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Lista e akronimeve
ASK
AIDS
HIV
KDF
KGjK
KPK
OJQ
PK
QPS
ShKK
ShSK
UNICEF
ZQM
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Konventa për të Drejtat e Fëmijës
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Organizatë Joqeveritare
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Fondacioni i Kombeve të Bashkuara për Fëmijë
Zyra për Qeverisje të Mirë
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1. HYRJE

“Treguesi është masë që ndihmon për t’ju përgjigjur
pyetjes se sa shumë, ose nëse, është arritur progres
kundrejt një objektive të caktuar”.

Gjendja në Kontekstin Global
Numri global i fëmijëve1 të privuar nga liria si
rezultat i konfliktit me ligjin është vlerësuar të
jetë jo më pak se një milion. Këta fëmijë mund të
përballen me autoritetet e zbatimit të ligjit për një
numër të gjerë arsyesh. Kryerja e një vepre penale,
përfshirë vepra politike dhe shkelje specifike për
fëmijërinë është një arsye për konflikt me ligjin.
Megjithatë, më shumë se kjo, fëmijët mund të
privohen nga liria nëse shihen që janë “në rrezik
të kriminalitetit” ose në një “situatë të parregullt”.
Ata madje mund të gjejnë veten në paraburgim
si rezultat i veprimit të autoriteteve të zbatimit
të ligjit në mënyrë jo të duhur ose arbitrare.
Shkaqet rrënjësore sociale që i çojnë fëmijët në
konflikt me ligjin përfshijnë varfërinë, familjet e
ndara, dhuna në familje, mungesa e mundësive
për arsimim dhe punësim, emigrim, abuzim
me drogat ose substancat narkotike, presioni i
bashkëmoshatarëve, mungesa e udhëheqjes së
prindërve, dhuna, abuzimi dhe shfrytëzimi.
Sistemet qeveritare për tu përgjigjur nevojave të
fëmijëve në konflikt me ligjin ndryshojnë në emër
dhe qasje, në përputhje me rrethanat e vendit.
Fëmijët mund të trajtohen nëpërmjet drejtësisë
formale apo sistemit të gjykatave, nga sistemi i
mbrojtjes sociale, apo për kundërvajtje të vogla
nga një sistem administrativ. Sisteme të tilla mund
të funksionojnë në kuadër të sistemit të drejtësisë
penale për të rritur ose mund të veprojnë kryesisht
jashtë sistemit gjyqësor nëpërmjet komiteteve,

1 Çdo referim ndaj fëmijëve në këtë dokument
është në përputhje me Konventën për të Drejtat e
Fëmijës, d.m.th. çdo qenie njerëzore nën moshën
tetëmbëdhjetë vjeç.

komisioneve apo paneleve administrative. Në të
gjitha rastet kur sistemi përmban një shkallë të
specializimit për fëmijët, qoftë kur sistemi është i
bazuar në gjykata, sistemi i mbrojtjes sociale apo
sistemi administrativ, ai njihet shpesh si një sistem
i drejtësisë për të mitur.
“Sistemi i drejtësisë për të miturit” çdo herë
përdoret për t’iu referuar ligjeve, politikave,
udhëzimeve, normave zakonore, sistemeve,
profesionistëve, institucioneve dhe trajtimit të
zbatueshëm në mënyrë specifike për fëmijët në
konflikt me ligjin.
Në vendet që nuk kanë ndonjë shkallë specializimi
të drejtësisë për fëmijë, fëmijët në konflikt me ligjin
trajtohen në masë të madhe në të njëjtën mënyrë
si të rriturit. Të dy sistemet e drejtësisë penale
për të rritur dhe të sistemeve të drejtësisë për
fëmijë mund të përdorin shpesh mohimin e lirisë
si mundësia për dënimin kryesor. Të dy sistemet
mund të dështojnë të marrin në konsideratë
nevojat, interesin më të lartë të fëmijës për të
trajtuar shkaqet rrënjësore të konfliktit me ligjin.
Në të vërtetë, në vendet ku mund të ketë në
veprim ‘procedura të specializuara’ për fëmijët në
konflikt me ligjin, një sistem efektiv i drejtësisë për
fëmijë kërkon që nevojat e ndryshme të fëmijëve
të vlerësohen, që fëmijët në konflikt me ligjin të
referohen në shërbime të përshtatshme dhe që
atyre t’iu është ofruar kujdes dhe ndihmë për riintegrimin në komunitet.
Për më tepër, një sistem i drejtësisë për të miturit
duhet të veprojë në një mjedis ‘miqësor për
fëmijët’, duke përdorur gjuhë të përshtatshme dhe
përdorim minimal të mundshëm të kufizimeve
fizike.
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Pasi bien në kontakt me një sistem gjyqësor që nuk
reagon ndaj nevojave të fëmijës, fëmijët e privuar
nga liria janë në një rrezik më të madh abuzimi,
dhune, shfrytëzimi dhe shqetësime shëndetësore
të tilla si lëndimet dhe infeksioni me HIV/AIDS.
Ata gjithashtu janë në rrezik të izolohen më tej
nga shoqëria, veçanërisht në rastet kur mbrojtja
sociale, edukimi dhe ri-integrimi i fëmijës nuk janë
pjesë integrale e sistemit zyrtar të drejtësisë.

ndërkombëtare. Këto standarde kanë udhëhequr
dhe vazhdojnë të udhëheqin, si veprimet e qeverive
ashtu edhe punën e organizatave aktive në fushën
e drejtësisë për fëmijë, përfshirë edhe ata anëtarë
të panelit të koordinimit ndërmjet agjensive për
drejtësinë për fëmijë. Reduktimi i përdorimit të
heqjes së lirisë përmes promovimit të programeve
alternative, drejtësisë restorative dhe alternativave
të tjera është një synim i shpeshtë i anëtarëve të
panelit ndërmjet agjencive.

Situata e fëmijëve në konflikt me ligjin është unike,
sa i përket numrit të standardeve të aplikueshme

Zhvillimi i treguesve dhe rëndësia e tyre
Nevoja për të zhvilluar treguesit global dhe unik për fëmijët në konflikt me ligjin dhe drejtësisë për
fëmijë, shpeshherë është shtruar si nevojë urgjente. Fatmirësisht pas disa vite punë, kjo nevojë
është bërë realitet, nën përkujdesjen profesionale të zyrës së UNICEF dhe UNODC, kjo punë
profesionale rezultoi me draftimin dhe finalizimin e 15 treguesve global.
Këta tregues do t’ju lehtësojnë shteteve për të krahasuar progresin në mbrojtje më të mirë të
fëmijëve në konflikt me ligjin dhe administrimin më të mirë të sistemit të drejtësisë. Të dhënat që do
të dalin nga matja e këtyre treguesve do të krijonin një bazë mjaft të mirë të dialogut në nivel lokal,
kombëtar dhe ndërkombëtar. Matja do të ndihmojë që çështjet që ndërlidhen me fëmijët në konflikt
me ligjin të jenë më të dukshme dhe të prekshme, dhe për më tepër do të ndihmonin progresin
në drejtim të përmirësimit të mbrojtjes, që të jenë në pajtueshmëri me standardet ndërkombëtare.
Treguesit, sipas të gjitha gjasave, do të përdoren edhe nga Komiteti për të Drejtat e Fëmijëve si
udhëzues për hartimin e raportit shtetëror mbi zbatimin e Konventës për të Drejtat e Fëmijës dhe
raportimit para trupave të traktatevetë OKB-së. Ato po ashtu mendohet të mbështesin procesin e
monitorimit të zbatimit të Kodit të Drejtësisë për të Mitur, neneve relevante të Konventës mbi të
Drejtat e Fëmijëve nga shtetet palë të kësaj konvente dhe standardeve tjera nga drejtësia për të
mitur, me theks të veçantë Udhëzuesin e Kombeve të Bashkuara për Parandalimin e Delikuencës
së të Miturve (Udhëzuesi i Riadit), Rregullat Standarde Minimale të Kombeve të Bashkuara për
Administrimin e Drejtësisë për të Mitur (Rregullat e Pekinit) dhe Rregullat e Kombeve të Bashkuara
për Mbrojtjen e të Miturve të Privuar nga Liria.
Këta treguesit pritet po ashtu të jenë të dobishëm për monitorimin dhe përmirësimin e sistemit të
drejtësisë në niveli vendi. Kjo ndihmon në masë të madhe edhe në ngritjen e përgjegjësisë në rast
të shkeljes të të drejtave të fëmijëve që janë në konflikt me ligjin. Treguesit janë po ashtu shumë të
dobishëm edhe për ngritjen e vetëdijes dhe avokimit në nivel vendi, regjional dhe global. Gjithsesi,
treguesit luajnë një rol shumë të rëndësishëm në hulumtime, publikimin e çështjeve që ndërlidhen
me të drejtat e fëmijëve dhe drejtësisë për fëmijë.
Treguesit e drejtësisë për fëmijë ofrojnë një kornizë për matjen dhe paraqitjen e informacionit
specifik në lidhje me gjendjen e fëmijëve në konflikt me ligjin. Ky informacion ka të bëjë si me
vlerat sasiore – të tilla si numri i fëmijëve të ndaluar në një datë të veçantë regjistrimi - ashtu edhe
me ekzistencën e politikave përkatëse. Treguesit nuk janë hartuar për të siguruar informacion të
plotë në të gjitha aspektet e mundshme të fëmijëve në konflikt me ligjin në një vend të dhënë.
Përkundrazi, ato përfaqësojnë një grup të dhënash bazë dhe mjet krahasues që ofron një pikënisje
për vlerësim dhe zhvillim të politikave.
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Nevoja për tregues
dhe qëllimi i tyre
Kur zyrtarët e qeverive dhe institucionet që
përbëjnë sistemin e drejtësisë për të miturit nuk
kanë informacion në lidhje me funksionimin e
sistemit ose mbi fëmijët që janë në kontakt me të,
dhuna, abuzimi dhe shfrytëzimi mund të ndodhin
pa u ndëshkuar, dhe përvoja e fëmijës nuk ka gjasa
të jetë në interesin më të lartë të tij/saj.
Një fëmijë mund të kalojë periudhë të gjatë
privim lirie ose të dënohet me një masë që është
e papërshtatshme për të siguruar mirëqenien e
tij apo të saj. Një vonesë në çështjen e fëmijës në
gjykata mund të mos vihet re për muaj apo edhe
vite. Zyrtarë të qeverisë mund të hasin vështirësi në
vlerësimin e ndikimit të politikave ose udhëzimeve
të reja të drejtësisë për fëmijë. Me pak fjalë, një
dështim për të regjistruar me kujdes dhe për të
shfrytëzuar në mënyrë strategjike informacionin
përkatës të drejtësisë për fëmijë kontribuon në
mos-sigurimin e mbrojtjes së fëmijës në konflikt
me ligjin.
Qëllimi i këtij dokumenti është të prezantojë
treguesit e drejtësisë për të miturit, të qartësojë
arsyeshmërinë dhe
dobishmërinë e tyre. Ai
shpjegon mënyrën se si matja e treguesve mund
të kontribuojë në mbrojtjen e fëmijës në konflikt
me ligjin me anë të veprimeve si në nivel lokal dhe
atë qendror. Ai ofron udhëzime, strategji dhe mjete
praktike për mbledhjen e informacionit, sistemimin
e informacionit dhe përllogaritjen e treguesve.
Një tregues ofron një mënyrë të përbashkët
për matjen dhe paraqitjen e informacionit që
tregon nëse standardet janë duke u respektuar
dhe përmbushur.
Dobishmëria e treguesve të drejtësisë për
fëmijë ekziston në një numër nivelesh, si:
- Një përkufizim global i “kushteve bazë”.
Së pari, treguesit ofrojnë një përkufizim të
qartë global të informacionit mbi “kushtet
bazë”, që çdo shtet duhet të jetë në gjendje të
prodhojë. Disponueshmëria e informacionit të
besueshëm dhe të qëndrueshëm brenda dhe
midis vendeve është thelbësor për planifikimin
dhe monitorimin e politikave dhe programeve,
avokimit kombëtar dhe global, dhe për të
garantuar fokusimin e aktorëve të ndryshëm të
përfshirë. Përdorimi i treguesve standard lejon
krahasimin e situatës në vende të ndryshme.

- Përfshirja e aktorëve lokal. Një proces
kombëtar i mbledhjes së informacionit
mbi drejtësinë për fëmijë që çon në matjen
e treguesve, angazhon në mbledhjen e
informacionit institucionet lokale siç janë:
stacionet e policisë, gjykatat dhe vendet e
paraburgimit. Kërkesa që institucionet e nivelit
vendor të zhvillojnë, mbledhin dhe raportojnë
informacione individuale për fëmijët mbi
çështjet që janë përgjegjës, kontribuon në
mbrojtjen e këtyre fëmijëve duke siguruar
që ata të mos “rrëshqasin jashtë rrjetës”, që
institucioni të marrë në konsideratë dhe të
shqyrtojë trajtimin që i është bërë fëmijës.
Raportimi i informacionit paraqet një nivel
përgjegjshmërie për burimin e informacionit.
- Rishikimi i politikës. Matja e treguesve
mundëson ekzistencën e politikave përkatëse
që duhet të vlerësohen nga institucionet lokale
dhe qendrore. Treguesit mund të përdoren
si një pikënisje për vlerësim kombëtar se
si janë trajtuar fëmijët në konflikt me ligjin,
për identifikimin e zonave në nevojë për
përmirësim apo reforma. Kur treguesit maten
sipas afateve kohore të përcaktuara, hartimi
i ligjeve të reja, standardeve ose politikave
mund të monitorohen, po ashtu treguesit
mbështesin shtetet palë në respektimin
e standardeve ndërkombëtare. Të gjitha
shtetet që kanë ratifikuar KDF-në inkurajohen
të përdorin treguesit global, aty ku është
e mundur, në raportimet e shtetit palë tek
Komiteti i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat
e Fëmijës.

Procesi i adaptimit dhe
zhvillimit të treguesve në nivel
vendi.
Kosova është në fazë të hershme të zhvillimit të
një sistemi të qëndrueshëm për menaxhimin e të
dhënave. Prandaj krijimi i sistemit të qëndrueshëm
për menaxhimin e të dhënave do të ndihmonte
në krijimin e politikave të bazuar në evidenca,
monitorimin dhe matjen e progresit krahasuar
me qëllimet dhe synimet. Gjithashtu, definimi
i treguesve të njohur ndërkombëtarisht do të
ndihmonte në krahasimin e të dhënave dhe të
arriturave të Kosovës me shtete në regjion dhe në
nivel ndërkombëtar.
Duke qenë të vetëdijshëm për rëndësinë e kësaj
komponente, Qeveria e Republikës së Kosovës në
bashkëpunim me zyrën e UNICEF-it në Kosovë, janë
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të përkushtuar në krijimin e një baze të qëndrueshme
statistikore dhe forcimin e lidhjes ndër-institucionale
për menaxhimin e të dhënave.
Procesi i zhvillimit dhe adaptimit të treguesve global
për Kosovën është iniciuar në fund të vitit 2010 nga
Institucionet e Republikës së Kosovës me përkrahjen
e Zyrës së UNICEF-it në Kosovë, si pjesë e projektit
”Mbështetja e reformave të drejtësisë për të mitur
në Kosovë-Faza 2” të financuar nga BE, menaxhuar
nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe
implementuar nga UNICEF.
Implementimi i këtij procesi është ndarë në dy faza.
Në fazën e parë është bërë vlerësimi i sistemit të
menaxhimit të të dhënave në sektorin e drejtësisë
për të mitur. Me angazhimin e Zyrës për Qeverisje të
Mirë/ Zyrës së Kryeministrit, Ministrisë së Drejtësisë,
Shërbimit Sprovues të Kosovës, Shërbimit
Korrektues, Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe
Teknologjisë, Këshillit Gjyqësor të Kosovës,
Gjykatave, Prokurorive, Policisë së Kosovës,
Agjensionit Kosovar të Statistikave, me ndihmën
e konsulentëve ndërkombëtar dhe lokal, akterëve
relevant dhe partnerët tjerë është finalizuar raporti2
i cili specifikon sfidat dhe rekomandimet për këtë
çështje. Qëllimi i këtij raporti është diskutimi dhe
shqyrtimi i çështjes së grumbullimit dhe menaxhimit
të të dhënave për drejtësinë për fëmijë në Kosovë,
shkëmbimi ndërinstitucional i të dhënave brenda
2 Raport i vlerësimit teknik për grumbullimin e të dhënave
për drejtësinë për të mitur në Kosovë
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atij sistemi dhe shfrytëzimin i tyre për politikë
bërje. Grumbullimi dhe analizimi i të dhënave të
paraqitura në raport ka mundësuar identifikimin e
problemeve në sistem dhe mënyrën se si në fakt
zbatohet sistemi i drejtësisë për të mitur dhe ofrimin
e rekomandimeve konkrete për përmirësimin e
sistemit.
Faza e dytë ka vazhduar me shqyrtimin e treguesve
global, adaptimi dhe zbërthimi i tyre në tregues lokal
konform nevojave vendore. Duke pasur parasysh
kompleksitetin dhe rëndësinë e këtij procesi, ka
qenë e domosdoshme përfshirja dhe konsultimi
me të gjitha institucionet relevante dhe partnerët
e tjerë të rëndësishëm. Si rezultat i kësaj pune
treguesit global janë specifikuar dhe adaptuar për
nevojat vendore bazuar në legjislacionin vendor dhe
atë ndërkombëtar, duke i përcaktuar institucionet
përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave, rëndësinë
e matjes së tyre dhe dobishmërinë e matjes së
tyre. Përveç kësaj, gjatë këtij procesi është paraqitur
nevoja e shtimit të indikatorëve lokalë, të cilët do të
ndihmonin në pasqyrimin e situatës së fëmijëve në
sistemin e drejtësisë për fëmijë dhe monitorimin e
zbatimit legjislacionit në fuqi.
Për të paraqitur sa më qartë dhe për të pasur sa më
të lehtë përdorimin në praktik të këtyre treguesve
është zhvilluar “Tabela e Treguesve”, shembulli i së
cilës gjendet në vazhdim të këtij dokumenti, ndërsa
specifikimi detaj i treguesve global si dhe atyre lokal
gjendet në kapitullin 2 dhe 3.

Treguesit e drejtësisë për të miturit
Treguesit

Përkufizimi
Treguesit Global
Treguesit Sasiorë

1

Fëmijët në konflikt me ligjin

Numri i të miturve të arrestuar gjatë një periudhe
12-mujore ndaj popullsisë prej 100,000 fëmijëve.

2

Të miturit në mbajtje (privim lirie)

Numri i të miturve në mbajtje krahasuar me popullsisë
prej 100,000 fëmijëve

3

Të miturit në paraburgim (privim lirie)
para ndëshkimit

Numri i të miturve në paraburgim para shqiptimit ndaj
popullsisë prej 100,000 fëmijëve.

4

Kohëzgjatja e paraburgimit

Koha e kaluar në paraburgim e të miturve para
shqiptimit

5

Kohëzgjatja e burgimit

Koha e kaluar në burgim nga të miturit pas dënimit

6

Vdekjet e të miturve në paraburgim apo
burgim

Numri i vdekjeve të miturve në paraburgim apo në
burgim gjatë një periudhe 12-mujore për çdo 1,000
fëmijë të mbajtur (në paraburgim apo burgim)

7

Ndarja nga të rriturit

Përqindja e të miturve në paraburgim apo burgim që
nuk janë ndarë plotësisht nga të rriturit

8

Kontakti me prindërit dhe me familjen

Përqindja e të miturve në mbajtje (privim lirie) që janë
vizituar nga prindërit, kujdestari apo një anëtar madhor
i familjes në 3 muajt e fundit

9

Shqiptimi i masave/dënimeve me privim
lirie

Përqindja e të miturve që kanë marrë shqiptim për të
pranuar mbikëqyrje me privim lirie

10

Masat e diversitetit

Përqindja e të miturve të shmangur apo që kanë marrë
shqiptim, të cilët hyjnë në një skemë të shmangies
para-shqiptuese

11

Përkujdesja pas lirimit

Përqindja e të miturve të lëshuar nga burgimi që
pranojnë përkujdesjen pas lirimit
Treguesit e Politikave

12

Inspektimet e rregullta të pavarura

Ekzistenca e një sistemi që garanton inspektim të
rregullt të pavarur të vendeve ku vendosen të miturit
gjatë privimit të lirisë

13

Mekanizmat e ankesave

Ekzistenca e një sistemi të ankesave për të miturit në
mbajtje, paraburgim dhe burg

14

Sistemi i specializuar i drejtësisë për të
mitur

Ekzistenca e një sistemi të specializuar të drejtësisë për
të mitur

15

Parandalim

Ekzistenca e një plani kombëtar për parandalimin e
përfshirjes së të miturve në krim
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Treguesit lokalë

16

Fëmijët nën moshën e përgjegjësisë
penale

Numri i fëmijëve që kanë kryer vepër nën moshën e
përgjegjësisë penale gjatë një periudhe 12-mujore ndaj
popullsisë prej 100,000 fëmijëve

17

Fëmijët viktima të veprave penale

Numri i fëmijëve që kanë qenë viktima të veprave
penale gjatë një periudhe 12-mujore ndaj popullsisë
prej 100,000 fëmijëve

18

Fëmijët që janë dëshmitarë të veprave të
kryera penale

Numri i fëmijëve që kanë qenë dëshmitarë të veprave
penale gjatë një periudhe 12-mujore ndaj popullsisë
prej 100,000 fëmijëve

19

Masat dhe dënimet alternative

Përqindja e të miturve që ju është shqiptuar masa dhe
dënime alternative

20

Procedurat e ndërmjetësimit

Përqindja e të miturve që u janë nënshtruar procedurës
së ndërmjetësimit
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Sqarim
Treguesit janë hartuar në përputhje me normat dhe parimet e instrumenteve ndërkombëtare dhe legjislacionit
në fuqi, peshëmbëdhjet prej tyre janë hartuar mbi bazën e treguesve global dhe pesë në atë vendor. Matja
dhe vlerësimi i treguesve mundëson pasqyrimin e funksionimit të sistemeve të drejtësisë për fëmijë, duke
vënë në pahë dhe theksuar nevojat për ndërhyrje emergjente, arritjet, ngecjet dhe të gjitha detajet e tjera,
si dhe duke ofruar një mjet për të vlerësuar mjedisin e politikave të nevojshme për të garantuar mbrojtjen
e fëmijëve.
Të gjithë treguesit, së bashku me përkufizimet dhe kuptimin e fushave të tabelës janë dizajnuar si në vijim:

Treguesi 1: Emri
Definicioni

Definicioni i treguesit

Prioriteti

Normal apo THELBËSOR
Janë pesë tregues me prioritet thelbësor dhe dhjetë me prioritet normal. Të 15
treguesit global të drejtësisë për të mitur janë të rëndësishëm për vlerësimin e
situatës së fëmijëve në konflikt me ligjin. Mirëpo, në situatat ku një shtet nuk mund
t’i masë të pesëmbëdhjetë treguesit, treguesit thelbësorë janë ata që duhet të maten
si çështje prioritare. Treguesit thelbësor janë: Treguesi 2 (Të miturit në mbajtje,
privim lirie ); Treguesi 3 (Të miturit në paraburgim para shqiptimit); Treguesi 9
(Shqiptimi i mbikëqyrjeve – privimeve të lirisë); Treguesi 10 (Masat e diversitetit
para shqiptimit); dhe Treguesi 14 (Sistemi i specializuar i drejtësisë për të mitur).
Gjithashtu janë definuar edhe pesë treguesit lokal, të veçuar në fund të tabelës.

Numëruesi
Emëruesi

Kjo fushë e cakton llogaritjen relevante që duhet të bëhet për ta matur secilin nga
Treguesit Sasiorë.

Çka matë

Kjo fushë e përshkruan se çka matë treguesi.

Pse ka dobi të
matet

Kjo fushë e përshkruan pse ka dobi të matet treguesi.

Si të matet

Kjo fushë e cakton se si të mblidhen informatat për treguesin dhe si të përdoren ato
informata për ta prodhuar matjen e treguesit.
(Këtu është përkthyer vetëm pjesa që tregon si të matet treguesi. Pjesa Burimet e
informatave nuk është përkthyer)

Zbërthimi

Treguesit mund t’iu ofrojnë më së shumti asistencë zyrtarëve shtetërorë aty ku
informata është në dispozicion në formë të zbërthyer. Kjo fushë ofron kategoritë e
sugjeruara të zbërthimit.
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2. Treguesit
global

Treguesi 1: Fëmijët në konflikt me ligjin
Definicioni

Numri i të miturve të arrestuar gjatë një periudhe 12-mujore ndaj popullsisë
prej 100,000 fëmijëve.

Prioriteti

Normal

Numëruesi
Emëruesi

Numri i të miturve të arrestuar gjatë periudhës 12-mujore
--------------------------------------------------------------------------Popullsia e fëmijëve / 100,000

Përkthimi në
kontekstin lokal

Numri i fëmijëve në konflikt me ligjin gjatë periudhës 12 mujore për 100.000
fëmijë.

Çka matë

Ky tregues e matë proporcionin e të gjithë fëmijëve që bien në konflikt me ligjin
në një periudhë njëvjeçare.

Pse ka dobi të matet

Ky tregues ofron informata të dobishme të nivelit të përfshirjes së fëmijëve në
krim dhe nivelin e përshtatshëm të përdorimit të autorizimeve arrestuese nga
autoritetet e zbatimit të ligjit në lidhje me fëmijët.
Meqë llogaritja e treguesit kërkon mbledhje të informatave për numrat absolut
të fëmijëve, ai ofron edhe të dhëna që mund të përdoren për të zhvilluar dhe për
të planifikuar politika parandaluese dhe shërbime të sistemit të drejtësisë për të
mitur. Me qëllimin e përcjelljes së trendëve edhe të planifikimit të shërbimeve,
ky tregues është më i dobishmi nëse informata zbërthehet sipas faktorëve siç
është lloji i veprës, mosha, gjinia dhe etniciteti.

Si të matet

Ky tregues kërkon që informata të jetë në dispozicion nga një periudhë e plotë
12-mujore. Informatat minimale të kërkuara për matjen e këtij treguesi është
numri i përgjithshëm i fëmijëve të arrestuar brenda shtetit gjatë periudhës
12-mujore. Kjo shifër mund të jetë në dispozicion në nivel qendror. Mirëpo,
aty ku burimet e informatave janë në nivel lokal (siç janë stacionet policore
individuale) mbajnë dosje të privimit të lirisë apo ditarë të arrestimeve, atëherë
informatat individuale për fëmijët e arrestuar duhet të merren dhe të mblidhen
për ta formuar numëruesin.
Informatat individuale për fëmijët të arrestuar mund të mblidhen në formë të një
tabele me nga një rresht për secilin fëmijë që e specifikon numrin identifikues të
fëmijës, gjininë, datën e lindjes, etnicitetin, llojin e veprës dhe datën e arrestimit.
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Zbërthimi

Gjinia, mosha në kohën e arrestimit, etniciteti, rajoni i origjinës, llojet e veprave,
shërbimi i sigurisë që e ka arrestuar (në shtetet ku ka më shumë shërbimet të
tilla që i arrestojnë fëmijët)

Burimet ekzistuese të
të dhënave

Për numëruesin: Policia e Kosovës,
Për emëruesin: Agjensioni Statistikor i Kosovës

Burimet e të dhënave
të reja apo shtesë të
kërkuara

Për numëruesin: KPK, SHSK, QPS, KGJK, SHKK

Format apo
protokollet e reja apo
shtesë të kërkuara
për mbledhjen e të
dhënave

Forma të veçanta për fëmijët dhe në veçanti për të mitur.(Protokolli në zhvillim)
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Treguesi 2: Të miturit në mbajtje (privim lirie)
Definicioni

Numri i të miturve në mbajtje krahasuar me nr. të popullsisë prej 100,000
fëmijëve.

Prioriteti

THELBËSOR

Numëruesi

Numri i të miturve në mbajtje (privim lirie)
---------------------------------------Popullsia e fëmijëve / 100,000

Përkthimi në
kontekstin lokal

Numri i të miturve të ndaluar apo të arrestuar përkohësisht me urdhër të
prokurorit, atyre në paraburgim(para shqiptimit të akuzës) dhe atyre që mbahen
në objekte korrektuese gjatë periudhës 12 mujore për 100,000 të mitur.

Çka matë

Ky tregues ofron informata për numrin e të miturve në mbajtje në relacion me
popullsinë e përgjithshme të fëmijëve. Kjo i përfshin të miturit e mbajtur para
gjykimit, para shqiptimit, dhe pas shqiptimit të dënimit në çfarëdo lloji të objektit
(përfshirë edhe objektet e policisë).

Pse ka dobi të matet

Të miturit në mbajtje janë të rrezikuar nga ndikimet negative të mbajtjes,
përfshirë humbjen e lirisë, ndarjen nga ambienti i zakonshëm shoqëror dhe janë
më të rrezikuar të jenë subjekt i abuzimit.
Standardet ndërkombëtare deklarojnë qartë se mbajtja e të miturve duhet të
përdoret vetëm si masë e fundit. Matja e proporcionit të miturve në mbajtje,
ndihmon në monitorimin e progresit drejtë zvogëlimit të përdorimit të masës së
‘privimit të lirisë’ dhe në informimin e ndryshimit të politikave.
Gjithashtu, shtetet mund të marrin informata tjera të dobishme për përdorimin
e duhur të privimit të lirisë duke e analizuar se çfarë vepra (nëse ka) fëmijët kanë
kryer apo akuzohen se i kanë kryer.
Në fund, mbledhja e informatave për numrin e të miturve të privuar nga liria
është e rëndësishme për alokimin e resurseve dhe për qëllime administrative.

Si të matet

Ky tregues kërkon mbledhje të informatave ‘fotografike-blic’ (informatat që e
tregojnë situatën në një datë specifike).
Informatat e kërkuara për matje janë numri total i miturve të ndaluar, të arrestuar
në paraburgim ose në korrektim. Ku është e mundur, këto duhet të mblidhet nga
burimet e informatave, siç janë institucionet ku zbatohet dënimi apo masa, në
nivelin e miturit individual.
Kjo mund të mblidhet në formë të një tabele, me një rresht të veçantë që i
përmban detajet e secilit të mitur në mbajtje.

Zbërthimi

Gjinia, mosha në datën e matjes, etniciteti, rajoni i origjinës, lloji i veprës, privuar
nga liria para shqiptimit apo pas shqiptimit, tipi i institucionit mbajtës

Burimet ekzistuese të
të dhënave

Për numëruesin: PK, SHKK
Për emëruesin: ASK

Burimet e të dhënave
të reja apo shtesë të
kërkuara

Për numëruesin: KPK, KGJK;QPS;SHSK

Format apo
protokollet e reja apo
shtesë të kërkuara
për mbledhjen e të
dhënave

Format e veçanta për te mitur (PK)

Emëruesi
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Treguesi 3: Të Miturit në paraburgim (privim lirie) para ndëshkimit
Definicioni

Numri i të miturve në paraburgim para shqiptimit ndaj popullsisë prej 100,000
fëmijëve.

Prioriteti

THELBËSOR

Numëruesi
—————————
Emëruesi

Numri i të miturve në paraburgim para shqiptimit
---------------------------------------------------------Popullsia e fëmijëve / 100,000

Përkthimi në
kontekstin lokal

Numri i të miturve me aktvendim të caktimit të paraburgimit gjatë periudhës 12
mujore për 100,000 të mitur.

Çka matë

Ky tregues ofron informata vetëm për ata të mitur që privohen nga liria para
ndëshkimit nga një autoritet kompetent. Kjo i përfshin të miturit që janë duke
e pritur gjykimin dhe ata për të cilët është vërtetuar fajësia, mirëpo mbahen
derisa janë duke e pritur shqiptimin e dënimit. Nuk përfshihen të miturit që
presin rezultatin e një apelimi ndaj një vendimi.
Si i këtillë, ky tregues e mat një nën-grup të Treguesit 2

Pse ka dobi të matet

Ky tregues është masë jashtëzakonisht e rëndësishme për ta matur. Shumë
shtete nuk e përcjellin numrin e të miturve në paraburgim para ndëshkimit. Një
praktik e tillë, ndodhë përkundër faktit se në shumë nga këto shtete, shumica e
të miturve të privuar nga liria janë duke e pritur ose duke e zbatuar një vendim
të formës së prerë mbi rastin e tyre. Në të shumtën e rasteve vetëm një numri
të vogël të të miturve ju shqiptohet vendim për dënim, pjesa tjetër lirohen
krejtësisht. Standardet ndërkombëtare specifikojnë se paraburgimi në pritje
të gjykimit do të përdoret vetëm si masë e fundit. Prandaj informatat për këta
të mitur janë thelbësore për të siguruar se paraburgimi para shqiptimit po
përdoret si duhet. Si me Treguesin 2, ky tregues do të jetë më i dobishëm aty ku
informata, është në dispozicion në formë të zbërthyer, përfshirë llojin e veprës
(nëse ka), gjininë, moshën dhe etnicitetin.

Si të matet

Ky tregues kërkon mbledhje të informatave ‘fotografike-blic’ (informatat që e
tregojnë situatën në një datë specifike).
Informatat e kërkuara janë numri total i të miturve në paraburgim para
ndëshkimit. Meqë ky tregues është nën-grup i Treguesit 2, informatat për këtë
tregues munden, në praktikë, të mblidhen si kategori e zbërthyer e Treguesit 2
(fëmijët në mbajtje).
Kjo kërkon që të dhënat për të miturit në mbajtje të ofruara nga burimet e
informatave të jenë të trajtuara individualisht, në mënyrë që të mund të bëhet
identifikimi i çdo rasti se a është në paraburgim para ndëshkimit apo mbahet
pas shqiptimit.

Zbërthimi

Gjinia, mosha në datën e regjistrimit, etniciteti, rajoni i origjinës, lloji i veprës

Burimet ekzistuese të
të dhënave

Për numëruesin: KGJK; SHKK
Për emëruesin: ASK

Burimet e të dhënave
të reja apo shtesë të
kërkuara

Për numëruesin: SHSK;

Format apo
protokollet e reja apo
shtesë të kërkuara
për mbledhjen e të
dhënave

Avancimi i formave ekzistuese
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Treguesi 4: Kohëzgjatja e paraburgimit
Definicioni

Koha e kaluar në paraburgim e të miturve para shqiptimit

Prioriteti

Normal

Numëruesi
—————————
Emëruesi

Të miturit që dalin nga paraburgimi gjatë një periudhe të specifikuar (zakonisht 12
muaj) duhet të ndahen në kategoritë kohore të mëposhtme, sipas kohës totale që e
kalojnë në paraburgim ndëshkimin.
< 1 muaj
1 muaj deri në < 3 muaj
3 muaj deri në < 6 muaj
6 muaj deri në < 12 muaj
12 muaj deri në < 24 muaj
24 muaj deri në < 60 muaj
> 60 muaj
Pastaj duhet të përdoret kjo llogaritje për secilën kategori kohore:
Numri i të miturve në kategorinë kohore
---------------------------------------------------------------------------------------Numri total i të miturve për të cilët ka informata në dispozicion / 100

Përkthimi në
kontekstin lokal

Koha e kaluar në paraburgim nga i mituri para shqiptimit gjatë periudhës 12 mujore.

Çka matë

Ky tregues e mat gjatësinë e kohës së kaluar në paraburgim nga të miturit para
shqiptimit. Kjo mund të bëhet duke i përdorur shtatë kategoritë kohore të mësipërme.

Pse ka dobi të
matet

Përderisa përdoret në pajtim me parimin e mjetit të fundit, arsyetimet e vlefshme
për paraburgimin e të miturve para shqiptimit mund të jenë që alternativat e tjera
do të ishin të pamjaftueshme për ta siguruar praninë e të miturit në gjyq, apo për
ta parandaluar një të mitur nga kryerja e sërishme e veprës penale. Mirëpo, nëse
zbulohet se të miturit janë në paraburgim para shqiptimit për një periudhë të barabartë,
apo edhe më të gjatë se periudha e caktuar e burgimeve të shqiptuara kjo tregon se
paraburgimi nuk po përdoret për ato qëllime por si ndëshkim.

Si të matet

Ky tregues kërkon që informatat të jenë në dispozicion nga një periudhë e plotë
12-mujore. Informatat që do të mblidhen është gjatësia e kohës së kaluar në paraburgim
para shqiptimit nga secili i mitur që e ka kryer paraburgimin para ndëshkimit gjatë
periudhës 12-mujore. Këto informata mund të regjistrohen nga një burim i informatave
si pjesë e veçantë e të dhënave. Si alternativë, mund të nevojitet llogaritja nga datat
e fillimit dhe e mbarimit të periudhës së paraburgimit të miturit para shqiptimit. Kur
një i mitur është mbajtur në vende të ndryshme gjatë ekzekutimit të paraburgimit para
shqiptimit, duhet t’i kushtohet kujdes për t’u siguruar se është përfshirë koha e kaluar
në secilin vend. Informatat individuale për të miturit që e kryejnë paraburgimin para
shqiptimit mund të mblidhen në formë të një tabele me nga një rresht për secilin të
mitur, duke e specifikuar gjininë e të miturit, ditëlindjen, etnicitetin, llojin e veprës,
datat e fillimit dhe të mbarimit të paraburgimit para ndëshkimit.

Zbërthimi

Gjinia, mosha në kohën e paraburgimit, etniciteti, regjioni i origjinës, lloji i veprës

Burimet
ekzistuese të të
dhënave

Për numëruesin: SHKK, KGJK
Për emëruesin: ASK

Burimet e të
dhënave të reja
apo shtesë të
kërkuara

Për numëruesin: SHSK, KPK
Për emëruesin: Klinikat/Spitalet

Format apo
protokollet e
reja apo shtesë
të kërkuara për
mbledhjen e të
dhënave

Forma te reja për burimet specifike
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Treguesi 5: Kohëzgjatja e burgimit
Definicioni

Koha e kaluar në burgim nga të miturit pas shqiptimit të dënimit

Prioriteti

Normal

Numëruesi
—————————
Emëruesi

Të miturit që e vuajnë dënimin me burgim gjatë një periudhe të specifikuar duhet
të ndahen në kategoritë kohore të mëposhtme, sipas kohës totale që e kanë
kaluar në burg pas shqiptimit të dënimit.
< 1 muaj
1 muaj deri në < 3 muaj,
3 muaj deri në < 6 muaj
6 muaj deri në < 12 muaj
12 muaj deri në < 24 muaj
24 muaj deri në < 60 muaj
> 60 muaj
Pastaj duhet të përdoret kjo llogaritje për secilën kategori kohore:
Numri i të miturve në kategorinë kohore
---------------------------------------------------------------------------------------Numri total i të miturve për të cilët ka informata në dispozicion / 100

Përkthimi në
kontekstin lokal

Koha e kaluar në qendër korrektuese nga i mituri

Çka matë

Ky tregues e matë gjatësinë e kohës së kaluar në burgim nga i mituri pasi i
është shqiptuar dënimi. Llogaritja bëhet duke i përdorur shtatë kategoritë më
lart. Treguesi e matë kohën aktuale të kaluar në burgim nga të miturit. Ai nuk e
matë gjatësinë kohore të vendimeve të shqiptuara nga një autoritet kompetent,
që në shumë raste, mund të jetë ose më e gjatë ose më e shkurtë se sa periudha
e privimit nga liria në praktikë.

Pse ka dobi të matet

Ashtu si edhe paraburgimi që duhet të përdoret si masë e fundit, njëjtë edhe
shqiptimi i dënimit me burg duhet gjithmonë të jetë zgjedhje e fundit dhe për
periudhën minimale të nevojshme. Ky tregues mundëson vlerësimin e vëzhgimit
të këtyre parimeve, atëherë kur informata mund të zbërthehet sipas llojit të
veprës. Numrat e lartë të të miturve që kalojnë më pak se një vit në mbajtje të
shqiptuar, për shembull, mund të tregojnë se privimi i lirisë është përdorur në
vend të masave alternative të mbikëqyrjes për shkelje të lehta të krahasueshme.
Numrat e lartë të të miturve që i kalojnë mbi dy vite në burgim të shqiptuar mund
të tregojnë shkelje të parimit të burgimit për periudhën minimale të nevojshme.

Si të matet

Udhëzimet e dhëna për Treguesin 4 vlejnë edhe për këtë tregues.
Ky tregues kërkon që informatat të jenë në dispozicion nga një periudhë e plotë
12-mujore.
Informatat që duhet të mblidhen janë gjatësia e kohës së kaluar në burgim nga
secili fëmijë që e ka vuajtur burgimin e shqiptuar gjatë periudhës 12-mujore.

Zbërthimi

Gjinia, mosha në kohën e burgimit, etniciteti, regjioni i origjinës, kategoria e shkeljes

Burimet ekzistuese
të të dhënave

Për numëruesin: Shërbimi Korrektues
Për emëruesin: SHKK, Shënimet e mbledhura nga treguesit tjerë

Burimet e të
dhënave të reja apo
shtesë të kërkuara

KGJK

Format apo
protokollet e reja
apo shtesë të kërk.
për mbl. e të dh.
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Treguesi 6: Vdekjet e të miturve në paraburgim apo burgim
Definicioni

Numri i vdekjeve të të miturve në paraburgim apo në burgim gjatë një periudhe
12-mujore për çdo 1,000 të mitur të mbajtur (në paraburgim apo burgim).

Prioriteti

Normal

Numëruesi
—————————
Emëruesi

Numri i vdekjeve të miturve në paraburgim dhe burgim gjatë periudhës 12-mujore
----------------------------------------------------------------------------Numri i të miturve në paraburgim dhe burgim (total) / 1,000

Përkthimi në
kontekstin lokal

Numri i të miturve të vdekur në paraburgim apo në burgim gjatë periudhës 12
mujore në 1,000 të mitur.

Çka matë

Duke e matur numrin e vdekjeve të të miturve në paraburgim dhe burgim gjatë
një periudhe 12-mujore, ky tregues ofron matjen e trajtimit të të miturve sipas
standardeve gjatë privimit të lirisë dhe i zbulon çështjet më kritike të mbrojtjes së
të miturve .

Pse ka dobi të
matet

Të miturit e privuar nga liria kanë të drejtë të mbahen në objekt që e përkrah
sigurinë e tyre fizike dhe e ndihmon mirëqenien e tyre fizike dhe mendore, përfshirë
këtu edhe përmes ofrimit të kujdesit adekuat mjekësor aty ku nevojitet. Të miturit
në paraburgim dhe burgim nuk mund të jenë subjekt i abuzimit, i dhunës apo i
shfrytëzimit.
Megjithatë, vdekjet e të miturve në mbajtje përpos të tjerave mund të shkaktohen
nga: sëmundjet (përfshirë infektimet që lidhen me HIV/AIDS), mungesa e ushqimit
të duhur, dehja me alkool apo drogë, dhuna nga personat tjerë të mbajtur apo nga
stafi, vetëvrasja, apo vdekja aksidentale. Të gjitha këto shkaqe sjellin shqetësime të
rënda sa i përket çështjes së mbrojtjes së të miturve dhe çështjeve të lidhura me të
ashtu që numri i madh i vdekjeve të të miturve në paraburgim dhe burgim tregon
se ambienti mbrojtës për të miturit e mbajtur është dukshëm i pamjaftueshëm.

Si të matet

Ky tregues kërkon që informatat të jenë në dispozicion nga një periudhë e plotë
12-mujore.
Informatat që kërkohen të mblidhen janë numri i vdekjeve të miturve në
paraburgim dhe burgim gjatë periudhës 12-mujore. Duhet të numërohen vdekjet
e të miturve që mbahen edhe para ndëshkimit edhe pas ndëshkimit.
Burimet e informatave duhet të sigurojnë që informatat janë ofruar në lidhje me
secilën rast të vdekjes në vendin e mbajtjes së dënimit ose paraburgimit gjatë
periudhës së specifikuar.

Zbërthimi

Lloji i mbajtjes në burgim apo paraburgim, gjinia, mosha në kohën e vdekjes,
etniciteti, regjioni i origjinës, mbajtur para ndëshkimit apo pas ndëshkimit, shkaku
i vdekjes, tipi i institucionit ku është mbajtur i mituri.

Burimet ekzistuese
të të dhënave

Për numëruesin: SHKK
Për emëruesin: SHKK

Burimet e të
dhënave të reja apo
shtesë të kërkuara

Për numëruesin: KGJK QPS, SHSK,PK

Format apo
protokollet e
reja apo shtesë
të kërkuara për
mbledhjen e të
dhënave

Forma specifike për secilin institucion
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Treguesi 7: Ndarja nga të rriturit
Definicioni

Përqindja e të miturve në paraburgim apo burgim që nuk janë ndarë plotësisht nga
të rriturit.

Prioriteti

Normal

Numëruesi
—————————
Emëruesi

Numri i të miturve në paraburgim apo burgim që nuk janë ndarë plotësisht nga të
rriturit
--------------------------------------------------------------------------Numri i të miturve ne paraburgim dhe burgim (total) / 100

Përkthimi në
kontekstin lokal

Përqindja e te miturve ne paraburgim apo korrektim te cilët nuk janë plotësisht te
ndarë nga të rriturit krahasuar me të miturit në paraburgim dhe burgim gjatë 12
muajve

Çka matë

Ky tregues matë përqindjen e të miturve në paraburgim ose burgim që nuk janë të
veçuar plotësisht nga madhorët. Kjo arrihet duke i numëruar të gjithë të miturit e
mbajtur në njërën nga gjendjet (1) apo (2) më poshtë.
Të miturit në vende të ndryshme të paraburgimit ose burgim mund të përjetojnë
shkallë të ndryshme të ndarjes nga të rriturit. Këto mund të përshkruhen si vijon:
•
Nuk ka ndarje formale të madhorëve (mbi 18 vjeç) dhe të miturve. Të miturit
mbahen në dhomat, pavijonet apo qelitë e njëjta me madhorët.
•
Të miturit mbahen në dhoma apo qeli të veçuara nga madhorët por ndajnë
hapësira me ta siç janë ushtrimet, zonat ku pastrohen apo ku ushqehen.
•
Të miturit mbahen në dhoma apo qeli të veçanta nga madhorët dhe kanë
hapësira të veçuara. Të miturit mund të jenë apo jo në hapësira që duken apo
dëgjohen nga të rriturit e mbajtur.
•
Institucioni është vetëm për të mitur.

Pse ka dobi të
matet

Parimi i veçimit nga madhorët i ka dy qëllime: për t’i mbrojtur të miturit nga shfrytëzimi,
abuzimi, ndikimet negative nga madhorët, dhe për t’u siguruar që mbajtja e të miturve
bëhet në objekte që i plotësojnë nevojat e tyre të veçanta.

Si të matet

Ky tregues kërkon mbledhje të informatave ‘fotografike-blic’ (informata që tregojnë
situatë në një datë specifike).
Informatat e kërkuara janë numri total i të miturve në mbajtje që nuk janë veçuar
plotësisht nga të mëdhenjtë. Aty ku është e mundur, të dhënat duhet të mblidhen
sipas rastit nga burimet e informatave. Informatat mund të mblidhen në formë të
një tabele, me nga një rresht të veçantë që i përmban detalet e secilit të mitur në
paraburgim apo burgim si dhe janë të veçuar plotësisht nga të mëdhenjtë.
Duhet të përfshihen fëmijët në paraburgim parandëshkimit dhe qendrën korrektuese
pas ndëshkimit. Në praktikë, informatat për këtë tregues mund të mblidhen si kategori
zbërthyese gjatë mbledhjes së informatave për Treguesin 2 (Të miturit në mbajtje).

Zbërthimi

Gjinia, mosha në kohën e regjistrimit (matjes), etniciteti, regjioni i origjinës, mbajtur
në paraburgim apo qendrën korrektuese, kategoria e veçimit, regjioni i mbajtjes, tipi
i institucionit ku mbahet .

Burimet
ekzistuese të të
dhënave

Për numëruesin: SHKK,
Për emëruesin: SHKK,

Burimet e të
dhënave të reja
apo shtesë të
kërkuara
Format apo
protokollet e
reja apo shtesë
të kërkuara për
mbledhjen e të
dhënave

Forma te reja specifike për institucionet
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Treguesi 8: Kontakti me prindërit dhe me familjen
Definicioni

Përqindja e të miturve në mbajtje që janë vizituar nga prindërit, kujdestari apo
një anëtar madhor i familjes në 3 muajt e fundit.

Prioriteti

Normal

Numëruesi
—————————
Emëruesi

Numri i të miturve në paraburgim apo korrektim që e pranojnë apo e bëjnë të
paktën një vizitë në 3 muajt e fundit
-----------------------------------------------------------------------------------Numri i miturve në paraburgim/korrektim (total) / 100

Përkthimi në
kontekstin lokal

Përqindja e të miturve në paraburgim apo në korrektim të vizituar nga prindi,
kujdestari apo anëtar i rritur i familjes gjatë 3 muajve të fundit.

Çka matë

Ky tregues e matë implementimin e të drejtës së të miturit për kontakt të rregullt
dhe të drejtpërdrejtë me prindërit e vet dhe mbajtja e kontaktit me familjen e vet
përmes vizitave.

Pse ka dobi të matet

Gjatë privimit të lirisë ka mundësi të rrezikohet e drejta e të miturve për kontakte
të rregullta dhe të drejtpërdrejta me prindërit dhe me familjen e vet. Mohimi
i kontaktit ndërmjet një fëmije të mbajtur dhe prindërve të vet apo familjes
shkakton një numër të pasojave serioze të pafavorshme. Kontakti i rregullt është
i një rëndësie të veçantë për ri-integrimin e të miturit në familjen e vet pas lirimit,
si dhe për mirëqenien, shëndetin psikik të të miturit gjatë periudhës së mbajtjes.

Si të matet

Ky tregues kërkon që informatat të jenë në dispozicion nga një periudhë e plotë
3-mujore.
Informatat që duhet të mblidhen janë numri i të miturve në paraburgim apo
korrektim që kanë pranuar vizitë gjatë periudhës 3-mujore.
Nëse është e mundur të dhënat duhet të mblidhen nga burimet e informatave
në nivel individual (për të mitur). Në rast se të dhënat mbi vizitat nuk mblidhen
nga burimi(institucioni), atëherë burim i informatave mund të konsiderohen
intervistat e kujdesshme dhe të drejtpërdrejta me të miturin. Mirëpo, kjo metodë
e mbledhjes së informatave duhet të përdoret vetëm si mjet i fundit dhe në
përputhje me masat që sigurojnë përshtatjen e duhur etike.
Në praktikë, informatat për këtë tregues mund të mblidhen në kohën e njëjtë dhe
nga popullata e njëjtë e të miturve siç janë numëruar për Treguesin 2 (Të Miturit
në mbajtje). Një tabelë që e liston secilin të mitur në mbajtje, për shembull,
mund të shënohet që të tregojë se cilët të mitur kanë pranuar vizitë në 3 muajt e
fundit. Duhet të përfshihen të miturit në paraburgim dhe korrektim.

Zbërthimi

Gjinia, mosha, etniciteti, regjioni i origjinës, mbajtur në paraburgim apo në
korrektim, tipi i institucionit ku mbahet i mituri.

Burimet ekzistuese të
të dhënave

Për numëruesin: SHKK,
Për emëruesin: SHKK,

Burimet e të dhënave
të reja apo shtesë të
kërkuara

Për numëruesin: KGJK, QPS;
Për emëruesin: KGJK

Format apo
protokollet e reja apo
shtesë të kërkuara
për mbledhjen e të
dhënave

Forma te reja specifike për institucione
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Treguesi 9: Shqiptimi i masave/dënimeve me privim lirie
Definicioni

Përqindja e të miturve që kanë marrë shqiptim për të pranuar mbikëqyrje
me privim lirie.

Prioriteti

THELBËSOR

Numëruesi
—————————
Emëruesi

Numri i të miturve që u është shqiptuar privimi i lirisë gjatë një periudhe
12-mujore
---------------------------------------------------------------------------------------Numri i të miturve që kanë marrë shqiptime gjatë periudhës 12-mujore / 100

Përkthimi në kontekstin
lokal

Numri i masave të shqiptuara gjatë periudhës 12 mujore ku të miturve iu
privohet liria.

Çka matë

Ky tregues e matë numrin e të miturve që iu është shqiptuar privimi i lirisë
gjatë një periudhe 12-mujore si proporcion ndaj atyre të miturve që u është
shqiptuar çfarëdo mase gjatë periudhës 12-mujore.

Pse ka dobi të matet

Parimi i “masës së fundit” zbatuar për dënim, do të thotë se heqja e lirisë nuk
duhet të imponohet nëse objektivat e masës, kryesisht sigurimi i mirëqenies
së të miturve, në rastin e të miturve nuk mund të arrihen sipas mendimit
të gjykatësit, në një rrethanë pa heqje lirie. Si treguesit e tjerë, edhe ky
treguesi ka mundësi që të vlerësojë situatën atëherë kur ka në dispozicion
informata të zbërthyera, në veçanti informata në lidhje me llojin e veprës.
Një numër i lartë i shqiptimeve të dënimeve me burgim për shkelje jo të
dhunshme apo që nuk përsëriten, për shembull, do të sugjeronte fuqishëm
shkelje të parimit ‘të masës së fundit’.

Si të matet

Ky tregues kërkon që informatat të jenë në dispozicion nga një periudhë e
plotë 12-mujore.
Ky tregues e mat efektin e shqiptimit dhe jo vetë shqiptimin. Një autoritet
kompetent mundet, për shembull, t’ia shqiptojë një të mituri vijimin e një
shkolle për rehabilitim. Nëse institucioni nuk ekziston në praktikë, atëherë
fëmija mund të dërgohet në një institucion ku privohet nga liria.
Prandaj, informatat që duhet të mblidhen gjatë periudhës 12-mujore janë
numri i të miturve që kanë marrë dënimin dhe si rezultat janë të privuar
nga liria ne një vend të caktuar. Kjo kërkon njohuri të implementimit praktik
të dënimeve që bëhen nga një autoritet kompetent në kontekstin specifik
të shtetit.
Për ta vlerësuar me saktësi rëndësinë e kësaj vlere, është po ashtu e
nevojshme të matet numri total i të miturve që iu është shqiptuar cilado
masë gjatë periudhës së njëjtë. Kjo është vlera që e formon gjysmën e
poshtme të llogaritjes. Si i tillë treguesi ofron informata mbi respektimin e
parimit të ‘masa e fundit’.

Zbërthimi

Gjinia, mosha në kohën e marrjes së vendimit, etniciteti, regjioni i origjinës,
lloji i veprës

Burimet ekzistuese të të
dhënave

Për numëruesin: KGJK,
Për emëruesin: KGJK

Burimet e të dhënave
të reja apo shtesë të
kërkuara

Për numëruesin:SHKK; SHSK, QPS
Për emëruesin: SHKK, SHSK, QPS

Format apo protokollet
e reja apo shtesë të
kërkuara për mbledhjen e
të dhënave

Forma te reja specifike
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Treguesi 10: Masat e Diversitetit
Definicioni

Përqindja e të miturve të shmangur apo që kanë marrë shqiptim, të cilët
hyjnë në një skemë të shmangies para-shqiptuese

Prioriteti

THELBËSOR

Numëruesi
—————————
Emëruesi

Numri i të miturve që hyjnë në një skemë para-shqiptuese të masave të
diversitetit gjatë një periudhe 12-mujore
------------------------------------------------------------------------------------------------Numri i të miturve që kanë marrë masë të diversitetit apo që kanë marrë
shqiptim gjatë periudhës 12-mujore / 100

Përkthimi në kontekstin
lokal

Numri i masave të shqiptuara gjatë periudhës 12 mujore ku të miturit i
shmangen privimit të lirisë.

Çka matë

Ky tregues e matë numrin e të miturve për diversitet para se të arrijnë në
seancë kryesore, në proporcion ndaj të gjithë të miturve, si ata të cilëve u
është shqiptuar masa e diversitetit edhe ata për të cilët është marrë vendim
për dënim.

Pse ka dobi të matet

Masat e diversitetit përdoren për zgjidhjen e rastit të një të mituri në konflikt
me ligjin pa dalë në një seancë kryesore para autoritetit relevant kompetent.
Udhëzimet ndërkombëtare rekomandojnë që duhet t’i jepet konsideratë,
kudo që është e mundur, trajtimit të miturve në konflikt me ligjin pa kaluar
në seancë kryesore para autoritetit kompetent.
Diversiteti mund të klasifikohet nga paralajmërimi joformal i policisë deri
të një skemë e pajtimit ndërmjet viktimës dhe të akuzuarit, që ekzekutohet
nga shërbimet e mirëqenies sociale. Parimi kryesor i diversitetit është që të
miturit, prindërit e vet apo kujdestari duhet ta japin pëlqimin për shqiptimin e
masës së diversitetit. Zakonisht, kjo tregon se i mituri e pranon përgjegjësinë
për veprën. Masat e diversitetit mund të përfshijnë rrugën drejt zgjidhjeve të
bazuara në parimin e rehabilitimin pozitiv dhe riintegrimin.

Si të matet

Ky tregues kërkon që informatat të jenë në dispozicion nga një periudhë e
plotë 12-mujore. Informatat që duhet të mblidhen janë numri i të miturve që
kanë hyrë në një skemë për masa të diversitetit gjatë periudhës 12-mujore.
Skemat për masat e diversitetit të përdorura për mënjanimin e seancës
kryesore do të identifikohen në secilin kontekst lokal.
Mirëpo, për ta vlerësuar saktësisht domethënien e kësaj vlere është e
nevojshme të matet edhe numri total i të miturve për diversitet apo që kanë
marrë vendim për çfarëdo mase gjatë periudhës 12-mujore. Kjo vlerë – e cila
paraqet të gjithë të miturit që e pranojnë përgjegjësinë, apo është vërtetuar
nga një autoritet kompetent se kanë përgjegjësi për një vepër, e formon
gjysmën e poshtme të llogaritjes. I shprehur në këtë mënyrë treguesi ofron
informata të nivelit të përdorimit të masave të diversitetit për ta mënjanuar
kontaktin formal me sistemin e drejtësisë për të mitur.

Zbërthimi

Gjinia, mosha në kohën e diversitetit, etniciteti, regjioni i origjinës, llojit të
veprës , tipi i programit të diversitetit .

Burimet ekzistuese të të
dhënave

Për numëruesin: KPK, KGJK,
Për emëruesin: KPK, KGJK,

Burimet e të dhënave
të reja apo shtesë të
kërkuara

Për numëruesin: SHSK
Për emëruesin:

Format apo protokollet
e reja apo shtesë të
kërkuara për mbledhjen e
të dhënave

Forma te reja specifike
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Treguesi 11: Përkujdesja pas lirimit
Definicioni

Përqindja e të miturve të lëshuar nga burgimi që pranojnë përkujdesjen
pas lirimit.

Prioriteti

Normal

Numëruesi
—————————
Emëruesi

Numri i të miturve të lëshuar gjatë një periudhe 12-mujore të cilëve u
ofrohet kujdes i strukturuar pas lirimit
-------------------------------------------------------------------------------------Numri i të miturve të lëshuar gjatë periudhës 12-mujore / 100

Përkthimi në kontekstin
lokal

Përputhet me definicionin.

Çka matë

Ky tregues e matë përqindjen e të miturve të lëshuar nga burgimi që
përfitojnë nga një program i strukturuar i kujdesit pas lirimit.

Pse ka dobi të matet

Standardet ndërkombëtare theksojnë se të gjithë të miturit që lirohen
duhet të përfitojnë nga aranzhime të dizajnuara që t’iu asistojnë atyre në
integrimin në shoqëri, jetën familjare, edukim apo punësim pas lëshimit.
Udhëzimi dhe përkrahja e tillë strukturore është hap i rëndësishëm drejt
ri-integrimit të suksesshëm në shoqëri dhe në parandalimin e përsëritjes
së veprës penale.

Si të matet

Ky tregues kërkon që informatat të jenë në dispozicion nga një periudhë
e plotë 12-mujore.
Për ta matur këtë indikator nevojitet të dihet se cilët fëmijë janë lëshuar
nga mbajtja gjatë periudhës 12-mujore dhe cilët nga ata të mitur janë
regjistruar për kujdes të strukturuar pas lirimit . Kujdesi i strukturuar pas
lirimit do të thotë:
•
nevojat e të miturit të vlerësohen gjatë lëshimit dhe ai apo ajo t’i
referohet shërbimeve të caktuara të kujdesit të mëtejmë; apo
•
për një periudhë vijuese të kohës të monitorohet progresi dhe/apo
nevojat e të miturit pas lëshimit apo
•
i mituri që ka qenë i burgosur, hyn në një skemë formale edukative,
profesionale apo të trajnimit për të miturit për një periudhë kohore
të caktuar; apo
•
i mituri përkohësisht hyn në një qendër rehabilitimi apo ndonjë
aranzhim tjetër gjysmë-institucional
Atëherë kur vendet e burgimit/korrektimit nuk i regjistrojnë fëmijët për
kujdes të strukturuar pas lirimit, informatat do të duhet të mblidhen si
nga institucionet për korrektim po ashtu edhe nga ofruesit e kujdesit pas
lirimit. Lista e të miturve që nuk gjenden më në qendrën korrektuese gjatë
periudhës 12-mujore do të duhej të kontrollohet në krahasim me numrin
e të miturve të regjistruar për përkujdesje pas lirimit gjatë periudhës së
njëjtë.

Zbërthimi

Gjinia, mosha në kohën e lëshimit, etniciteti, regjioni i origjinës, kategoria
e kujdesit të mëtejmë.

Burimet ekzistuese të të
dhënave

Për numëruesin: SHSK,
Për emëruesin: SHKK,

Burimet e të dhënave të reja
apo shtesë të kërkuara
Format apo protokollet e
reja apo shtesë të kërkuara
për mbledhjen e të dhënave
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Përditësimi i formave

Treguesi 12: Inspektimet e rregullta të pavarura
Definicioni

Ekzistenca e një sistemi që garanton inspektim të rregullt të pavarur të vendeve ku
vendosen të miturit gjatë privimit të lirisë.

Prioriteti

Normal

Numëruesi
—————————
Emëruesi

Numri i vendeve të mbajtjes dhe paraburgimit që kanë pranuar vizitë inspektuese
në 12 muajt e fundit
----------------------------------------------------------------------------------Numri i vendeve të mbajtjes dhe paraburgimit (totali) / 100

Përkthimi në
kontekstin
lokal

I njëjtë me definicionin.

Çka matë

Ky tregues e vlerëson nivelin në të cilin është kodifikuar në ligj apo në politikë,
vendet e mbajtjes/paraburgimit duhet të pranojnë vizita të rregullta inspektuese nga
persona të kualifikuar të pavarur. Ky tregues është Tregues i Politikave por mund të
matet në formë sasiore duke e përdorur llogaritjen e mësipërme.

Pse ka dobi të
matet

Një i mitur i burgosur është i privuar nga ambienti i vet familjar dhe është në një
situatë pjesërisht të cenueshme. Si rezultat, shteti ka obligim të sigurojë mbrojtje
dhe asistencë të veçantë (shih KFD, neni 20). Monitorimi i vendeve të burgimit
përmes vizitave inspektuese është mënyrë jashtëzakonisht e rëndësishme për
shtetin për t’u siguruar që një mbrojtje dhe asistencë e tillë ofrohet në praktikë. Kjo
sepse kur vendet e mbajtjes pranojnë vizita inspektuese, ekziston një mekanizëm
për shqyrtim, që çon në rishikim dhe përmirësim të kushteve të mbajtjes.

Si të matet

Si Tregues i Politikave, ky tregues pyet se a ka sistem për garantimin e vizitave të
rregullta të pavarura. Ai nuk merret me numrin aktual të vizitave.
Burimet e informatave në nivel qendror qeveritar (si p.sh. brenda Ministrisë së
Drejtësisë, Ministrisë të Punëve të Brendshme apo Ministrisë së Punës dhe e
Mirëqenies Sociale) duhet ta konfirmojnë ekzistencën e një sistemi të vizitave dhe
strukturën e sistemit.
Zakonisht, sistemet e inspektimit garantojnë inspektime në njërin nga mundësitë:
•
autoriteti kompetent (një zyrtar i drejtësisë apo panel për të mitur, për
shembull) apo një organ që vepron në emër të tij (siç janë shërbimet sociale
apo sprovuese); apo
•
personat e caktuar nga një autoritet qendror qeveritar (siç është komisioni
i burgjeve, inspektori i burgjeve, komiteti vizitues apo paneli i ekspertëve).
Për t’u kualifikuar për këtë tregues, sistemi duhet që minimalisht të specifikojë se
inspektimet janë të rregullta, të pavarura (këto inspektime nuk bëhen nga stafi i
institucionit), për shembull, dhe se njëri nga qëllimet e vizitave është të vlerësohet
pajtueshmëria me rregullat dhe standardet.
Treguesi pastaj duhet të shprehet duke i përdorur një nga katër Nivelet më poshtë:
Niveli 1 – Sistemi për inspektime të rregullta të pavarura nuk ekziston në ligj apo në
politika
Niveli 2 – Sistemi ekziston por mbrohet dobët nga ligji apo politikat
Niveli 3 – Sistemi ekziston dhe mbrohet mesatarisht nga ligji apo politikat
Niveli 4 – Sistemi ekziston dhe mbrohet jashtëzakonisht mirë nga ligji apo politikat

Zbërthimi

Institucionet e pavarura (shif ligjin), OJQ vendore dhe ndërkombëtare

Burimet
ekzistuese të
të dhënave

Numëruesi:SHKK, PK
Emëruesi: SHKK, PK,
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Burimet e
të dhënave
të reja apo
shtesë të
kërkuara

Numëruesi: Institucionet e pavarura ndërkombëtare dhe vendore
Emëruesi: Institucionet e pavarura ndërkombëtare dhe vendore

Format apo
protokollet
e reja apo
shtesë të
kërkuara për
mbledhjen e
të dhënave

Nuk janë definuar.
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Treguesi 13: Mekanizmat e ankesave
Definicioni

Ekzistenca e një sistemi të ankesave për të miturit në mbajtje, paraburgim dhe
burg.

Prioriteti

Normal

Numëruesi
—————————
Emëruesi

Numri i vendeve të burgimit/korrektimit që operojnë me sistem të ankesave
------------------------------------------------------------------------------------Numri i vendeve të burgimit/korrektimit (totali) / 100

Përkthimi në kontekstin
lokal

I njëjtë me definicionin.

Çka matë

Ky tregues e vlerëson nivelin në të cilin është kodifikuar në ligj apo në politika,
parimi se të miturit në mbajtje, paraburgim, burgim, duhet ta kenë të drejtën
për ta paraqitur një ankesë në lidhje me çfarëdo shkelje të të drejtave të tyre
në kohën kur iu është privuar liria. Treguesi është Tregues i Politikave por
mund të matet edhe në formë sasiore duke e përdorur llogarinë e mësipërme.

Pse ka dobi të matet

Kur të miturit në mbajtje, paraburgim, burgim nuk kanë të drejtë të ankohen
për trajtimin që e pranojnë, shkeljet e të drejtave të tyre mund të ndodhin
në heshtje dhe ata që janë përgjegjës mund të shpëtojnë pa u ndëshkuar.
Atëherë kur ekzistojnë sistemet e ankesave, ata duhet të sigurojnë që ankesa
është trajtuar seriozisht dhe se është ndërmarrë veprim nëse është gjetur
shkelje e të drejtave të miturit.

Si të matet

Si Tregues i Politikave, ky tregues pyet se a ekziston sistem i ankesave për
të miturit në mbajtje, paraburgim, burgim, dhe a mbrohet ai nga ligji apo
politikat.
Në kontekste të shteteve të ndryshme, një sistem i inspektimit mund të
ofrohet me ligj apo përmes politikave të qeverisjes. Burimet e informatave
në nivel qendror qeveritar (siç janë ombudspersonët, apo brenda ministrive
të drejtësisë, të brendshme apo të menaxhimit penal) duhet ta konfirmojnë
ekzistencën e një sistemi të ankesave dhe strukturën e sistemit.
Mekanizmat e zakonshëm të ankesave mund të lejojnë që ankesat t’i bëhen:
•
Drejtorit të vendit të mbajtjes; apo
•
Autoriteteve të jashtme, siç është zyrtari i drejtësisë, inspektorët, Avokatit
të Popullit, apo edhe një trupe qeveritare (siç është Ministria e Drejtësisë).
Për t’u kualifikuar për këtë tregues, sistemi i ankesave nuk nevojitet të jetë
sistem i shkruar.
Treguesi duhet të shprehet duke e përdorur një nga katër nivelet më poshtë:
Niveli 1 – Sistemi për ankesa nuk ekziston në ligj apo në politika
Niveli 2 – Sistemi ekziston por mbrohet dobët nga ligji apo politikat
Niveli 3 – Sistemi ekziston dhe mbrohet mesatarisht nga ligji apo politikat
Niveli 4 – Sistemi ekziston dhe mbrohet jashtëzakonisht mirë nga ligji apo
politikat

Zbërthimi

Institucionet mbikëqyrëse

Burimet ekzistuese të të
dhënave

Numëruesi:SHKK, PK
Emëruesi:SHKK, PK

Burimet e të dhënave
të reja apo shtesë të
kërkuara

Numëruesi:Institucionet mbikëqyrëse vendore dhe ndërkombëtare
Emëruesi: Institucionet mbikëqyrëse vendore dhe ndërkombëtare

Format apo protokollet
e reja apo shtesë të
kërkuara për mbl. e të
dhënave

Nuk janë definuar.
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Treguesi 14: Sistemi i specializuar i drejtësisë për të mitur
Definicioni

Ekzistenca e një sistemi të specializuar të drejtësisë për të mitur

Prioriteti

THELBËSOR

Numëruesi
—————————
Emëruesi

(nuk ka)

Përkthimi në kontekstin
lokal

I njëjtë me definicionin.

Çka matë

Ky tregues e matë se a ekziston sistem i specializuar i drejtësisë për të mitur
– për fëmijët në konflikt me ligjin. Ai e vlerëson implementimin e obligimit të
shteteve për ta promovuar nxjerrjen e ligjeve, të procedurave, të autoriteteve
dhe të institucioneve specifikisht për fëmijët në konflikt me ligjin.

Pse ka dobi të matet

Konventa për të Drejtat e Fëmijës, neni 40, kërkon nga shtetet që ta themelojnë
një sistem të veçantë të drejtësisë së të miturve. Mirëpo, nuk ka vetëm
një sistem definitiv të drejtësisë për të mitur, termi drejtësia për të mitur
paraqet realitetet dhe sistemet e ndryshme në shtete të ndryshme. Mirëpo,
minimalisht, shtetet duhet ta caktojnë një moshë minimale të përgjegjësisë
penale, të ofrojmë masa aty ku duhet për fëmijët në konflikt me ligjin pa
kaluar në procedurë gjyqësore, dhe të ofrojnë një varg të alternativave ndaj
kujdesit institucional. Sado që të jetë shkalla e specializimit, një sistem i
drejtësisë për të mitur duhet t’i kushtojë kujdes të paktën këtyre kërkesave.

Si të matet

Si Tregues i Politikave, ky tregues pyet se a ekziston sistem i specializuar i
drejtësisë për të mitur dhe a mbrohet ai nga ligji apo politikat.
Politikat legjislative dhe qeveritare, standardet dhe udhëzimet duhet të
kontrollohen për specializimin në lidhje me fëmijët në konflikt me ligjin.
Burimet e informatave në nivel qendror qeveritar duhet ta konfirmojnë
ekzistencën e një sistemi të specializuar për të mitur dhe strukturën e
sistemit. Zakonisht, specializimi për fëmijët në konflikt me ligjin mund të
ndodhë brenda:
•
ligjit (siç është ligji penal, ligji i procedurës penale, ligji i mirëqenies
sociale apo ligji specifik i drejtësisë për të mitur);
•
politikave, udhëzimeve apo normave (siç janë udhëzimet për shqiptime
në gjyq, apo kodet e praktikës policore);
•
sistemeve dhe institucioneve të përfshira (siç janë gjykatat dhe apo
vendet e burgimit apo korrektimit);
•
trajtimit të të miturve (siç është përfshirja e prindërve gjatë seancave).
Një specializim i tillë mund të merret me fusha të tilla: kur një i mitur e kryen
një vepër penale, gjykatat apo trupi gjykues me të cilat mund të përballet një
i mituri, të drejtat e të miturit, masat e diversitetit, kushtet në paraburgim
ose korrektim, dhe masat për sigurimin e mirëqenies së fëmijës. Veç kësaj,
një sistem i drejtësisë për të mitur duhet të kujdeset për nevojat e veçanta të
fëmijëve dhe ta mundësojë një ambient ‘miqësor për fëmijën’.
Treguesi duhet të shprehet duke e përdorur një nga katër nivelet më poshtë:
Niveli 1 – Sistemi i specializuar i drejtësisë për të mitur nuk ekziston në ligj
apo në politika
Niveli 2 – Sistemi ekziston por mbrohet dobët nga ligji apo politikat
Niveli 3 – Sistemi ekziston dhe mbrohet mesatarisht nga ligji apo politikat
Niveli 4 – Sistemi ekziston dhe mbrohet jashtëzakonisht mirë nga ligji apo
politikat

Zbërthimi
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Burimet ekzistuese të të
dhënave

Legjislacioni, politikat, udhëzimet, raportet, sistemet dhe institucionet e
përfshira; trajtimi i fëmijës;

Burimet e të dhënave
të reja apo shtesë të
kërkuara
Format apo protokollet
e reja apo shtesë të
kërkuara për mbledhjen e
të dhënave

Nuk janë definuar.
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Treguesi 15: Parandalimi
Definicioni

Ekzistenca e një plani kombëtar për parandalimin e përfshirjes së fëmijës në
krim.

Prioriteti

Normal

Numëruesi
—————————
Emëruesi

(nuk ka)

Përkthimi në
kontekstin lokal

I njëjtë me definicionin.

Çka matë

Ky tregues e vlerëson nëse shteti ka plan për parandalimin e përfshirjes së
fëmijës në kriminalitet. Ai e vlerëson implementimin e parimit që shtetet duhet
të krijojnë plane të hollësishme për parandalimin e përfshirjes së fëmijës në
krim.

Pse ka dobi të matet

Burgimi, dënimet jo me burgim por edhe masat e diversitetit nuk do ta zgjidhin
problemin e fëmijëve në konflikt me ligjin. Problemet duhet të trajtohen aty
ku ndodhin, qofshin në familje, në ambientin shoqëror apo në shkollë dhe
sa më shumë që është e mundur në bashkëpunim me fëmijët. Parandalimi i
suksesshëm i kriminalitetit të fëmijëve kërkon përpjekje nga tërë shoqëria ashtu
që të sigurohet zhvillimi harmonik i fëmijëve në lidhje me promovimin dhe
respektimin e personalitetit të tyre nga fëmijëria e hershme.

Si të matet

Si Tregues i Politikave, ky tregues vlerëson se a ekziston plan për parandalimin
e delinkuencës së të miturve.
Planet për parandalimin e përfshirjes së fëmijëve në kriminalitet, normalisht
formulohen në nivel qendror qeveritar. Politikat legjislative dhe qeveritare,
standardet dhe udhëzimet duhet të kontrollohen për ekzistencën e një plani për
parandalimin e konfliktit me ligjin tek fëmijët. Burimet e informatave në nivelin
qendror qeveritar duhet ta konfirmojnë ekzistencën e një plani dhe strukturën
e planit.
Zakonisht, një plan i parandalimit mund të përfshijë programe apo politika për:
•
Përkrahjen e familjeve në rritjen e fëmijëve;
•
Zhvillimin e rrjeteve të bazuara në komunitet për fëmijët të ndjeshëm;
•
Përkrahjen e mostrave fleksibile të punës për prindërit dhe shërbimet për
familjet me të ardhura të ulëta;
•
Punësimin apo mundësitë e trajnimit profesional apo në zanate për fëmijët;
•
Heqjen e dënimit trupor dhe zvogëlimin e dhunës në familje;
•
Parandalimin e abuzimit të drogës, të alkoolit dhe substanca të tjera nga
fëmijët;
•
Mundësitë edukative që ofrojnë alternativë apo shtesë ndaj shkollimit të
rregullt;
•
Aktivitetet sportive dhe kulturore për fëmijë; ose
•
Shpërndarjen e informatave për të drejtat e fëmijëve.
Për t’u kualifikuar për këtë indikator duhet që së paku të ekzistojë një plan i
parandalimit në ligj apo në politika qeveritare dhe të përmbajë mekanizma për
implementimin, koordinimin dhe monitorimin e zbatimit të tij.
Treguesi duhet të shprehet duke e përdorur një nga katër nivelet më poshtë:
Niveli 1 – Në ligj apo në politika nuk ekziston plan për parandalimin e konfliktit
me ligjin tek fëmijët.
Niveli 2 – Plani ekziston por mbrohet dobët nga ligji apo politikat
Niveli 3 – Plani ekziston dhe mbrohet mesatarisht nga ligji apo politikat
Niveli 4 – Plani ekziston dhe mbrohet jashtëzakonisht mirë nga ligji apo politikat.

Zbërthimi

(nuk ka)
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Burimet ekzistuese të
të dhënave

Legjislacioni, politikat, udhëzimet, raportet, sistemet dhe institucionet e
përfshira, trajtimi i fëmijës,

Burimet e të dhënave
të reja apo shtesë të
kërkuara
Format apo
protokollet e reja apo
shtesë të kërkuara
për mbledhjen e të
dhënave
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3. Treguesit
lokalë

Treguesi 16: Fëmijët nën moshën e përgjegjësisë penale
Definicioni

Numri i fëmijëve që kanë kryer vepër nën moshën e përgjegjësisë penale
gjatë një periudhe 12-mujore ndaj popullsisë prej 100,000 fëmijëve.

Prioriteti

Normal

Numëruesi
—————————
Emëruesi

Numri i fëmijëve që kanë kryer vepër nën moshën e përgjegjësisë penale
gjatë periudhës 12-mujore
-----------------------------------------------------------------------------------------------Popullsia e fëmijëve nën 14 / 100,000

Çka matë

Ky tregues e matë proporcionin e të gjithë fëmijëve që kanë kryer vepër nën
moshën e përgjegjësisë penale në një periudhë njëvjeçare.

Pse ka dobi të matet

Kjo informatë i tregon trendet e sjelljes së fëmijëve. Numrat e mëdhenj do
të tregonin se duhet ndërmarrë strategji dhe plane parandaluese, ndërsa
numrat e vegjël do të tregonin se strategjia aktuale po funksionon mirë.
Për qëllime edhe të përcjelljes së trendëve dhe të planifikimit të shërbimeve,
ky tregues është më i dobishmi nëse informata zbërthehet sipas faktorëve siç
është lloji i veprës, mosha, gjinia dhe etniciteti.

Si të matet

Ky tregues kërkon që informata të jetë në dispozicion nga një periudhë e
plotë 12-mujore. Informatat minimale të kërkuara për matjen e këtij treguesi
janë numri i përgjithshëm i fëmijëve që kanë kryer vepër nën moshën e
përgjegjësisë penale gjatë periudhës 12-mujore. Kjo shifër mund të jetë në
dispozicion në nivel qendror.
Mirëpo, aty ku burimet e informatave në nivel lokal (siç janë stacionet policore
individuale) mbajnë shënime për veprat, informatat për fëmijët individualë që
kryejnë vepra duhet të merren dhe të mblidhen për ta formuar numëruesin.
Informatat për fëmijët individual që kanë kryer vepër mund të mblidhen në
formë të një tabele me nga një rresht për secilin fëmijë që e specifikon numrin
identifikues të fëmijës, gjininë, datën e lindjes, etnicitetin, llojin e veprës dhe
datën e evidentimit.

Zbërthimi

Gjinia, mosha në kohën e evidentimit, etniciteti, rajoni i origjinës, lloji i veprës,
shërbimi/institucioni që e ka evidentuar

Burimet ekzistuese të të
dhënave

Për numëruesin: Policia, QPS, Prokuroria
Për emëruesin: ASK

Burimet e të dhënave
të reja apo shtesë të
kërkuara
Format apo protokollet
e reja apo shtesë të
kërkuara për mbledhjen
e të dhënave

Forma të veçanta për të mitur (Protokolli për referimin e rasteve)
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Treguesi 17: Fëmijët viktima të veprave penale
Definicioni

Numri i fëmijëve që kanë qenë viktima të veprave penale gjatë një periudhe
12-mujore ndaj popullsisë prej 100,000 fëmijëve.

Prioriteti

Normal

Numëruesi
—————————
Emëruesii

Numri i fëmijëve që kanë qenë viktima të veprave penale gjatë periudhës
12-mujore
-------------------------------------------------------------------------------------------Popullsia e fëmijëve(0-18vjec) / 100,000

Çka matë

Ky tregues e matë proporcionin e të gjithë fëmijëve që kanë qenë viktima të
veprave penale në një periudhë njëvjeçare.

Pse ka dobi të matet

Kjo informatë e matë efektin e veprave penale te fëmijët. Rritja e këtij numri gjatë
viteve do të tregonte se fëmijët po i ekspozohen gjithnjë e më shumë keqtrajtimit,
dhe si rezultat, në të ardhmen do të kemi shoqëri më të traumatizuar dhe/ose me
prirje më të madhe për kriminalitet.
Për qëllime edhe të përcjelljes së trendëve dhe të planifikimit të shërbimeve,
ky tregues është më i dobishëm nëse informata zbërthehet sipas faktorëve, siç
është lloji i veprës penale ku fëmija ka qenë viktimë, mosha e fëmijës, gjinia dhe
etniciteti.

Si të matet

Ky tregues kërkon që informata të jetë në dispozicion nga një periudhë e plotë
12-mujore. Informatat minimale të kërkuara për matjen e këtij treguesi janë numri
i përgjithshëm i fëmijëve që kanë qenë viktima të veprave penale gjatë periudhës
12-mujore. Kjo shifër mund të jetë në dispozicion në nivel qendror.
Mirëpo, aty ku burimet e informatave në nivel lokal (siç janë stacionet policore
individuale) mbajnë shënime për veprat, informatat për fëmijët individual që
kanë qenë viktima duhet të merren dhe të mblidhen për ta formuar numëruesin.
Informatat për fëmijët individualë që kanë qenë viktima mund të mblidhen në
formë të një tabele me nga një rresht për secilin fëmijë, duke specifikuar numrin
identifikues të fëmijës, gjininë, datën e lindjes, etnicitetin, llojin e veprës dhe
datën e evidentimit.

Zbërthimi

Gjinia, mosha në kohën e evidentimit, etniciteti, rajoni i origjinës, lloji i veprës,
shërbimi/institucioni që e ka evidentuar

Burimet ekzistuese
të të dhënave

Për numëruesin: KPK, PK, QPS, KGJK
Për emëruesin: ASK

Burimet e të
dhënave të reja apo
shtesë të kërkuara

Për numëruesin OJQ
Për emëruesin: ASK

Format apo
protokollet e
reja apo shtesë
të kërkuara për
mbledhjen e të
dhënave

Nuk janë identifikuar.
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Treguesi 18: Fëmijët që janë dëshmitarë të veprave të kryera penale
Definicioni

Numri i fëmijëve që kanë qenë dëshmitarë të veprave penale gjatë një periudhe
12-mujore ndaj popullsisë prej 100,000 fëmijëve.

Prioriteti

Normal

Numëruesi
—————————
Emëruesi

Numri i fëmijëve që kanë qenë dëshmitarë të veprave penale gjatë periudhës
12-mujore
---------------------------------------------------------------------------------------------------Popullsia e fëmijëve (0-18 vjeç) / 100,000

Çka matë

Ky tregues e matë proporcionin e të gjithë fëmijëve që kanë qenë dëshmitarë të
veprave penale në një periudhë njëvjeçare.

Pse ka dobi të
matet

Kjo informatë e matë efektin indirekt të veprave penale te fëmijët, që kanë qenë
dëshmitar të veprave penale. Rritja e këtij numri gjatë viteve do të tregonte se
fëmijët po janë gjithnjë dëshmitarë të keqtrajtimit dhe të veprave tjera ilegale, si
rezultat në të ardhmen do të kemi shoqëri më të traumatizuar dhe/ose me prirje më
të madhe për kriminalitet.
Për qëllime të përcjelljes së trendëve dhe të planifikimit të shërbimeve, ky tregues
është më i dobishmi nëse informata zbërthehet sipas faktorëve, siç është lloji i
veprës penale ku fëmija ka qenë dëshmitar, mosha e fëmijës dhe etniciteti.

Si të matet

Ky tregues kërkon që informata të jetë në dispozicion nga një periudhë e kryer
12-mujore. Informatat minimale të kërkuara për matjen e këtij treguesi janë numri i
përgjithshëm i fëmijëve që kanë qenë dëshmitarë të veprave penale gjatë periudhës
12-mujore. Kjo shifër mund të jetë në dispozicion në nivel qendror.
Mirëpo, aty ku burimet e informatave në nivel lokal (siç janë stacionet policore
individuale) mbajnë shënime për veprat, informatat individuale të fëmijëve që kanë
qenë dëshmitarë duhet të merren dhe të mblidhen për ta formuar numëruesin.
Informatat individuale të fëmijëve që kanë qenë dëshmitarë mund të mblidhen në
formë të një tabele me nga një rresht për secilin fëmijë, duke specifikuar numrin
identifikues të fëmijës, gjininë, datën e lindjes, etnicitetin, llojin e veprës dhe datën
e evidentimit.

Zbërthimi

Gjinia, mosha në kohën e evidentimit, etniciteti, rajoni i origjinës, kategoria e
veprës, shërbimi/institucioni që e ka evidentuar

Burimet ekzistuese
të të dhënave

Numëruesi:KGJK
Emëruesi:ASK

Burimet e të
dhënave të reja
apo shtesë të
kërkuara

Numëruesi:KPK, PK,
Emëruesi:

Format apo
protokollet e
reja apo shtesë
të kërkuara për
mbledhjen e të
dhënave
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Treguesi19: Masat dhe dënimet alternative
Definicioni

Përqindja e të miturve që ju është shqiptuar masa dhe dënime alternative

Prioriteti

THELBËSOR

Numëruesi
—————————
Emëruesi

Numri i të miturve që u është shqiptuar masa dhe dënimet alternative gjatë
një periudhe 12-mujore
------------------------------------------------------------------------------Numri i akt gjykimeve dhe i akt vendimeve të nxjerrura ndaj të miturve që
ju është shqiptuar masa dhe dënime alternative gjatë periudhës 12-mujore
/ 100

Përkthimi/riformulohet në
kontekstin lokal

Numri i masave të shqiptuara gjatë periudhës 12 mujore ku të miturve nuk
iu privohet liria..

Çka matë

Ky tregues e matë numrin e të miturve që iu është shqiptuar privimi i lirisë
gjatë një periudhe 12 mujore si proporcion ndaj atyre të miturve që u është
shqiptuar çfarëdo mase gjatë periudhës 12 mujore.

Pse ka dobi të matet

Principi i ‘mjetit të fundit’ që zbatohet në dënime, do të thotë se privimi i
lirisë nuk duhet të caktohet përjashtimisht nëse qëllimet e masës, në radhë
të parë sigurimi i mirëqenies në rastin e të miturve, nuk kanë mundur sipas
opinionit të gjykatësit të arrihen pa dënimin me privim të lirisë.
Si treguesit e tjerë, ky tregues është më i afti ta vlerësojë situatën atëherë
kur ka në dispozicion informata të zbërthyera, në veçanti informata në lidhje
me llojin e veprës . Një numër i lartë i shqiptimeve të dënimeve me burgim
për shkelje jo të dhunshme apo që nuk përsëriten për shembull, do të
sugjeronte fuqishëm shkelje të parimit ‘të mjetit të fundit’.

Si të matet

Ky tregues kërkon që informatat të jenë në dispozicion nga një periudhë e
plotë 12 mujore.
Ky tregues e matë efektin e shqiptimit dhe jo vetë shqiptimin. Një autoritet
kompetent mundet, për shembull, t’ia shqiptojë një të mituri vijimin e
shkollës rehabilituese. Nëse institucioni nuk ekziston në praktikë, atëherë
fëmija mund të dërgohet në një institucion ku privohet nga liria.
Prandaj, informatat që duhet të mblidhen gjatë periudhës 12 mujore janë
numri i të miturve që kanë marrë dënimin dhe si rezultat janë të privuar
nga liria në një vend të caktuar. Kjo kërkon njohuri të implementimit praktik
të dënimeve që bëhen nga një autoritet kompetent në kontekstin specifik
të shtetit.
Për ta vlerësuar me saktësi rëndësinë e kësaj vlere, është po ashtu e
nevojshme të matet numri total i të miturve që iu është shqiptuar cilado
masë gjatë periudhës së njëjtë. Kjo është vlera që e formon gjysmën e
poshtme të llogaritjes. Si i tillë treguesi ofron informata mbi respektimin e
parimit të ‘mjetit te fundit’.

Zbërthimi

Gjinia, mosha në kohën e marrjes së vendimit, etniciteti, regjioni i origjinës,
lloji i veprës

Burimet ekzistuese të të
dhënave

Për numëruesin:KGJK
Për emëruesin:KGJK

Burimet e të dhënave
të reja apo shtesë të
kërkuara

Për numëruesin: SHSK
Për emëruesin:SHSK

Format apo protokollet
e reja apo shtesë të
kërkuara për mbledhjen e
të dhënave

Forma te reja specifike
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Treguesi 20: Procedura e ndërmjetësimit
Definicioni

Përqindja e të miturve që u janë nënshtruar procedurës së ndërmjetësimit.

Prioriteti

Normal

Numëruesi
—————————
Emëruesi

Numri i të miturve që u është u janë nënshtruar procedurës së ndërmjetësimit
gjatë një periudhe 12-mujore
------------------------------------------------------------------------------Numri i kryerësve të mitur të veprave penale për të cilat mund të iniciohet
procedura e ndërmjetësimit gjatë periudhës 12-mujore / 100

Përkthimi/ riformulohet
në kontekstin lokal

Numri i procedurave te ndërmjetësimit të iniciuar gjatë periudhës 12 mujore
ku të miturve nuk iu privohet liria.

Çka matë

Numrin e fëmijëve që ju janë shmangur procesit gjyqësor.

Pse ka dobi të matet

Ndërmjetësimi është procedurë jashtëgjyqësore e cila zhvillohet nga personi
i tretë, ndërmjetësuesi në pajtim me dispozitat e Kodit të Drejtësisë për të
Mitur dhe ligjit për ndërmjetësimin. Ndërmjetësimi vjen në shprehje vetëm
atëherë kur ekziston vullneti i lirë dhe pjesëmarrja e të dy palëve, kryerësit të
mitur dhe palës së dëmtuar.
Udhëzimet ndërkombëtare rekomandojnë që duhet t’i jepet konsideratë,
kudo që është e mundur, trajtimit të fëmijëve në konflikt me ligjin pa kaluar
në seancë kryesore para autoritetit kompetent.
Ndërmjetësimi mund të klasifikohet nga paralajmërimi joformal i policisë
deri të një skemë e pajtimit ndërmjet viktimës dhe kryesit, që ekzekutohet nga
ndërmjetësuesi i licencuar. Parimi kryesor i ndërmjetësimit është që fëmija,
prindërit e vet apo kujdestari duhet ta japin pëlqimin për shqiptimin e masës
së ndërmjetësimit. Zakonisht, kjo tregon se i mituri e pranon përgjegjësinë
për veprën. Procedura e ndërmjetësimit mund të përfshijnë rrugën drejtë
zgjidhjeve të bazuara në parimin e rehabilitimin pozitiv dhe riintegrimin

Si të matet

Ky tregues kërkon që informatat të jenë në dispozicion nga një periudhë e
plotë 12-mujore.
Ky tregues e matë efektin e shqiptimit dhe jo vetë shqiptimin. Ky tregues
kërkon që informatat të jenë në dispozicion nga një periudhë e plotë
12-mujore. Informatat që duhet të mblidhen janë numri i të miturve që iu
janë nënshtruar procedurës së ndërmjetësimit gjatë periudhës 12-mujore.
Skemat për procedurat e ndërmjetësimit të përdorura për mënjanimin e
seancës kryesore do të identifikohen në secilin kontekst lokal.
Mirëpo, për ta vlerësuar saktësisht domethënien e kësaj vlere, është e
nevojshme të matet edhe numri total i kryesve të mitur qe kane kryer vepër
penale për të cilën mund të iniciohet procedura e ndërmjetësimit 12-mujore.
Kjo vlerë e cila paraqet numrin e të gjithë të miturve që e pranojnë përgjegjësinë
apo është vërtetuar nga një autoritet kompetent se kanë përgjegjësi për një
vepër e formon gjysmën e poshtme të llogaritjes. I shprehur në këtë mënyrë
treguesi e ofron një indikacion të nivelit të përdorimit te procedurës së
ndërmjetësimit për ta mënjanuar kontaktin formal me sistemin e drejtësisë
për të mitur.

Zbërthimi

Gjinia, mosha në kohën e marrjes së vendimit, etniciteti, regjioni i origjinës,
lloji i veprës

Burimet ekzistuese të të
dhënave

Për numëruesin: Komisioni për Ndërmjetësim
Për emëruesin: KPK, KGJK

Burimet e të dhënave
të reja apo shtesë të
kërkuara

Për numëruesin:
Për emëruesin:

Format apo protokollet
e reja apo shtesë të
kërkuara për mbledhjen
e të dhënave

Nevoja për nxjerrjen e një udhëzimi administrativ për mbledhjen dhe
përpunimin e të dhënave statistikore.
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