe “c”.
5. Për shkelje shumë të rënda jepet masa disiplinore e parashikuar në pikën 1,
shkronja “c” dhe “ç”.
Neni 23
Procedura për dhënien e masave disiplinore
1. Masat disiplinore ndaj punonjësve të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit
të Provës dhe jepen nga Drejtori i Përgjithshëm.
2. Masat disiplinore ndaj drejtorëve të zyrave vendore jepen nga Ministri i
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Drejtësisë me propozim të Drejtorit të Përgjitshëm.
3. Masat disiplinore ndaj punonjësve të zyrës vendore jepen nga Drejtori i
Përgjithshëm me propozim të drejtorit të zyrës vendore.
4. Masat disiplinore jepen sipas një procedure që garanton të drejtën për t’u
informuar, për t’u dëgjuar, për t’u mbrojtur dhe për t’u ankuar.

TITULLI III
MBIKËQYRJA E EKZEKUTIMIT TË DËNIMEVE ALTERNATIVE
KREU VI
STANDARDET DHE PROCEDURAT E MBIKËQYRJES SË EKZEKUTIMIT TË
DËNIMEVE ALTERNATIVE
Neni 24
Kontakti i parë i të dënuarit me Shërbimin e Provës
1. Zyra vendore kompetente vendos kontaktin e parë me të dënuarin brenda
pesë ditëve nga dita që merr njoftim për urdhrin e ekzekutimit të prokurorit për
vendimin penal gjyqësor që ka caktuar dënimin alternativ.
2. Pas njoftimit të urdhrit të ekzekutimit, drejtori i zyrës vendore të Shërbimit
të Provës cakton një ose dy punonjës të Shërbimit të Provës për të vendosur kontaktin
e parë me të dënuarin dhe për të mbikëqyrur zbatimin e dënimit alternativ.
3. Punonjësi i caktuar për mbikëqyrjen njofton të dënuarin për datën e kontaktit
të parë. Në njoftim tregohet vendi, data dhe ora e kontaktit, si dhe numri i telefonit
dhe adresa e Shërbimit të Provës. Ky njoftim kryhet me mjete teknike të përshtatshme
TsJDUDQWRMQsQMRIWLPLQVLWHOHIRQLWHOHJUD¿WHOHJUDPLIDNVLDSRSRVWDHOHNWURQLNH
.\QMRIWLPNDYOHUsNXULGsQXDULNRQ¿UPRQPDUUMHQHWLM
 .XU L GsQXDUL sVKWs L PLWXU SXQRQMsVL L FDNWXDU PH PELNɺT\UMHQ QMRIWRQ
edhe mbrojtësin e të dënuarit, me qëllim dhënien e informacionit për vendndodhjen
e zyrës vendore të Shërbimit të Provës, numrin e telefonit dhe emrin e punonjësit të
Shërbimit të Provës të ngarkuar me çështjen.
1sUDVWWsPXQJHVsVVsNRQ¿UPLPLWWsQMRIWLPLWQJDLGsQXDULSXQRQMsVLL
FDNWXDUPHPELNɺT\UMHQLGUHMWRKHWPHQMsKHUsSURNXURULWWsHN]HNXWLPLWSsUWsUHDOL]XDU
njoftimin nëpërmjet shërbimeve të policisë gjyqësore. Në këtë rast afati i kontaktit të
parë është dy ditë nga data e njoftimit të të dënuarit.
1sNRQWDNWLQHSDUsPHWsGsQXDULQSXQRQMsVLL6KsUELPLWWs3URYsVYHUL¿NRQ
identitetin e tij dhe e informon atë mbi qëllimin dhe objektivat e mbikëqyrjes, arsyet e
dhënies së dënimit alternativ nga gjykata dhe pasojat e përmbushjes ose jo të tij.
7. Shërbimi i Provës informon të dënuarin edhe për detyrimin e tij për të
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respektuar rregullat mirësjelljes, veçanërisht me ato që kanë të bëjnë me shmangien
e sjelljeve të dhunshme apo agresive dhe shmangien e përdorimit të gjuhës së
papërshtatshme që dëmtojnë punonjësit e Shërbimit të Provës.
8. Punonjësi i Shërbimit të Provës informon të dënuarin mbi të drejtën e tij për
t’u ankuar pranë drejtorit të zyrës vendore në rast se ai e konsideron të papërshtatshëm
trajtimin e tij gjatë periudhës së mbikëqyrjes.
9. Punonjësi i Shërbimit të Provës i dokumenton këto veprime informuese në
procesverbal, i cili nënshkruhet prej tij dhe të dënuarit. Kur i dënuari është i mitur,
procesverbali nënshkruhet edhe nga mbrojtësi i tij.
10. Në kontaktin e parë me të dënuarin, punonjësi i Shërbimit të Provës kryen
një vlerësim paraprak mbi situatën e të dënuarit, me qëllim hartimin e programit të
mbikëqyrjes.
11. Punonjësi i Shërbimit të Provës kryen vlerësimin e personalitetit të të
GsQXDULWQsSURJUDPLQHPELNɺT\UMHVPHTsOOLPDQDOL]LPLQH
a) veprimeve/mosveprimeve penale, rrezikshmërisë shoqërore dhe dëmit të
shkaktuar;
b) situatës familjare, ekonomike dhe sociale dhe qëndrimit të të dënuarit ndaj
saj;
c) të planeve afatshkurtra dhe afatgjata të të dënuarit dhe mënyrave për
realizimin e tyre.
12. Nëse nga vlerësimi rezulton se i dënuari është përdorues i pijeve alkoolike
apo i substancave narkotike apo psikotrope, punonjësi i Shërbimit të Provës vlerëson
llojin e substancave të përdorura, sasinë, masën e përdorimit dhe mënyrat e sigurimit
të substancës, periudhën dhe historikun e konsumimit të substancës, si dhe nëse është
rasti institucionin ku i dënuari është regjistruar për trajtim. Në përfundim të këtij
vlerësimi, punonjësi i Shërbimit të Provës përgatit raportin e vlerësimit dhe njofton
prokurorin në përputhje me ligjin.
13. Në përfundim të kontaktit të parë me të dënuarin, punonjësi i Shërbimit të
Provës e njofton atë për datën dhe vendin e takimit të ardhshëm.
14. Punonjësi i Shërbimit të Provës, pas kontaktit të parë, regjistron të dënuarin
në regjistrin e të dënuarve.
Neni 25
Dosja personale
 3sU oGR Ws GsQXDU KDSHW GRVMD SHUVRQDOH SORWsVLPL L Vs FLOsV ¿OORQ Ts
në momentin e vendosjes së kontaktit të parë me të dënuarin dhe vazhdon deri në
përfundimin e ekzekutimit të dënimit.
2. Dosja personale përmban:
a) vendimin penal gjyqësor që cakton dënimin alternativ;
b) urdhrin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të lëshuar nga prokurori;
c) raportin e vlerësimit të përgatitur gjatë fazës së hetimeve paraprake për
caktimin e dënimit alternativ, nëse ka;
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o QMsIRWRNRSMHWsGRNXPHQWLWWsLGHQWL¿NLPLWWsWsGsQXDULW
d) raportin mjekësor për vlerësimin e kushteve shëndetësore, kur është e
nevojshme;
dh) procesverbalin e kontakteve me të dënurin;
e) programin e mbikëqyrjes;
ë) raportet e përpiluara nga Shërbimi i Provës dhe të dërguara në gjykatë ose
prokurori gjatë periudhës së mbikëqyrjes;
f) çdo paralajmërim të dhënë nga prokurori për shkelje të detyrimeve të
vendosura nga gjykata gjatë periudhës së mbikëqyrjes;
g)një ekstrakt të paralajmërimit të bërë nga prokurori në rastin e shkeljeve të
lehta dhe të kryera për herë të parë, nëse ka;
gj) raportin përfundimtar të hartuar nga Shërbimi i Provës në përfundim të
mbikëqyrjes;
h) të dhëna mbi përparimin e të dënuarit gjatë periudhës së mbikëqyrjes, duke
përfshirë arsyet për përfundimin e parakohshëm të saj;
i) kopje të ankesave të të dënuarit mbi Shërbimin e Provës dhe mënyrën e
zgjidhjes së tyre;
j) kopje të ankesës së të dënuarit mbi të dhënat dhe përmbajtjen e dosjes
personale;
k) urdhrin e caktimit të institucionit të ekzekutimit të masës alternative;
l) çdo dokument tjetër në lidhje me të dënuarin që është i nevojshëm për
realizimin e mbikëqyrjes.
3.Informacioni i përfshirë në dosjen personale duhet të jetë i besueshëm,
objektiv dhe të ketë të bëjë vetëm me çështjet që lidhen me masën apo llojin e dënimit
dhe ekzekutimin e tij.
4.Punonjësi i Shërbimit të Provës i caktuar informon të dënuarin mbi të
drejtën për t’u njohur me aktet në dosjen personale, si dhe i shpjegon atij përmbajtjen
e dosjes.
5. Me përfundimin e kryerjes së dënimit alternativ ose në rast lirimi, dosja
arkivohet në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Provës.
Neni 26
Regjistrat e Shërbimit të Provës
1. Çdo zyrë vendore e Shërbimit të Provës hap dhe ruan regjistrat e
mëposhtëm:
a) regjistri themeltar i personave të dënuar;
b) regjistri i kërkesëankesave;
c) regjistri i shkeljeve të planit individual të trajtimit;
ç) regjistri i ngjarjeve të rënda;
d) regjistri i OJF-ve dhe institucioneve të tjera që ofrojnë këshillim dhe
asistencë ose vende pune për të dënuarit me dënim alternativ.
3sUPEDMWMDHUHJMLVWUDYHWsSsUPHQGXUQsSDUDJUD¿QSsUFDNWRKHWPHXUGKsU
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të Ministrit të Drejtësisë me propozim të Drejtorit të Përgjithshëm të Shërbimit të
Provës.
3. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës krijon regjistrin elektronik,
në të cilin regjistron të dhënat e zyrave vendore. Të dhënat e këtij regjistri përditësohen
çdo javë.
Neni 27
Shfrytëzimi i të dhënave
1. Të dhënat lidhur me të dënuarin mbahen në përputhje me rregullat e
SsUFDNWXDUDQsOLJMLQQUGDWɺ³3sUPEURMWMHQHWsGKsQDYHSHUVRQDOH´
NDUDNWHULQNRQ¿GHQFLDOWsW\UHGKHPXQGWsQMLKHQQJD0LQLVWULL'UHMWsVLVs'UHMWRULL
Përgjithshëm i Shërbimit të Provës, drejtori i zyrës vendore të Shërbimit të Provës, i
GsQXDULQJDoGRDXWRULWHWWMHWsUQsSsUSXWKMHPHOHJMLVODFLRQLQQsIXTLSsUNODVL¿NLPLQ
e akteve dhe për mbrojtjen e të dhënave personale.
2. Dhënia e informacioneve të dosjes personale apo regjistrit lejohet vetëm
në rast se këto informacione kanë lidhje me ushtrimin e detyrave të autoritetit që e
kërkon atë.
3. Dhënia e informacioneve mbi të dënuarin, institucioneve apo organizatave
që sigurojnë për të vende pune apo asistencë sociale, lejohet vetëm në përputhje
me funksionet dhe rolin e tyre në zbatimin e dënimit alternativ. Ndalohet dhënia e
informacioneve mbi veprën penale dhe personalitetin e të dënuarit pa një pranim të
shprehur të tij, me qëllim parandalimin e ndërhyrjeve në jetën e tij private.
4. I dënuari ka të drejtë të kundërshtojë të dhënat dhe përmbajtjen e dosjes së tij
personale nëpërmjet një ankese me shkrim drejtuar Drejtorit të Shërbimit të Provës.
Neni 28
Trajtimi i të dënuarit
1. Shërbimi i Provës vlerëson personalitetin e të dënuarit, me qëllim
TDUWsVLPLQHQHYRMDYHOLGKXUPHPXQJHVDW¿]LNHDIHNWLYHRVHVKRTsURUHYXOOQHWLWWs
të dënuarit për punë dhe aftësitë e tij profesionale, të cilat kanë penguar zhvillimin e
një jete shoqërore normale të tij. Shërbimi bazuar në këtë vlerësim, si dhe në të dhënat
personale, familjare e shoqërore, masën e dënimit, ndërton programin individual të
trajtimit të të dënuarit në përputhje me dënimin alternativ përkatës. Ky program duhet
të miratohet nga drejtori i zyrës përkatëse vendore.
2. Në takimin e dytë me të dënuarin, punonjësi i Shërbimit të Provës i caktuar
i paraqet dhe shpjegon të dënuarit përmbajtjen e programit individual. Programi
individual i trajtimit të të dënuarit, diskutohet me të dënuarin. Ky program mund të
ndryshohet në varësi të ecurisë së të dënuarit.
3. Programi individual nënshkruhet nga punonjësi i Shërbimit të Provës dhe i
dënuari dhe, kur i dënuari është i mitur, edhe nga mbrojtësi i tij. Një kopje e programit
individual i dorëzohet të dënuarit dhe mbrojtësit të tij.
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4. Programi individual përmban elementet e mëposhtme:
a) pjesa hyrëse, në të cilën tregohen gjeneralitetet, adresa e vendbanimit, vepra
penale e kryer, numri i vendimit gjyqësor, dënimi i dhënë, periudha e provës, duke
SsUPHQGXUGDWDWH¿OOLPLWGKHWsPEDULPLWWsVDMVLGKHHPULGKHPELHPULLSXQRQMsVLW
të Shërbimit të Provës të caktuar;
b) masat dhe çdo detyrim tjetër të vendosur nga gjykata, si dhe mënyrat e
përdorura nga punonjësi i Shërbimit të Provës për të siguruar përmbushjen e këtyre
detyrimeve dhe masave.
c) nevojat kriminogjene dhe sociale të personit nën mbikëqyrje, si dhe qëllimet
e përcaktuara për përmirësimin e tyre;
ç) rreziku i përsëritjes së veprës penale, rreziku i cenimit të sigurisë publike
dhe ai i vetëvrasjes apo vetëdëmtimit;
G PHWRGDWHSURSR]XDUDWsQGsUK\UMHVSsUWsSORWsVXDUQHYRMDWHLGHQWL¿NXDUD
dhe për të reduktuar rrezikun;
dh) data, vendi dhe frekuenca e takimeve midis punonjësit të Shërbimit të
Provës dhe të dënuarit që do të mbahen gjatë gjithë periudhës së mbikëqyrjes të
përcaktuar nga gjykata.
5. Kur gjykata vendos detyrimin e të dënuarit për të marrë pjesë në një program
rehabilitimi, programi individual shkurtimisht përshkruan përmbajtjen, kohëzgjatjen
dhe mënyrën e kryerjes së tij.
6.Kur gjykata vendos detyrimin e kryerjes së një pune të papaguar në interes
publik, plani i mbikëqyrjes përmban përshkrimin e veprimtarive, vendin e punës dhe
oraret e saj.
7. Gjatë periudhës së mbikëqyrjes, punonjësi i Shërbimit të Provës përcakton,
në çdo takim, se deri në çfarë mase janë realizuar objektivat e planit të mbikëqyrjes.
8. Kur ndodhin ndryshime që mund të ndikojnë tek nevojat dhe rreziqet e
LGHQWL¿NXDUDSODQLLPELNsT\UMHVPXQGWsULVKLNRKHWQsSsUPMHWDQHNVHYHTsLVKWRKHQ
atij.
1sUDVWULVKLNLPLWsSODQLWWsPELNsT\UMHVSDUDJUD¿]EDWRKHWNXUsVKWsH
përshtatshme.
Neni 29
Asistimi i të dënuarit
1. Në bazë të rezultateve të vlerësimit të personalitetit dhe kontakteve të
vazhdueshme me të dënuarin gjatë ekzekutimit të dënimit alternativ, Shërbimi i Provës
e ndihmon atë në kapërcimin e vështirësive për riintegrim social. Shërbimi i Provës
kontakton me familjen e të dënuarit, persona të tjerë të afërt me të, kryen vëzhgim të
mjedisit social të të dënuarit, bashkëpunon me OJF-të dhe shërbimin e ndërmjetësimit
me qëllim reduktimin dhe eliminimin e rrezikshmërisë shoqërore të të dënuarit dhe
rehabilitimin e tij.
2. Në kryerjen e kësaj veprimtarie, Shërbimi i Provës synon të:
a) reduktojë dhe eliminojë rrezikshmërinë shoqërore të të dënuarit, duke e
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ndërgjegjësuar atë mbi veprën penale të kryer dhe pasojat e saj;
b) ndërgjegjësojë të dënuarin për rrezikshmërinë dhe rëndësinë e veprës
penale, si dhe vetëdisiplinën;
c) hartojë dhe të realizojë programe efektive asistence dhe këshillimi për të
GsQXDULQED]XDUQsQHYRMDWHLGHQWL¿NXDUDWsWLM
ç) mbështesë të dënuarin me qëllim përmbushjen e nevojave sociale që lidhen
me edukimin, trajnimin, punësimin, strehimin e nevoja të tjera të ngjashme;
d) respektojë të drejtat, liritë dhe interesat e ligjshme të të dënuarve, dhe të
garantojë respektimin e dinjitetit personal të tyre.
Neni 30
Mospërmbushja e kushteve dhe detyrimeve që rrjedhin nga dënimi alternativ
1. Në rast pamundësie të përmbushjes së kushteve dhe detyrimeve që rrjedhin
QJDGsQLPLDOWHUQDWLYSDVLYHUL¿NRQIDNWHWGKHUUHWKDQDWTsQGLNRMQsQsSDPXQGsVLQs
e përmbushjes, dhe pas takimit me të dënuarin, Shërbimi i Provës i dërgon menjëherë
një raport njoftimi prokurorisë mbi arsyet e mospërmbushjes së detyrimeve nga i
dënuari.
2. Shërbimi i Provës i bashkëlidh raportit, sipas rastit, kur është e nevojshme, të
dhëna në lidhje me mospërmbushjen nga ana e të dënuarit të detyrimeve të vendosura
nga gjykata.
3. Raporti përmban edhe një propozim për prokurorin për veprimet që duhen
ndërmarrë në përputhje me shkallën e rrezikshmërisë së shkeljes dhe vlerësimin që
Shërbimi i Provës i ka bërë rastit.
4. Llojet e propozimit për prokurorin janë:
a) dhënia e një paralajmërimi në rastet e të miturve ose shkeljeve të kryera për
herë të parë;
b) paraqitja e kërkesës drejtuar gjykatës për të ndryshuar detyrimin, për të
shtuar detyrime të tjera, për t’i zëvendësuar ato me dënime të tjera ose për të revokuar
pezullimin e kryerjes së dënimit dhe periudhën e dënimit me burgim.
Neni 31
Detyrimi për të hartuar dhe paraqitur raportin
Shërbimi i Provës, me kërkesë të prokurorit ose gjykatës, paraqet një raport
vlerësues për personin nën hetim, për të pandehurin ose për të dënuarin në këto raste:
a) gjatë fazës së hetimeve paraprake;
b) gjatë gjykimit përpara dhënies së vendimit penal;
c) gjatë fazës së ekzekutimit të dënimit penal:
i) në rastin e mbikëqyrjes së personit të dënuar;
ii) në rastin e shqyrtimit të kërkesës për lirimin me kusht;
iii) në përfundimin para kohe të periudhës së vënies në provë;
iv) në përfundim të dënimit alternativ apo në përfundim të përmbushjes së
detyrimeve të caktuara.
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Neni 32
Raporti i shërbimit të provës
1. Shërbimi i Provës harton raportin vlerësues duke analizuar rrethanat sociale
që lidhen me personin nën hetim, të pandehurin apo të dënuarin. Ky raport paraqet një
ekspertim të personit nën hetim, të pandehurit apo të dënuarit brenda kompetencave të
shërbimit të provës.
2. Në rastin e fazës së hetimeve paraprake dhe të gjykimit, ky raport hartohet
nga një punonjës i caktuar nga drejtori i zyrës vendore për këtë qëllim. Në rastet e
fazës së ekzekutimit të dënimit penal, raporti hartohet nga punonjësi i caktuar me
mbikëqyrjen e të dënuarit.
3. Raporti i vlerësimit paraqet të dhëna që i vijnë në ndihmë prokurorit ose
gjykatës në marrjen e vendimit në çdo fazë të procedimit penal, bazuar në informacione
të detajuara dhe në analizën e rrethanave, shkaqeve të kryerjes së veprës penale dhe
qëndrimeve të tij të paraqitura nga Shërbimi i Provës në mënyrë të drejtë dhe të
arsyeshme.
4. Shërbimi i Provës paraqet në raport mendimin e tij për llojin apo masën
dënimit të përshtatshme që duhet marrë në çdo rast individual. Ky mendim jepet
në mënyrë objektive dhe të paanshme, pavarësisht qëndrimeve të prokurorisë apo të
mbrojtësit.
5. Raporti i vlerësimit paraqitet në formë të përmbledhur, duke shmangur
termat e specializuar apo shprehjet që do ta vështirësonin kuptimin e tij.
6. Raporti duhet të përgatitet nga Shërbimi i Provës bazuar në dy a më shumë
takime me personin, për të cilin gjykata ose prokurori ka kërkuar raport vlerësimi.
7. Në rast se nevojitet një analizë komplekse dhe tepër e specializuar
psikologjike, sociologjike, pedagogjike, mjekësore apo analizë tjetër e ngjashme, zyra
vendore i kërkon Drejtorisë së Përgjithshme ekspertizën e duhur për të hartuar raportin
e vlerësimit.
8. Punonjësi i Shërbimit të Provës kontakton anëtarë të familjes, persona nga
shkolla apo vendi i punës dhe çdo person tjetër që mund të ofrojë informacion të
dobishëm për hartimin e raportit të vlerësimit.
9. Nëse personi për të cilin është kërkuar raporti i vlerësimit nuk bashkëpunon,
punonjësi i Shërbimit të Provës e përmend refuzimin e bashkëpunimit në raport.
10. Nëse personi për të cilin është kërkuar raporti nuk gjendet, Shërbimi i
Provës njofton prokurorin ose gjykatën që ka kërkuar raportin, duke përgatitur një
njoftim të posaçëm që tregon faktet e gjetura dhe pamundësinë e hartimit të raportit të
vlerësimit.
7sGKsQDWHSDUDVKLNXDUDQJDSDUDJUD¿QsQNXSWRMQsoGROORMWsGKsQH
SsUIVKLUsHGKHSXQsQPH3ROLFLQsH6+7(7,7SsUWsLGHQWL¿NXDUSHUVRQLQ
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\jNeni 33
Detyrat e punonjësit të Shërbimit të Provës në lidhje me hartimin e raportit
1. Punonjësi i Shërbimit të Provës i caktuar për të hartuar raportin e
vlerësimit:
a) cakton menjëherë, por jo më vonë se 3 ditë nga marrja e kërkesës nga
gjykata ose prokurori, vendin, datën dhe orën e kontaktit të parë me personin për të cilin
është kërkuar raporti i vlerësimit. Kontakti i parë duhet të zhvillohet brenda 5 ditëve
nga marrja e kërkesës nga gjykata apo prokurori. Në rastin e të miturve, punonjësi
i Shërbimit të Provës përcakton vendin, datën dhe orën e takimit apo takimeve me
fëmijën dhe prindërit dhe mbrojtësin ose, nëse është e nevojshme, me njerëz ose
institucione, përfaqësuesve të të cilëve iu është besuar mbikëqyrja e fëmijës.
b) kontakton çdo person dhe institucion që mund të ofrojë informacion
të dobishëm rreth personit në vlerësim, rreth arsimit, punësimit, strehimit, sjelljes,
shëndetit, rrethanave të tij shoqërore dhe familjare;
c) regjistron, në çdo takim, të dhënat e nevojshme dhe të dobishme për hartimin
e raportit të vlerësimit;
ç) i propozon drejtorit të zyrës vendore, kur çmohet e nevojshme, të marrë
PDVDWHSDUDVKLNXDUDQJDSDUDJUD¿LQHQLW
d) harton raportin e vlerësimit bazuar në informacionin e marrë dhe ia paraqet
për shqyrtim dhe nënshkrim drejtorit të zyrës vendore të Shërbimit të Provës;
dh) ia dërgon raportin e vlerësimit organit procedues brenda afatit të kërkuar
prej tij.

Neni 34
Përmbajtja e raportit të vlerësimit dhe e raportit përfundimtar
1. Raporti i vlerësimit përmban elementet e mëposhtme:
a) Përshkrimin dhe analizën e veprës penale në rastin e raporteve të përgatitura
në çdo fazë të procedimit përpara dhënies së dënimit me qëllim vlerësimin e
rrezikshmërisë dhe personalitetit.
b) Një përmbledhje të të gjithë informacionit dhe fakteve të rastit të paraqitura
në formën e një analize mbi shkakun e kryerjes së kësaj vepre penale të veçantë në
këtë kohë.
c)Burimet e informacionit të përdorura opër të përgatitur raportin të paraqitura
shprehimisht, duke përfshirë njerëzit e intervistuar dhe dokumentat e konsultuara.
ç) Numrin e takimeve të mbajtura me personat e intervistuar dhe refuzimin e
bashkëpunimit apo çdo dyshim mbi saktësinë e informacionit të paraqitur në mënyrë të
arsyetuar, si dhe burimet e informacionit mbi të cilat aksesi ka qenë i pamundur.
c) date privind persoana pentru care a fost solicitat;
d) Përshkrimin dhe analizën e autorit të veprës penale, duke përfshirë
informacion mbi sfondin e tij social, historinë personale, historinë kriminale dhe
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reagimet ndaj dënimeve të mëparshme dhe, kur është e nevojshme, arsimimin,
SXQsVLPLQDSRWUDMQLPHWVWUHKLPLQVKsQGHWLQ¿]LNDSRPHQGRUYsVKWLUsVLWsSHUVRQDOH
GXNHSsUIVKLUsJMHQGMHQ¿QDQFLDUHSsUGRULPLQHGURJsVGKHWsDONRROLWTsQGULPHWs
përgjithshme shoqërore dhe çdo faktor tjetër që punonjësi i Shërbimit të Provës e
konsideron të rëndësishëm.
dh) Rrezikun e përsëritjes së veprave penale prej autorit të veprës penale dhe
të dëmit të mundshëm të veprimeve të tij në të ardhmen, si dhe faktorët që mund
të ndikojnë ose prekin sjelljen e tij në përgjithësi. Kur është e përshtatshme, raporti
përfshin mendime/konsiderata mbi mënyrat e reduktimit apo menaxhimit të rrezikut
të përsëritjes apo dëmit.
e) Përfundimet dhe rekomandimet e Shërbimit të Provës për gjykatën ose
prokurorinë.
2. Raporti për përfundimin e plotë të periudhës së mbikëqyrjes përmban:
i) gjeneralitetet e të dënuarit;
ii) të dhënat e vendimit gjyqësor penal që ka caktuar masën alternative;
LLL GDWsQH¿OOLPLWGKHWsSsUIXQGLPLWWsPDVsVDOWHUQDWLYHWsGsQLPLW
iv) arsyen e përfundimit të masës alternative; dhe
v) një paraqitje të ecurisë së përmbushjes së detyrimeve dhe masës alternative
të dënimit.
3. Raportet përpilohen sipas modeleve të standardizuara të miratuara nga
Ministri i Drejtësisë me propozim të Drejtorit të Përgjithshëm.
KREU VII
MBIKËQYRJA E TË DËNUARVE NË GJYSMËLIRI
Neni 35
Përcaktimi i institucionit
1. Shërbimi i Provës dhe Drejtoria e Përgjithshme të Burgjeve, me urdhër
të përbashkët përcaktojnë institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale ku do të
vendoset i dënuari në gjysmëliri. Në këtë përcaktim, mbahen parasysh shkaku për
të cilin gjykata ka caktuar masën alternative të gjysmëlirisë dhe vendin ku duhet të
përmbushë detyrimet personale jashtë burgut.
2. Modeli i urdhrit miratohet nga Ministri i Drejtësisë me propozim të
Drejtorëve të Përgjithshëm të Burgjeve dhe Shërbimit të Provës.
Neni 36
Programi
Shërbimi i Provës harton dhe zhvillon një program ditor individual për
ekzekutimin e dënimit me gjysmëliri, në përputhje me nenin 28 të kësaj rregulloreje.
Ky program përmban detyrimet e të dënuarit gjatë kohës që ndodhet jashtë
Shtojca 1

287

institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale, duke përcaktuar:
a) oraret e hyrjes dhe daljes në institucionin e ekzekutimit të vendimeve
penale;
b) personat me të cilët i dënuari lejohet ose ndalohet të mbajë kontakte gjatë
kohës së qëndrimit jashtë institucionit;
c) ambientet e lejuara dhe ato të ndaluara për frekuentim;
d) kushte të tjera.

KREU VIII
MBIKËQYRJA E TË DËNUARVE PËR TË CILËT GJYKATA KA VENDOSUR
PEZULLIMIN E EKZEKUTIMIT TË DËNIMIT ME BURGIM DHE VËNIEN NË
PROVË
Neni 37
Programi
Shërbimi i Provës harton dhe zhvillon një program individual për ekzekutimin
e vendimit të gjykatës për pezullimin e dënimit me burgim dhe vënien në provë, ku
përcakton të drejtat dhe detyrimet e të dënuarit gjatë ekzekutimit të dënimit në përputhje
me nenin 28 të kësaj rregulloreje.
Neni 38
.RQWDNWHWPH6KɺUELPLQH3URYɺV
1. Shërbimi i Provës mbikëqyr zbatimin e vendimit me pezullim të ekzekutimit
të dënimit me burgim dhe vënien në provë dhe e informon të dënuarin mbi detyrimin
e tij për të mbajtur kontakte me Shërbimin gjatë zbatimit të dënimit.
2. Punonjësi i Shërbimit të Provës përcakton në programin individual numrin,
kohëzgjatjen, frekuencën dhe vendin e takimeve me të dënuarin në provë, në përputhje
me nenin 28 të kësaj rregulloreje.
3. Kur për arsye objektive, i dënuari në provë nuk mund të jetë i pranishëm në
njërin prej takimeve, ai njofton paraprakisht punonjësin e Shërbimit të Provës. Në rast
se njoftimi nuk është i mundur, ai paraqitet pranë Shërbimit të Provës brenda tre ditëve
QJDSsUIXQGLPLLSHQJHVsVGKHMXVWL¿NRQPHGRNXPHQWHPXQJHVsQHWLM
4. I dënuari në provë paraqet të dhëna me shkrim mbi arsyet objektive të
mungesës, të cilat përfshihen në dosjen e tij personale.
3XQRQMsVLL6KsUELPLWWs3URYsVLFDNWXDUYHUL¿NRQDUV\HWHSDUDVKWUXDUDGKH
NXUoPRQTsDUV\HWQXNMXVWL¿NRMQsPXQJHVsQLMHSWsGsQXDULWQsSURYsQMsQMRIWLP
me shkrim ku i ribën të ditur pasojat e mospërmbushjes së detyrimeve dhe përmend
datën e takimit të ardhshëm.
6. Kur shihet që pas dy njoftimeve i dënuari nuk mban kontakte me Shërbimin,
punonjësi i Shërbimit të Provës i caktuar njofton drejtorin e zyrës vendore të Shërbimit
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të Provës, i cili njofton brenda dy ditëve prokurorin.
Neni 39
'HW\ULPHWHWɺGɺQXDULWQɺUDVWQGU\VKLPLWɺYHQGEDQLPLW
1. I dënuari në provë njofton paraprakisht me shkrim punonjësin e caktuar
me mbëqyrjen e tij për ndryshimin e vendbanimit apo vendqëndrimit me përjashtim
Ws UDVWHYH XUJMHQWH NXU QMRIWLPL EsKHW ¿OOLPLVKW QsSsUPMHW WHOHIRQLW GKH Ps SDV PH
shkrim. Brenda 15 ditëve nga ndryshimi, i dënuari në provë i paraqet punonjësit të
caktuar të dhënat e detajuara rreth situatës së re.
2. Në rastin e udhëtimeve që i tejkalojnë 8 ditë, i dënuari në provë informon
Shërbimin e Provës për adresën e vendit ku do të qëndrojë, numrin e telefonit dhe ditën
e kthimit nga udhëtimi.
3. Nëse vendbanimi apo vendqëndrimi i ri i personit ndodhet në një zonë jashtë
NRPSHWHQFsVWRNsVRUHWs]\UsVYHQGRUHWs6KsUELPLWWs3URYsVWsQJDUNXDU¿OOLPLVKW
me çështjen, kjo e fundit brenda 3 ditëve i dërgon zyrës vendore të Shërbimit të Provës,
në kompetencën tokësore të së cilës gjendet vendbanimi apo vendqëndrimi i ri i të
dënuarit, dosjen personale të të dënuarit në provë dhe njofton menjëherë gjykatën që
ka dhënë dënimin.
4. Në rastin e ndryshimit të vendit të punës, i dënuari në provë njofton me
shkrim Shërbimin e Provës dhe e informon atë për arsyet e ndryshimit, vendin e ri të
punës, natyrën dhe veprimtaritë e punës. Brenda 15 ditëve nga ndryshimi i punës, i
GsQXDULQsSURYsLGsUJRQ6KsUELPLWWs3URYsVGRNXPHQWHWTsYsUWHWRMQsGKHMXVWL¿NRMQs
ndryshimin.
Neni 40
'HW\UDWHSXQRQMɺVLWWɺ6KɺUELPLWWɺ3URYɺVQɺOLGKMHPHPEɺVKWMHQHWɺGɺQXDULW
1. Kur gjykata në vendimin e saj ka caktuar një ose më shumë nga detyrimet e
parashikuara në nenin 60 të Kodit Penal, Shërbimi i Provës inkurajon dhe mbështet të
GsQXDULQQsSsUPEXVKMHQHGHW\ULPHYHGKHYHUL¿NRQSsUPEXVKMHQHW\UH
 3sU NsWs TsOOLP 6KsUELPL L 3URYsV LGHQWL¿NRQ GKH OLGK PDUUsYHVKMH
me institucionet lokale që mund të mbështesin përmbushjen e një apo më shumë
detyrimeve të vendosura nga gjykata, siç janë Policia e Shtetit, qendrat e arsimimit
apo trajnimit, qendrat e punës, institucionet mjekësore apo OJF-të që ofrojnë programe
rehabilitimi.
Neni 41
0ELNɺT\UMDHGHW\ULPLWSɺUWɺXVKWUXDUQMɺYHSULPWDULSURIHVLRQDOHRVHSɺUWɺ
PDUUɺQMɺIRUPLPSURIHVLRQDO
1. Kur gjykata, sipas nenit 60 pika 1 të Kodit Penal, ka caktuar për të dënuarin
detyrimin për të ushtruar një veprimtari profesionale ose të marrë një arsim ose formim
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profesional, Shërbimi i Provës merr masat për vendosjen e të dënuarit në formën e
përshtatshme të veprimtarisë profesionale apo arsimimit/formimit profesional.
3sUNsWsTsOOLPSXQRQMsVLL6KsUELPLWWs3URYsVLGHQWL¿NRQTHQGUDWDUVLPRUH
GKHLQVWLWXFLRQHWHNXDOL¿NLPLWSURIHVLRQDOQsQLYHOORNDOTsRUJDQL]RMQsNXUVHWsWLOOD
3. Punonjësi i Shërbimit të Provës i caktuar, kontrollon periodikisht nëse i
GsQXDULQsSURYsLQGMHNNXUVHWHDUVLPLPLWDSRNXDOL¿NLPLW
1sVHYHQGLPLLJM\NDWsVQXNVSHFL¿NRQOORMLQHYHSULPWDULVsTsGRWsQGLTHW
nga i dënuari në provë, Shërbimi i Provës përcakton llojin e aktivitetit dhe mënyrën e
realizimit të tij.
Neni 42
0ELNɺT\UMDHSɺUPEXVKMHVVɺGHW\ULPHYH¿QDQFLDUH
1. Kur gjykata, sipas nenit 60 pika 2 dhe 3 të Kodit Penal, ka caktuar për
të dënuarin detyrimin të paguajë pensionet familjare apo të riparojë dëmin civil
të shkaktuar, Shërbimi i Provës, gjatë kontaktit të parë, kërkon informacion mbi
YHQGEDQLPLQPELVLWXDWsQGKHGHW\ULPHW¿QDQFLDUHYHQGLQHSXQsVGKHNRKs]JMDWMHQ
e kontratës së punësimit dhe, kur është rasti, informacion mbi personat në ngarkim të
të dënuarit.
2. Shërbimi i Provës i shpjegon të dënuarit që ai duhet të përmbushë detyrimet
HYHQGRVXUDQJDJM\NDWDGKHLGHQWL¿NRQEDVKNsPHWsPsQ\UsQGKHNRKsQHGXKXUWs
SsUPEXVKMHVVsGHW\ULPHYH¿QDFLDUH
3. Shërbimi i Provës kontrollon rregullisht nëse i dënuari në provë i përmbush
detyrimet e vendosura nga gjykata dhe i dokumenton rezultatet e kontrollit.
Neni 43
0ELNɺT\UMDHSɺUPEXVKMHVVɺGHW\ULPHYHWɺWMHUD
1. Kur gjykata ka caktuar për të dënuarin detyrimet e parashikuara në nenin
60, pikat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ose 12, të Kodit Penal, Shërbimi i Provës bashkëpunon
ngushtësisht me institucionet lokale apo entet e tjera publike apo private që mund të
asistojnë në mbikëqyrjen e ekzekutimit të detyrimeve.
2. Brenda 3 ditëve nga kontakti i parë, Shërbimi i Provës i dërgon Policisë
së Shtetit ose çdo organizate tjetër apo institucioni që mund të asistojë mbikëqyrjen,
informacion mbi të dënuarin në provë, duke kërkuar që, në rast mospërmbushjeje të
detyrimit, të njoftohet menjëherë.
3. Kur është e nevojshme, Shërbimi i Provës bën vizita pa lajmërim paraprak
QsEDQHVsRVHQsYHQGLQHTsQGULPLWWsWsGsQXDULWSsUWsVLJXUXDUPELNɺT\UMHQHIHNWLYH
të detyrimeve nga i dënuari. Nëpërmjet këtyre vizitave, Shërbimi i Provës mbledh edhe
faktet, si dhe bashkëpunon me familjen e të dënuarit me qëllim asistimin e personit në
përmbushjen e detyrimeve të vendosura.
4. Kur Shërbimi i Provës konstaton që i dënuari në provë ka shkelur një apo
më shumë nga detyrimet e caktuara në vendimin e gjykatës, bën një paralajmërim me
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shkrim dhe i shpjegon verbalisht të dënuarit në provë përmbajtjen e paralajmërimit.
5. Detyrimi konsiderohet i papërmbushur kur, pas një paralajmërimi me shkrim,
Shërbimi i Provës konstaton që i dënuari në provë rishkel detyrimet e caktuara.
Neni 44
0ELNɺT\UMDHSɺUPEXVKMHVVɺGHW\ULPLWSɺUPMHNLPDSRUHKDELOLWLP
1. Kur gjykata, sipas nenit 60 pika 11 e Kodit Penal, ka caktuar për të dënuarin
detyrimin e mjekimit ose rehabilitimit në një institucion shëndetësor ose të nënshtrimit
Qs QMs SURJUDP WUDMWLPL PMHNsVRU RVH UHKDELOLWXHV 6KsUELPL L 3URYsV LGHQWL¿NRQ
¿OOLPLVKWQsQLYHOORNDOEUHQGDGLWsYHQJDNRQWDNWLLSDUsTHQGUsQHSsUVKWDWVKPH
për përmbushjen e këtij detyrimi. Kjo qendër mund të jetë shëndetësore, organizatë,
institucion apo ekspert që realizojnë programe rehabilitimi për subastancat narkotike,
alkoolin apo lloje të tjera programesh rehabilitimi.
2. Punonjësi i Shërbimit të Provës, gjatë takimeve me të dënuarin në provë dhe
në lidhje të vazhdueshme me personat e përfshirë në trajtim, kontrollon nëse i dënuari
në provë ndjek programet e trajtimit.
3. Me qëllim lehtësimin e përmbushjes së detyrimeve, Shërbimi i Provës
lidh marrëveshje me qendrat mjekësore, institucionet, organizatat dhe specialistët për
rregullimin e procedurave konkrete të bashkëpunimit.
 'HW\ULPL L SDUDVKLNXDU Qs QHQLQ  SDUDJUD¿  SLND  Ws .RGLW 3HQDO
konsiderohet i papërmbushur kur i dënuari në provë:
a) në mënyrë të paarsyeshme, refuzon përfshirjen në një program trajtimi;
E QsPsQ\UsWsSDMXVWL¿NXDUQGsUSUHWSURJUDPLQHWUDMWLPLW
c) refuzon t’u nënshtrohet testeve për konsumin e substancave.
KREU IX
MBIKËQYRJA E TË DËNUARVE PËR TË CILËT GJYKATA KA VENDOSUR
QËNDRIMIN NË SHTËPI
Neni 45
Programi
Shërbimi i Provës harton dhe zhvillon një program individual për qëndrimin
në shtëpi, ku përcakton kushtet dhe detyrimet e personit të dënuar gjatë kryerjes së
dënimit, në përputhje me nenin 28 të kësaj rregulloreje.
Neni 46
Mbikëqyrja dhe informimi për ekzekutimin e dënimit me qëndrim në shtëpi
1. Shërbimi i Provës kontakton institucionet lokale, shërbimin social, Policinë
e Shtetit dhe çdo ent privat apo publik që mund të asistojë në ekzekutimin e dënimit me
qëndrim në shtëpi. Shërbimi i Provës lidh marrëveshje bashkëpunimi me ta me qëllim
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mbikëqyrjen e të dënuarit.
2. Mbikëqyrja e ekzekutimit të dënimit me qëndrim në shtëpi përfshin vizitat
rutinë të lajmëruara dhe ato të palajmëruara në shtëpinë e të dënuarit në provë ose
në qendrat e kujdesit ku i dënuari vuan dënimin, si dhe mbajtjen e kontakteve me të
dënuarin dhe familjen e tij.
.XUJM\NDWDVLSDVQHQLWDSDUDJUD¿Ws.RGLW3HQDOOHMRQWsGsQXDULQ
të largohet nga vendbanimi, Shërbimi i Provës harton programin e mbikëqyrjes në
përputhje me masat e përcaktuara nga gjykata për kohën e kaluar jashtë shtëpisë.
Shërbimi i Provës mbikëqyr mënyrën e respektimit nga i dënuari të plotësimit të
nevojave të domosdoshme familjare të lejuara nga gjykata.
4. Kur Shërbimi i Provës konstaton se kushtet e parashikuara në nenin 59/a
SDUDJUD¿Ws.RGLW3HQDOSsUWsFLODWJM\NDWDNDFDNWXDUPDVsQDOWHUQDWLYHTsQGULP
në shtëpi nuk ekzistojnë më, raporton menjëherë tek prokurori me qëllim që t’i
kërkohet gjykatës revokimi e masës alternative dhe zëvendësimin e saj me një tjetër.
Raporti i Shërbimit të Provës përmban, në këtë rast, një propozim konkret për dënimin
zëvendësues.
Neni 47
Mospërmbushja e kushteve dhe detyrimeve
1. Në rastin kur i dënuari nuk përmbush detyrimet që rrjedhin nga dënimi
PHTsQGULPQsVKWsSL6KsUELPLL3URYsVYHUL¿NRQIDNWHWGKHUUHWKDQDWTsNDQsVMHOOs
mospërmbushjen dhe i raporton prokurorit të çështjes me qëllim zbatimin e nenit 62
të Kodit Penal.
2. Kur Shërbimi i Provës çmon që i dënuari nuk ka përmbushur detyrimet si
rezultat i pamundësisë objektive, ai i propozon prokurorit ndryshimin e detyrimeve në
përputhje me mundësitë dhe nevojat e të dënuarit.
KREU X
MBIKËQYRJA E TË DËNUARVE, PËR TË CILËT GJYKATA KA VENDOSUR
PEZULLIMIN E EKZEKUTIMIT TË DËNIMIT ME BURGIM DHE DETYRIMIN
PËR KRYERJEN E NJË PUNE ME INTERES PUBLIK
Neni 48
Përcaktimi i llojit dhe vendit të punës
1. Kur gjykata ka caktuar ndaj të dënuarit masën alternative të parashikuar nga
neni 63 i Kodit Penal, në favor të interesit publik, Shërbimi i Provës vendos llojin e
punës që do të kryhet, vendin ku do të kryhet dhe ditët e javës.
2. Kur gjykata ka caktuar në vendimin e saj kryerjen e një pune në favor të
interesit të një shoqate, Shërbimi i Provës përcakton llojin e punës dhe ditët e javës.
3. Në marrjen e këtij vendimi, Shërbimi i Provës vlerëson llojin e veprës penale
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të kryer, treguesit personalë të të dënuarit, si arsimi, mosha, gjendja shëndetësore,
aftësitë profesionale, përvojën e mëparshme të tij dhe kushte të tjera sociale apo
familjare të të dënuarit.
4. Shërbimi i provës në caktimin e vendit ku do të kryhet puna me interes
publik merr në konsideratë vendbanimin e të dënuarit. Kur brenda territorit të
vendbanimit të të dënuarit nuk ka një institucion të përshtatshëm, Shërbimi i Provës
cakton një institucion tjetër të së njëjtës natyrë i cili ndodhet në rrethin më të afërt me
vendbanimin e të dënuarit.
Neni 49
Programi
1. Pas përcaktimit të institucionit, Shërbimi i Provës harton dhe zhvillon një
program për kryerjen e punës me interes publik në përputhje me nenin 28 të kësaj
rregulloreje, i cili përmban:
D GLWsWHMDYsVJMDWsWsFLODYHGRWsNU\KHWSXQDRUDUHWSsU¿OOLPLQGKHPEDULPLQ
e punës dhe veprimtaritë e përditshme;
b) mënyrën e takimeve me punonjësin e Shërbimit të Provës;
c) elemente të tjera të nevojshme.
2. Kur i dënuari është person i mitur, programi ditor duhet të hartohet duke
marrë parasysh moshën, interesin më të lartë të fëmijës, nevojat psiko-sociale, duke
u konsultuar me prindërit, kujdestarin, mbrojtësin e tij ose persona të tjerë të kërkuar
nga i mituri.
3. Shërbimi i Provës lidh marrëveshje me subjektet në të cilin do të kryhet puna
me interes publik për përmbushjen e programit. Marrëveshja përcakton programin,
punën që do të kryhet, personin përgjegjës të caktuar nga subjektet për të mbikëqyrur
realizimin e punës nga i dënuari, si dhe detyrimin e subjekteve për të njoftuar menjëherë
Shërbimin e Provës në rastet e mospërmbushjes nga i dënuari të detyrimeve.
4. Shërbimi i Provës shpjegon, tek personi përgjegjës i caktuar për mbikëqyrjen,
TssVKWsHQHYRMVKPHWsHYLGHQWRKHQRUsWHSXQsVPELED]DGLWRUHSsUWsYHUL¿NXDU
nëse orari i punës ditore është respektuar apo jo, si dhe për të informuar rregullisht
Shërbimin e Provës mbi nivelin e performancës në punë të të dënuarit.
Neni 50
Informimi i personit të dënuar për ekzekutimin e dënimit
3DUD¿OOLPLWWsSXQsV6KsUELPLL3URYsVLQIRUPRQWsGsQXDULQSsUGHW\ULPLQ
e tij për të përmbushur udhëzimet e dhëna nga ky Shërbim dhe ato që rrjedhin nga puna
që ai kryen.
2. Shërbimi i Provës informon personin e dënuar për detyrimin e tij për të
mbajtur kontakte me të.
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Neni 51
Të drejtat dhe detyrat e të dënuarit
Gjatë kryerjes së punës i dënuari gëzon të drejta të njëjta me punëmarrësit
e tjerë lidhur me mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë në punë, mirëqenien sociale dhe
kohëzgjatjen në punë, si dhe ato që rregullojnë marrëdhëniet e punës, me përjashtim të
NX¿]LPHYHTsUUMHGKLQQJDQDW\UDHGsQLPLWGKHSsUPEXVKMDHGHW\ULPHYHWsWLM
Neni 52
Mbikëqyrja e ekzekutimit të vendimit
1. Shërbimi i Provës mbikëqyr të dënuarin gjatë ekzekutimit të vendimit për
kryerjen e punës në favor të interesit publik a shoqatës.
2. Kur Shërbimi i Provës njoftohet nga subjekti pranë të cilit kryhet puna për
PRVSsUPEXVKMHWsGHW\ULPHYHQJDLGsQXDULDWsKHUsDLHYHUL¿NRQREMHNWLYLVKWNsWs
LQIRUPDFLRQGKHUH]XOWDWHWHYHUL¿NLPLWLDUDSRUWRQPHQMsKHUsSURNXURULW
Neni 53
Pezullimi i ekzekutimit të vendimit për punë me interes publik
1. Në rastet kur i dënuari paraqet tek prokurori kërkesën për pezullimin
e ekzekutimit të vendimit për punë me interes publik, ia njofton këtë kërkesë edhe
Shërbimit të Provës dhe ky i fundit informon personin përgjegjës të caktuar me
mbikëqyrjen e punës.
6KsUELPLL3URYsVYHUL¿NRQVKNDNXQHSDUDTLWXUQJDLGsQXDULQsNsUNHVsQH
WLMSsUSH]XOOLPGKHUH]XOWDWHWHYHUL¿NLPLWLDUDSRUWRQSURNXURULW1sUDSRUW6KsUELPL
i Provës evidenton edhe nëse kushtet e të dënuarit kanë ndryshuar në atë masë që
MXVWL¿NRMQsSH]XOOLPLQ
Neni 54
Mospërmbushja e kushteve dhe detyrimeve
Kur Shërbimi i Provës konstaton se i dënuari nuk kryen punën me interes
publik, nuk mban kontakte të rregullta me të apo shkel kushtet apo detyrimet e tjera të
caktuara, i raporton prokurorit.
Neni 55
Përfundimi i punës me interes publik
Subjektet pranë të cilave është kryer puna me interes publik, në përfundim
të punës, pajisin të dënuarin me një vërtetim mbi orët e punës dhe datat e kryerjes së
saj.
KREU XI
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MBIKËQYRJA E TË DËNUARVE, PËR TË CILËT GJYKATA KA VENDOSUR
LIRIMIN ME KUSHT
Neni 56
Programi
Shërbimi i Provës harton dhe zhvillon një program individual për ekzekutimin
e vendimit të lirimit me kusht, në përputhje me nenin 28 të kësaj rregulloreje.
Neni 57
Mbikëqyrja e ekzekutimit të vendimit të lirimit me kusht
Shërbimi i Provës mbikëqyr ekzekutimin e vendimit të lirimit me kusht dhe
kur është e nevojshme, bashkëpunon me organet e pushtetit vendor dhe me Policinë e
Shtetit. Ai informon personin e dënuar për detyrimin e tij për të raportuar rregullisht
pranë Shërbimit lidhur me kryerjen e dënimit.
Neni 58
Ndryshimi i vendbanimit
Në rast ndryshimi të vendbanimit, i liruari me kusht njofton paraprakisht
Shërbimin e Provës dhe Policinë e Shtetit mbi adresën e re të banimit dhe mbi arsyet
e ndryshimit. Në këtë rast, Shërbimi i Provës njofton menjëherë prokurorin dhe
Shërbimin e Provës së vendit të banesës së re të të liruarit me kusht.
Neni 59
Ndryshimi i detyrimeve
Në rastin kur i dënuari nuk është në gjendje të përmbushë detyrimet që
UUMHGKLQQJDOLULPLPHNXVKW6KsUELPLL3URYsVSDVLYHUL¿NRQNXVKWHWGKHUUHWKDQDW
për mospërmbushjen e tyre, njofton prokurorin e çështjes dhe bën propozime në lidhje
me ndryshimin e detyrimeve në përputhje me kushtet dhe nevojat e përshtatshme.
KREU XII
ZBATIMI I AKTEVE NDËRKOMBËTARE NGA SHËRBIMI I PROVËS
Neni 60
Bashkëpunimi me Ministrinë e Drejtësisë
1. Në rastet kur Shërbimi i Provës çmon se duhen zbatuar rregullat e
Konventës Europiane “Për mbikëqyrjen e personave të dënuar ose të liruar me kusht”
DSRVLSDVUUHJXOODYHHQGRQMsDNWLWMHWsUQGsUNRPEsWDUWsUDWL¿NXDUDDWsKHUsQMRIWRQ
dhe bashkëpunon me Ministrinë e Drejtësisë.
Shtojca 1

295

2. Procedurat e bashkërendimit të punës me Ministrinë e Drejtësisë përcaktohen
me urdhër të Ministrit të Drejtësisë me propozim të Drejtorit të Përgjithshëm të
Shërbimit të Provës.
KREU XIII
DISPOZITA TË FUNDIT
Neni 61
Dispozitë kalimtare
1. Ministri i Drejtësisë nxjerr aktet nënligjore në përputhje me parashikimet
OLJMRUHVLGKHWsNsVDMUUHJXOORUHMHSsUYsQLHQQsH¿oHQVsWs6KsUELPLWWs3URYsV
2. Deri në plotësimin e numrit të punonjësve të Shërbimit të Provës, Ministri
i Drejtësisë ngre një komision të posaçëm prej 5 vetësh për realizimin e procedurave
për emërimin e punonjësve të parë të Shërbimit të Provës. Për punonjësit e parë të
rekrutuar zbatohen, për aq sa janë të pajtueshme, rregullat e neneve 13 dhe 14 të kësaj
rregulloreje.
3. Deri në krijimin e të gjitha zyrave vendore të Shërbimit të Provës sipas
nenit 5 pika 1 të kësaj rregulloreje, Ministri i Drejtësisë përcakton me akt nënligjor
vendndodhjen e zyrave vendore të para.
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SHTOJCA 2

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI

Nënshkruhet midis palëve:
Përfaqësuar nga:
Palët ranë dakord si më poshtë:

Neni 1
Konteksti i bashkëpunimit
Në kuadër të zbatimit të programit .............., objektivi kryesor i bashkëpunimit
është..............................................
Për zbatimin e programit palët bien dakord ………………. Zbatimi i programit do të
jetë sipas neneve të mëposhtme……………

Neni 2
Kohëzgjatja e bashkëpunimit

Bashkëpunimi do të zgjasë sipas marrëveshjes……………………………..
Neni 3
Aktivitetet
Palët bien dakord që të zbatojnë aktivitetet e
mëposhtme………………………………
Neni 4
Njoftimi i autoritetit përgjegjës
Neni 5
Personeli
1.
2.
Shtojca 2

Shërbimi i
provës..................................................................................................
Organizata do të punësojë.................................................................
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3.

Kontratat do të përcaktojnë……………………………………......
Neni 6
Shpenzimet

1. Palët bien dakord që të ndajnë shpenzimet sipas Buxhetit si Aneks i kësaj
Marrëveshjeje
Neni 7
Monitorimi dhe vlerësimi

Neni 8
Kushtet e pagesës

Neni 9
.RQ¿GHQFLDOLWHWL

Neni 10
Ligjshmëria e veprimeve

Neni 11
Përfundimi – Ndryshime të Marrëveshjes

Neni 12
Zgjidhje të mosmarrëveshjeve

Për

Për

Shërbimin e provës

Organizatën
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Aneks Buxheti
SHTOJCA 3

DOSJA PSIKOSOCIALE
Nr. ___
I dënuari__________________________
Institucioni________________________

TË DHËNAT PERSONALE
Emri,atësia,mbiemri____________________________________________________
Datëlindja/endlindja____________________________________________________
Profesioni i ushtruar (përpara burgimit/arrestimit_____________________________
Statusi civil___________________________________________________________
Përbërja familjare______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Data e ardhjes në institucion_______
Data e intervistës së parë__________
PËRSHKRIMI I RASTIT (përshkrim i shkurtër)
(mjedisi social-kulturor dhe konteksti familjar)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Dhunë familjare (objekt/subjekt)__________________________________________
Vepra dhe historia penale_______________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Probleme shëndetësore
'sPWLPH¿]LNHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Sëmundje të ndryshme__________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Vlerësim i përgjithshëm psikologjik
(mbështetur mbi informacionin e marrë nga kontaktet e para me të
paraburgosurin/të burgosurin)
Nevoja psikologjike ___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Pikat e forta dhe të dobëta të personalitetit_________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Probleme të shëndetit mendor____________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ABUZIMET ME DROGAT DHE ALKOOLIN
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
TENDENCA PËR VETËVRASJE
(A ka patur ndonjëherë tentativë për vetëvrasje ?)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

BURIMET MBËSHTETËSE
(shpirtërore, materiale, komunitare, profesionale)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
SKEMA E MARRËDHËNIEVE
Marrëdhëniet me familjarët dhe burimet e tjera mbështetëse

Evidentimi i problemeve
a.
Probleme të qëndrimeve dhe sjelljes
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
b.
Qëndrimi ndaj veprës
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
c.
Dëmi i shkaktuar
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
d.
Faktorët kriminogjenë, (statikë/dinamikë)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
e.
Çrregullime të karakterit psiko-social
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
f.
Probleme të arsimimit
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Shtojca 3
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
g.
Probleme të punësimit
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
h.
Probleme të tjera të riintegrimit
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Fokusi i trajtimit
Objektivat:
QsYDUsVLWsSUREOHPHYHWsLGHQWL¿NXDUD
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7UHJXHVLW
(Për matjen e objektivave të vendosur)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Aktivitete konkrete
(Për arritjen e objektivave të vendosur)
a.
Këshillime individuale (temat kryesore, përshkrim i shkurtër,
niveli i pjesëmarrjes)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
b.
Këshillime në grup
(temat kryesore, përshkrim i shkurtër, niveli i pjesëmarrjes)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
c.
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niveli i pjes__________________________________________________________
____________________________________________________________________
d.
Arsimimi (temat kryesore, përshkrim i shkurtër, niveli i pjesëmarrjes)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
e.
Aktivitete në fushën e punësimit (përshkrim i shkurtër i aktivitetit, niveli i
pjesëmarrjes)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Arritjet dhe vështirësitë gjatë punës
(në varësi të objektivave të vendosura)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
VLERËSIMET PËR SJELLJEN NË INSTITUCION
(Pozitive, negative, shkelje disiplinore)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Shënime të tjera
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Specialisti
_______________
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SHTOJCA 4

MASAT ALTERNATIVE TË DËNIMIT ME BURGIM

Punë në Interes Publik
(Community Service Orders)
Formularët e zbatimit
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MASAT ALTERNATIVE / PUNA NË INTERES PUBLIK
Formulari 1
DOSJA E PERSONIT
Numri i rastit:
Emri i personit:________________________________________________________
Mbiemri: ___________________________________________________________
Datëlindja: __________________________________________________________
Adresa: ____________________________________________________________
Vëndbanimi:__________________________________________________________
Numri i telefonit:_______________________________________________________
Grupimi etnik:_________________________________________________________
Personi që ndjek rastin:__________________________________________________

I. Ambienti social dhe ekonomik
A. Niveli i shkollimit
Niveli i arritur i shkollimit

Gjendja e tanishme
e shkollimit

Aktivitetet e tanishme

B. Gjëndja familjare
Numri i personave që jetojnë në familje:
Gjendja e kujdestarit ligjor:
Emri

Mbiemri

Niveli i
shkollimit

Aktivitetet

Babai
Nëna
Ndonjë kujdestar
tjetër ligjor
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Gjendja e vëllezërve dhe motrave:
Emri

Mbiemri

Mosha

Niveli i shkollimit

Aktivitetet

Banimi:
Ku banon ? Shtëpi – Apartament – Të tjera
____________________________________________________________________
Numri i dhomave:
___________________________________________________________________
Pajisjet në dispozicion:
___________________________________________________________________

,,=KYLOOLPL¿]LNGKHSVLNRORJMLN
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III. Implementimi i punës në interes publik
Vepra penale e kryer
Data e gjykimit/Numri i vendimit
Gjykata
Emri i gjyqtarit
Numri i oreve të punës
Institucioni ku është zbatuar puna në
interes publik
Emri i personit që ndjek të dënuarin
Çfarë lloj aktiviteti është kryer nga i
dënuari?
'DWDH¿OOLPLWWsDNWLYLWHWHYH
Data e përfundimit të aktiviteteve
Data e dorëzimit të raportit social
Komente mbi zbatimin e punës në interes publik

IV. Lloji i shërbimit për familjen
Data

Shtojca 4

Punonjësi social

Lloji i ndihmës

Komentet
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MASAT ALTERNATIVE / PUNA NË INTERES PUBLIK
Formulari 2

MARRËVESHJA E SHËRBIMIT (KUR I DËNUARI ËSHTË I MITUR)
Kjo marrëveshje ndërmjet palëve në vijim:
1. Punonjësi social që mbikqyr shërbimin e punës në interes publik
2. Fëmija:
Për të cilin gjyqtari ka urdhëruar një periudhë prej ...... orësh.
3. Institucioni publik kompetent për ndjekjen e fëmijës:
I përfaqësuar nga:
Nr. i telefonit:
Kjo marrëveshje ka për qëllim paraqitjen e programit të aktiviteteve të vendosura për
fëmijën dhe detyrat e dala nga ajo.
Punonjësi social premton të sigurojë përcjelljen e urdhëresës së lëshuar nga gjyqtari.
Kjo nënkupton:
- Vendosjen e kontaktit ndërmjet fëmijës dhe personit përgjegjës me qëllim organizimin
e programit të lëshuar nga gjyqtari;
- Sigurimin e detyrimeve të dobishme që nuk janë degraduese;
- Të informojë zyrtarin e Shërbimit Social të Qendrës për Punë Sociale për këtë program
që ai/ajo t’ia dorëzojnë gjyqtarit me qëllim sigurimin e pëlqimit të tij/saj;
- Të sigurojë që gjithçka të shkojë sipas programit;
- Të ndërhyjë nëse fëmija apo personi përgjegjës kërkon ndërhyrje të tillë;
- Të vazhdojë me qëndrimin cilësor dhe sasior në përfundim të programit me personin
përgjegjës dhe fëmijën;
- Dorëzimi i raportit zyrtarit të Shërbimit Social të Qendrës për Punë Sociale në
përfundim të urdhëresës të lëshuar nga gjyqtari.
Fëmija premton:
- Të respektojë orarin dhe detyrat e përcaktuara;
- Të informojë personin përgjegjës dhe punonjësin social nëse ka ndonjë problem;
7sMXVWL¿NRMsoGRPXQJHVsWHNSXQRQMsVLVRFLDO FHUWL¿NDWsPMHNsVRUH
- Të mos shkaktojë asnjë lloj dëmi (si material ashtu edhe moral) institucionit publik
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të aftë për ndjekjen e fëmijës;
- Të mos huazojë asnjë material që i përket institucionit publik të aftë për ndjekjen e
fëmijës;
- Të sillet mirë (i sjellshëm, i saktë…)
- Në raste vështirësish, të bisedojë me personin përgjegjës apo punonjësin social;
- Të jetë i pranishem në intervistime të domosdoshme për sigurimin e kryerjes korrekte
të urdhëresës të lëshuar nga gjyqtari.
Personi përgjegjës (nga institucioni publik i aftë për ndjekjen e fëmijës) premton:
- Të respektojë orarin dhe detyrat e caktuara;
- Të sigurohet që fëmija mbikqyret nga një anëtar i personelit kur është duke punuar, të
japë ndihmesë praktike, të furnizojë me materialin e nevojshëm për detyrat e kërkuara
(përveç kur deklarohet ndryshe) . . .
- Mos ta ekspozojë fëmijën në situata të rrezikshme (respektimi i nenit 32 i Konventës
për të Drejtat e Fëmijës dhe nenit 99 të Kodit të Punës);
- Të ndalojë fëmijën nga drejtimi i mjeteve motorike;
- Të sigurojë që fëmija të punojë në mënyrë diskrete;
- Të jetë i pranishem në intervistime të domosdoshme për sigurimin e kryerjes korrekte
të urdhërit të lëshuar nga gjyqtari.
Palët ranë dakord për këtë program.
Vendi:
Aktivitetet:
Orari:
Orët e punës jashtë orarit nuk llogariten.
ditë ngame
oramiratimin e punonjësit social.
Pas mungesës, programi mund tëÇdo
rishikohet

Lloji i transportit të fëmijës:
Sigurohet nga vete femija
Shujtat:
Më:
Dhënë nga:
Punonjësi social:
Fëmija:
Kujdestari ligjor i fëmijës:
Shtojca 4
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Personi përgjegjës nga institucioni:
MASAT ALTERNATIVE / PUNA NË INTERES PUBLIK
Formulari 3/1
FORMULARI I VIZITAVE FAMILJARE
PUNONJËSI SOCIAL

Emri dhe mbiemri i të dënuarit:
Numri i rastit:
Data

310

Punonjësi social

Qëllimi i vizitës

Komentet

Shtojca 4

MASAT ALTERNATIVE / PUNA NË INTERES PUBLIK
Formulari 3/2
FORMULARI I VIZITAVE FAMILJARE
PSIKOLOGU
Emri dhe mbiemri i të dënuarit:
Numri i rastit:
Data

Shtojca 4

Psikologu

Qëllimi i vizitës

Komentet
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MASAT ALTERNATIVE / PUNA NË INTERES PUBLIK
Formulari 4
FORMULARI I PJESËMARRJES PËR “PUNËN NË INTERES PUBLIK”
Emri:

Mbiemri:

Institucioni ku kryhet puna në interes publik:
Numri i orëve:
Personi përgjegjës në institucion:
'DWDH¿OOLPLW'DWDHPEDULPLW««««««««««
Data
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Nënshkrimi

Përgjegjësi
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Data:
Nënshkrimi:
MASAT ALTERNATIVE / PUNA NË INTERES PUBLIK
Formulari 5/1
NDJEKJA E INSTITUCIONIT
PUNONJËSI SOCIAL
Emri dhe mbiemri i të dënuarit:
Numri i rastit:
Data Punonjësi social Emri i personit të takuar

314

Natyra dhe
qëllimi i
kontaktit

Komentet
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MASAT ALTERNATIVE / PUNA NË INTERES PUBLIK
Formulari 5/2
NDJEKJA E INSTITUCIONIT
PSIKOLOGU
Emri dhe mbiemri i të dënuarit:
Numri i rastit:
Data

Shtojca 4

Psikologu

Emri i personit
ë takuar

Natyra dhe qëllimi i
kontaktit

Komentet

315

MASAT ALTERNATIVE / PUNA NË INTERES PUBLIK
Formulari 6
RAPORTI SOCIAL

PËRMBAJTJA E FAQES SË PARË:
- Për Qendrën e Punës Sociale (vendi)
- Në vëmëndje të (emri i punonjësit social dhe vendi)
- Tema: (inicialet e emrit të kundërvajtësit të ri)
- Skedari: (numri i vendimit të gjykatës)
- Gjyqtari: (emri i gjyqtarit dhe gjykatës)
- Puna në interes publik: (kohëzgjatja e punëve – numri i orëve)
- I mbikqyrur nga punonjësit social: (emrat e punonjësve socialë)
- Institucioni ku i dënuari ka kryer punën
- E bërë më: (data kur raporti është bërë)
- Vendi: (vendi ku raporti është bërë)
- Faktet nga vendimi i gjyqit: (lloji i veprës penale dhe dënimi i dhënë)

PËRMBAJTJA E FAQES SË DYTË:
- Titulli: Organizimi dhe ecuria e Punës në Interes Publik
- Gjendja e të dënuarit – ambienti social dhe ekonomik
*MHQGMD¿]LNHGKHSVLNRORJMLNHHWsGsQXDULW
- Përzgjedhja e institucionit të përshtatshëm:
(duke shpjeguar se kush i ka përzgjedhur aktivitetet)
- Ecuria e punës në interes publik: (ndjekja e punës, diskutimet me personin
përgjegjës që ka mbikqyrur të dënuarin në institucion)
- Mendimi ynë: (çfarë mendojmë ne se ka mundur të ndikojë tek i dënuari për të
kryer veprën penale?)
- Përfundimi: (cili është mendimi ynë për riintegrimin e fëmijës?)
- Në fund (emri dhe mbiemri i punonjësit social që shkroi raportin)
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MASAT ALTERNATIVE / PUNA NË INTERES PUBLIK
Formulari 8

AKTIVITETET PAS PUNËS NË INTERES PUBLIK
Emri i personit: ______________________________________________________
Mbiemri: ___________________________________________________________
Mosha: _____________________________________________________________
Adresa: _____________________________________________________________
Numri i telefonit: _____________________________________________________
Numri i rastit: ________________________________________________________
Data e përfundimit të punës:
____________________________________________________________________
Arsyet e propozimit të aktiviteteve pas kryerjes së punës:
____________________________________________________________________
Llojet e aktiviteteve të propozuara:
____________________________________________________________________
Institucionet në të cilat kryhen aktivitetet
____________________________________________________________________
Data e vizitës sipas marrëveshjes
____________________________________________________________________
Shpenzimet e përfshira / Shuma / Data:
____________________________________________________________________
.RKs]JMDWMDHSODQL¿NXDU
____________________________________________________________________
Ndjekja
'DWDH¿OOLPLWWsDNWLYLWHWHYHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Data
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Punonjësi social

Natyra dhe qëllimi i vizitës

Komentet
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