
 

132 
 

 

Naime Ahmeti 

I PANDEHURI -TË DREJTAT E PANDEHURIT NË PROCEDURËN PENALE 

 

ABSTRAKT 

Të drejtat e të pandehurit në procedurën penale, janë të garantuara me Kushtetutë dhe Kodin e 

Procedurës Penale të Kosovës, si dhe me Konventa Ndërkombëtare, e që si të tilla organet të 

cilat zbatojnë procedurën penale janë të obliguara që t’i respektojnë në tërsi. Në këtë punim, 

në mënyrë të detajuar do të trajtohen këto të drejta, pozita juridike e të pandehurit në procedurë 

penale, në faza të ndryshme të procedurës. Vëmendje e posaçme do t’i kushtohet të drejtave të 

pandehurit në të gjitha fazat e procedurës penale, si dhe mjetet juridike të cilat ka të drejtë t’i 

përdor i pandehuri për mbrojtjen efikase të të drejtave të tij.  

Fjalët kyçe: i pandehur, procedurë penale, mjete juridike, mbrojtës, prokuror, gjykatë, policia. 

 

Hyrja 

Procedurën penale e përbejnë  subjektet, Gjykata, Prokuroria, i pandehuri si dhe subjektet tjerë 

gjatë fazave të ndryshme të procedurës penale si i dëmtuari, eksperti, dëshmitarët etj. 

Procedura penale vihet në lëvizje kundër të pandehurit si subjekt kur ekziston dyshimi i bazuar 

se ka kryer vepër penale. Personi që kryen vepër penale është subjekt i veprës penale, 

njëkohësisht subjekt aktiv i procedurës penale. 

Ndërsa, person i dyshuar është personi i mundshëm për kryerjen e veprës penale apo që ka 

informacion për veprën penale. Ndaj këtij personi formalisht nuk ka filluar procedura penale 

por edhe ky ka disa të drejta qoftë në fazën parapenale apo në ndonjë faze tjetër të procedurës. 

Kështu i dyshuari nuk mund të merret në pyetje pa ju sqaruar arsyeja e ndalimit të tij e po ashtu 

edhe të merret në pyetje pa iu siguruar mbrojtësi, pasi që kjo përbën provë të papranueshme, e 

cila në një faze të mëvonshme mund të shpallet si e tillë, përveç nëse është fjala për heqje dorë 

nga mbrojtja e detyrueshme-mirëpo edhe në këtë rast i caktohet një avokat në cilësi të 

këshilltarit. 

Me ekzistimin e dyshimit të bazuar se një person ka kryer vepër penale, dhe kur për këtë 

ekzistojnë prova të mjaftueshme ndaj tij, fillon edhe zbatimi i procedurës penale dhe zbatimi i  
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normave proceduralo-juridike që ndërlidhen me të drejtat dhe detyrimet e të pandehurit por 

edhe të organeve që e venë në veprim këtë procedurë. Kështu, organet që zhvillojnë procedurën 

penale Gjykata, Prokuroria, Policia duhet të bëjnë individualizimin e të pandehurit dhe 

mundësisht edhe identifikimin si person i cili dyshohet se ka kryer veprën penale, e që duhet 

të vërtetohet identiteti dhe vendbanimi i tij në mënyrë  që të fillohet procedura hetimore. Të 

gjitha këto pasi procedura penale nuk mund të zbatohet ndaj dy personave nëse veprimet i ka 

ndërmarr  vetëm  njëri. Ndaj personit që zhvillohet  procedura penale nuk është pengesë që 

hetimi të filloj, të zbatohet edhe si personi NN nëse ekziston figura e tij, veprimet që i ka 

ndërmarrë apo edhe pasoja por që nuk i dihet identiteti dhe vendbanimi. 

Cilësinë e personit të dyshuar mund ta fitoj çdo person pavarësisht moshës. Pra, i dyshuar 

mundet me qenë edhe fëmija, ndërsa i pandehuri këtë cilësi e fiton prej moshës 18 vjeçare, pa 

marrë parasysh se a ka aftësi të veprimit apo jo, dhe nëse është  i mitur sepse sipas ligjit edhe 

ndaj të miturit mbi moshën 14 vjeçare zhvillohet procedura penale. I pandehuri, njëkohësisht 

është edhe person aktiv i procedurës penale pasi që personalisht duhet të marrë pjesë gjatë 

zhvillimit të procedurës penale. Ky rol aktiv i tij vije në shprehje sidomos në rastin e detyrimit 

të tij që ti bindet kufizimeve të të drejtave të tij. 

Pozita e të pandehurit është e rregulluar dhe avancuar gjate dekadave të kaluara me të drejtën 

pozitive ndërkombëtare dhe i pandehuri është subjekt i barabartë me subjektet e tjerë në 

procedurën penale. Aktet kryesore ndërkombëtare që garantojnë standardet për gjykim të drejtë 

janë:  

 Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Politike dhe Civile (PNDPC) neni 14 pika 1, i cili ka 

përcaktuar “se të gjithë janë të barabartë përpara organeve të drejtësisë”. 

 Deklarata mbi të drejtat e njeriut e OKB-së të vitit 1948, të cilin e hasim në nenin 11 

paragrafi 1 të deklaratës me formulimin “çdo kush që është akuzuar për vepër penale 

ka të drejtë të konsiderohet i pafajshëm derisa në bazë te ligjit në shqyrtim publik në të 

cilin ka pasur të gjitha garancitë për mbrojtjen e vet të mos provohet pafajësia: 

 Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut neni 6 paragrafi 1, E drejta për proces të 

rregullt “çdo kush ka të dejtë që çështja e tij të dëgjohet drejtësisht, publikisht dhe 

brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme, e krijuar 

ligjërisht”. 

Këto parime janë të implementuara në Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe janë të 

ngritura në parime të standardizuara, në Kodin Penal të Republikës së Kosovës, Kodin e 

Procedurës Penale të Kosovës, Kodin e Drejtësisë për të Mitur.  

KPP  i ka paraparë si parime kryesore në dispozitat e përgjithshme : 

Kufizimi i të drejtave të pandehurit, para marrjes së aktgjykimit të formës së prerë liritë dhe të 

drejtat tjera të pandehurit mund të kufizohen vetëm sipas kushteve të përcaktuara me këtë 

kod264. 
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Vetëm gjykata kompetente e pavarur dhe e paanshme mund ti shqiptoj sanksion penal kryesit 

të veprës penale në procedurë të filluar dhe të zbatuar sipas këtij kodi265. 

Prezumimi i pafajësisë së të pandehurit dhe in dubio pro re, çdo person i dyshuar ose që 

akuzohet për vepër penale konsiderohet i pafajshëm derisa te vërtetohet pafajësia e tij me 

aktgjykim të formës së prerë të gjykatës266. 

Mëdyshjet lidhur me ekzistimin e fakteve të rëndësishme për zbatimin e ndonjë dispozite të  

ligjit penal interpretohen në favor të pandehurit (in duio pro reo)267. 

Parimi ne bis in idem, askush nuk mund të ndiqet dhe të dënohet për vepër penale nëse është 

liruar ose për të cilin është dënuar me vendim të formës së prerë ose nëse procedura penale 

kundër tij është pushuar me vendim të formës së prerë268. 

Me përjashtim të rasteve kur me këtë Kod është paraparë ndryshe, vendimi gjyqësor i formës 

së prerë mund të ndryshohet me mjete të jashtëzakonshme juridike vetëm në favor të personit 

të dënuar269. 

Gjykim i drejtë , i paanshëm dhe në afat të arsyeshëm, “çdo person i dyshuar ose i akuzuar për 

vepër penale ka të drejtë të kërkoj procedurë të paanshme penale të zbatuar në kohë të 

arsyeshme270 

Parimi i pavarësisë së gjykatës e cila duhet të jetë e pavarur dhe  të vendos në bazë të ligjit271 

Parimi i barazisë së palëve, i pandehuri dhe prokurori i shtetit në procedurë penale kanë pozitë 

të barabartë272. 

Ligjshmëria e privimit nga liria dhe vendosja në procedurë të përshpejtuar “çdo person i privuar 

nga liria me arrest ose me ndalim, sipas procedurës së paraparë me këtë Kod ka të drejtë të 

ndërmarrë masa sipas të cilave për  ligjshmërinë e arrestimit ose ndalimit të tij të vendos gjykata 

në procedurë të përshpejtuar ose urdhëron lirimin e tij kur ndalimi është i paligjshëm.273 

Parimi i publicitetit shqyrtimi gjyqësor është i hapur, përveç në rastet kur kjo është e paraparë 

më dispozita ligjore mund edhe të kufizohet274. 

Parimi i sanksionit penal ”vetëm gjykata e pavarur dhe e paanshme mund të shqiptoj sanksion 

penal kryerësit të veprës penale në procedurë të filluar dhe të zbatuar sipas këtij Kodi”275.  

Sipas Kodit të Procedurës Penale janë përcaktuar edhe shprehjet: i dyshuar -personi për të cilin 

policia dhe prokurori i shtetit dyshojnë se ka kryer vepër penale, por ndaj të cilit nuk është 
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filluar hetimi, i pandehur- personi kundër të cilit zbatohet procedura penale, i akuzuar- personi 

kundër të cilit është paraqitur aktakuza dhe është caktuar shqyrtimi gjyqësor, person i dënuar- 

personi i cili me aktgjykim të formës së prerë të gjykatës është shpallur fajtor për kryerjen e 

veprës penale. 

 

Të drejtat e të pandehurit 

E drejta për t’u konsideruar i pafajshëm 

Kjo e drejtë e të pandehurit mbrohet në të gjitha fazat e procedurës penale përderisa për fajësinë 

e tij  nuk vendoset me vendim të formës së prerë. Në bazë të këtij detyrimi, i pandehuri është i 

liruar nga detyrimi i të provuarit të pafajësisë, nuk ka detyrim që të prezantoj prova dhe të 

mbrohet se është i pafajshëm, që të mos akuzoj veten, mirëpo kjo e drejt nuk e mbron nga 

zbatimi i procedurës penale kundër tij dhe nga kufizimi i të drejtave të tij. Në promovimin e 

këtij parimi i pandehuri: 

 Nuk është i detyruar për tu mbrojtur 

 Nuk është i detyruar që ta pranoj fajësinë 

 Ka të drejtë për tu mbrojtur 

 Ka detyrim që të marrë pjesë në procedurë 

 Nuk është pengesë për pranimin e fajësisë 

I pandehuri nuk është i detyruar ta provoj pafajësinë e tij, mirëpo, prezumimi nuk është pengesë 

që ai ta pranoj fajësinë, ky parim shpesh herë shkelet dhe paragjykohet nga policia, prokuroria, 

gjykata, mjetet e informimit etj. 

 

E drejta në prova dhe fakte vendimtare 

Kjo e drejtë e të pandehurit konsiston në obligimin e prokurorisë,  gjykatës dhe organeve tjera 

që zbatojnë procedurën penale që të vërtetojnë faktet që shkojnë në dëm të  pandehurit dhe 

faktet që shkojnë në favor të pandehurit nga të cilat varet vendimi përfundimtar. Nëse një fakt 

i cili shkon në dëm te pandehurit dhe nuk është vërtetuar në mënyre të plotë, interpretohet në 

favor të pandehurit edhe pse nuk është vërtetuar plotësisht por duhet të jetë fakt vendimtar. 

 

E drejta e të pandehurit sipas parimit ne bis idem 

Mundëson që askush nuk mund të ndiqet e as të gjykohet për vepër penale për të cilën është 

liruar, ose akuza është refuzuar me vendim të formës së prerë të gjykatës. Kur është fjala te kjo 

e drejtë duhet cekur se me rastin e zbatimit të këtij parimi duhet të ekzistoj identiteti subjektiv 

dhe objektiv i aktakuzës me aktgjykim që d.m.th se procedura e përfunduar vepron kundër 

personit të përcaktuar ndërsa identiteti objektiv nënkupton se duhet të ekzistoj përputhshmëri 

e plotë e elementeve të veprës penale për të cilat ka përfunduar procedura penale me elemente 

të veprës penale për të cilën nuk mund të zbatohet një procedurë tjetër penale. 
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E drejta për t’u njoftuar me shkaqet e ndalimit apo akuzës 

Nënkupton të drejtën e të pandehurit për të mos u vet fajësuar, e drejta për të heshtur, mos 

fajësuar veten apo të afërmit e tij, ndalimi për imponimin e fajësisë apo çdo deklarimi përmes 

torturës, forcës, kërcënimit, premtimit etj. 

 

E drejta për t’u njoftuar me të drejtat e tij 

Është e drejta e të pandehurit që me rastin e privimit të tij nga liria menjëherë të njoftohet në 

gjuhën që ai e kupton për arsyet e arrestit të tij, të drejtën në mbrojtës sipas zgjedhjes së tij, të 

drejtën që të njoftohet anëtari i familjes së tij lidhur me arrestimin dhe të gjitha këto duhet të 

shënohen në procesverbal. 

 

E drejta për të heshtur 

Kjo e drejtë e të pandehurit konsiston në mosdhënien e deklaratës për të mos dhënë përgjigje 

në pyetje, për të mos e fajësuar veten apo pranuar fajësinë. Organet që zhvillojnë procedurën 

penale janë të obliguara të bëjnë  individualizimin e personit ndërsa që sipas këtij obligimi 

ligjor i pandehuri duhet ta bëjë identifikimin e tij në bazë të deklarimit. Këto të dhëna duhet të 

jenë të sakta, por sipas këtij obligimi as sesi nuk ka mundësi që ai të detyrohet që këto të dhëna 

ti paraqes saktësisht, por kjo nuk është pengesë për zhvillimin e procedurës penale pasi që kjo 

nuk do të thotë se ai në ndonjë fazë të mëvonshme të procedurës penale të hesht pasi që kjo 

nuk është dhe interesi më i mirë i tij. Kjo e drejtë ka përjashtim nëse shpallet dëshmitar 

bashkëpunues. 

 

E drejta për të pasur mbrojtës 

Nënkupton të drejtën për të pasur një mbrojtës gjatë gjithë procedurës, për këtë të drejtë 

udhëzohet para çdo marrje në pyetje dhe gjatë marrjes së tij në pyetje. Mbrojtja e domosdoshme 

është në rastet e mbrojtjes së detyruar në procedurat kur të miturit janë të pandehur për dhune 

në familje kur i pandehuri tregon shenja të çrregullimeve mendore. E drejta në mbrojtës nuk 

shuhet asnjëherë, kjo e drejtë nënkupton mbrojtjen edhe kur i pandehuri heq dorë nga kjo e 

drejte. I pandehuri ka të drejtë në mbrojtës në shpenzime publike në rast se procedura penale 

zhvillohet për vepër penale të dënueshme me 8 ose më shumë vjet, në rastet kur caktimin e 

mbrojtjes e diktojnë interesat e drejtësisë dhe në rastet kur i pandehuri nuk mund ti përballoj 

shpenzimet e mbrojtjes, po ashtu i pandehuri ka të drejtë për të pasur më së shumti deri në tre 

mbrojtës. Ndërsa mbrojtësit duhet ti jepet kohë e mjaftueshme për përgatitjen e mbrojtjes. 

 

E drejta për qasje në prova 

I pandehuri dhe mbrojtësi në çdo kohe të kenë qasje në shkresa të lëndës para hetimit formal, 

pas fillimit të hetimit nga prokurori, pas përfundimit të hetimit dhe pas ngritjes së aktakuzës. 
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E drejta për të propozuar prova 

I pandehuri  ka të drejtë të propozojë prova dhe dëshmi në favor të tij ndërsa mbrojtësi e ka për 

obligim ti kundërshtoj provat nga prokurori dhe i dëmtuari dhe të propozoj prova të cilat 

shkojnë në favor të pandehurit. 

 

Të drejtat e të pandehurit pas ngritjes së aktakuzës      

Pas ngritjes së aktakuzës i pandehuri ka të drejt : 

Ti dorëzohet kopja e aktakuzës, që  gjyqtari të siguron që i pandehuri të ketë mbrojtës dhe të 

kuptoj akuzat ndaj tij të përfshira në aktakuzë, si dhe ti mundëson atij që të deklarohet fajtor 

apo i pafajshëm. Të njoftohet nga gjyqtari për të drejtën e tij që të paraqes kërkesë për hedhjen 

e aktakuzës apo për të kundërshtuar provat brenda 30 ditëve ose para shqyrtimit të dytë 

gjyqësor. Të njoftohet me të drejtën për të propozuar dëshmitar dhe prova të cilat shkojnë në 

favor të tij. 

 

Të drejtat e të pandehurit gjatë shqyrtimit gjyqësor 

I pandehuri ka të drejtë për t’u njoftuar me kohë për shqyrtim gjyqësor. Prania e të pandehurit 

në procedurë  sigurohet përmes  thirrjes, afati është tetë ditor para shqyrtimit gjyqësor. Thirrja 

i dorëzohet personalisht dhe njoftohet për të drejtën në mbrojtës si dhe për pasojat e mosardhjes 

së tij pasi që gjykata ka tagër që të pandehurin ta sjell edhe forcërisht. Kjo për faktin se  asnjë 

seancë e shqyrtimit gjyqësor nuk mund të mbahet pa praninë e të pandehurit, nëse është thirrur 

me rregull dhe nuk i është përgjigjur ftesës. Detyrimi për mbajtjen e rendit gjatë shqyrtimit 

gjyqësor dhe e vetmja mundësi që ligji ka paraparë që shqyrtimi gjyqësor të mbahet pa praninë 

e të pandehurit,  është largimi i tij nga shqyrtimi gjyqësor për shkak të mos mbajtjes së rendit 

gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor. 

 

Të drejtat e të pandehurit para gjykatës së shkallës së dytë 

I pandehuri ka të drejtë të marrë pjesë në seancën që vendoset sipas ankesës në shkallë të dytë 

por nuk ka detyrim për këtë. Nga kjo e drejtë rrjedh se është i detyruar që ta njoftoj gjykatën 

për ndryshimin e adresës ndërsa seanca mund të mbahet edhe pa praninë e tij. 

 

E drejta për mjete të rregullta dhe të jashtëzakonshme juridike 

Mjetet e rregullta juridike që mund ti ushtroj i pandehuri është ankesa kundër aktgjykimit dhe 

ankesa kundër aktvendimit, ndërsa mjete të jashtëzakonshme juridike i pandehuri ka të drejtë 

të ushtroj: 
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1. Kërkesën për rishikim të procedurës penale, kur me rastin e paraqitjes së provave për 

të cilat nuk ka ditë apo ska mund ti prezantoj gjatë shqyrtimit gjyqësor e të cilat do të 

kishin ndikuar në marrjen e një vendimi tjetër. 

2. Zbutja e jashtëzakonshme e dënimit, kur pas formës së prerë të aktgjykimit paraqiten 

rrethana të reja të cilat nuk kanë ekzistuar në kohën e marrjes së aktgjykimit ose 

megjithëse kanë ekzistuar në atë kohë, gjykata nuk ka qenë në dijeni për to, kurse ato 

do të mund të ndikonin në dënimin më të ulët. 

3. Kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë, e cila është mjet efikas kur me rastin e vendosjes 

në procedurë gjyqësore e cila i ka paraprirë marrjes së vendimit të tillë ka shkelje të 

ligjit penal dhe shkelje të dispozitave procedurale. 

 

Heqja dorë nga të drejtat 

Bëhet vullnetarisht nga i pandehuri pasi të jetë njoftuar me të drejtat e tij. 

Duhet të jetë në formë të shkruar dhe pasi të jetë njoftuar më të drejtat e tij. 

Njoftohet për efektet e heqjes dorë nga të drejtat e tij, në fazat e mëvonshme të procedurës 

penale. 

 

I pandehuri si subjekt pasiv i procedurës penale 

Detyrimi për t’u përgjigjur thirrjeve të organeve që zbatojnë procedurën penale 

Detyrimi që t’u bindet kufizimit të të drejtave të tij. 

 

Përfundimi 

Pozita  dhe roli i të pandehurit në procedurë penale ka ndryshuar në përshtatshmëri me rrethanat 

kohore të nxjerrjes se Kodeve, përkatësisht duke u nisur nga Kodi i Përkohshëm Penal i 

Kosovës dhe më pas me Kodin aktual të Procedurës Penale. Kështu, me Kodin e ri Penal i cili 

ka filluar te zbatohet nga 01.01.2013, të drejtat e të pandehurit janë më të theksuara dhe më të 

avancuara në çdo fazë të procedurës penale. Pra qysh në fazën parapenale atëherë kur ende nuk 

ka filluar të zbatohet formalisht procedura penale e deri në fazat e më vonshme, kur ndaj tij 

formalisht fillojnë te zbatohen hetimet dhe masat e tjera në procedurë penale e deri kur 

përfundon ajo, por edhe sipas mjeteve te rregullta juridike dhe në fazat me mjete të 

jashtëzakonshme juridike. 
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