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                    Valon Kurtaj                                    Artan Sejrani 
 
DEKLARATA E TË PANDEHURIT SI PROVË NË PROCEDURËN 

PENALE 
 

Hyrje 
 
Në një çështje penale-procedurë penale rol të rëndësishëm zënë provat, ku 
prova është një fakt nga i cili varet ekzistimi apo mos ekzistimi i një vepre 
penale, ashtu si është përcaktuar në procedurë penale33.   
 
Duke u nisur nga konstatimet e lartë përmendura lidhu me provat, një 
rëndësi të posaçme shtjelluese në këtë publikim i kemi dhënë dëshmisë së të 
pandehurit. Procedura penale përbëhet prej këtyre stadeve: a) procedurës 
paraprake që përfshin fazën e hetimit, akuzimit dhe konfirmimit të 
aktakuzës; b) shqyrtimin gjyqësore që përfshin marrjen dhe shpalljen e 
aktgjykimit; c) procedurën sipas mjetit juridik dhe procedurën e ekzekutimit 
të sanksionit penal34. 
 
Në këtë publikim, nuk do të jetë objekt shtjellimi deklarata e të pandehurit 
në të gjitha fazat e procedurës penale, por theks i veçantë do ti kushtohet 
deklaratës së pandehurit në fazën e hetimeve, respektivisht dhënien e të 
njëjtës para prokurorit dhe policisë. Gjithashtu, këtu nuk do të mbetet pa u 
trajtuar edhe pranueshmëria dhe papranueshmëria e deklaratës së të 
pandehurit si provë në procedurën penale.    
 
Duke shfrytëzuar burime të ndryshme të natyrës juridiko teorike dhe 
praktike, e duke mos përjashtuar dhe krahasimin, respektivisht 
komparativitetin e legjislacionit tonë penal me disa legjislacione të shteteve 
të regjionit, jemi munduar të japim një punim-publikim i cili do të përmbajë 
informata qenësore sa i përket temës Deklarata e të Pandehurit si Provë në 
Procedurën Penale. 

                                                 
33 Seminarski, Diplomski i Maturski Radovi /Pravni Fakultet-Sarajevo /Pojam i Vrste Dokaza, f. 3  
34 Stadet e Procedurës Penale / www.valonhasani.do.am / shfrytëzuar me datë 20 korrik 2011     
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Vështrime të përgjithshme të sistemit–tipit akuzator, inkuizitor dhe 
raportit me deklaratën e të pandehurit  
 
E drejta procedurës penale, si dhe çdo degë tjetër juridike, formohet dhe 
zhvillohet në përputhje me kushtet historike konkrete të zhvillimit të 
marrëdhënieve shoqërore. Vështrimi i zhvillimit historik të procedurës 
penale si tërësi tregon se ajo rrjedh prej veprës penale dhe procesit të 
kuptuarit si çështje private të palëve, deri te vepra penale dhe procesi i të 
kuptuarit si çështje e rregullimit juridik dhe se kjo ka pasur për pasoj 
organizimin e nduarduart të rregullimit juridik.35 
 
Kështu i tërë zhvillimi historik i gjertanishëm ka hedhur në dritë tri tipe -
sisteme themelore të procedurës penale e ato janë: tipi-sistemi akuzator 
(paditës), tipi-sistemi inkuizitor (hetues) dhe tipi-sistemi akuzator-
inkuizitor.36      
 
Kur kemi të bëjmë me deklaratën e të pandehurit si provë në procedurë 
penale, është me rëndësi të veçantë të hedhim një këndvështrim tri tipeve -
sistemeve themelore të procedurës penale dhe karakteristikave të tyre në 
raport me deklaratën e të pandehurit, varësisht dominimit të elementeve të 
njërit nga këto tipe të procedurës penale shfaqen edhe nduardurshmëritë në 
raport me deklaratën e të pandehurit.     
 
Sistemi-tipi akuzator dhe karakteristikat e tij 
 
Tipi akuzator i procedurës penale zhvillohet në formë të kontestit ndërmjet 
dy palëve të barabarta-paditësit dhe të pandehurit.37     
 
Në fakt sistemi akuzator është një sistem ligjor ku palët përfaqësojnë 
pozicionet e tyre përpara një personi apo grupi njerëzish të pavarur, 
zakonisht një jurie ose gjykatës, që përpiqen për të përcaktuar të vërtetën e 
çështjes për dallim nga sistemi inkuizitor që ka një gjyqtar (apo një grup 
gjyqtarësh) detyra e të cilit është të hetoj rastin. 38 
 
Në sistemin-tipin akuzator obligimi i paditësit (prokurorit) është që të ofroj 
prova të mjaftueshme para gjykatës për ta vërtetuar dhe bazuar fajësinë e të 
pandehurit, nëse dëshiron që gjykata ta shpallë fajtor të pandehurin. Barra e 
                                                 
35 E Drejta e Procedurës Penale, Mr.Ejup Sahiti, fq.12-vi1986 / Cit. nga Dr. Vasileviq fq.17      
36 E Drejta e Procedurës Penale,  Mr. Ejup Sahiti, fq.12-1986    
37 E Drejta e Procedurës Penale,  Mr. Ejup Sahiti, fq.13-1986    
38 http://en.wikipedia.org/wiki/Adversary_system / shfrytëzuar me datë 25 korrik 2011    
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provave (onus probandi) në këtë tip-sistem bie mbi paditësin, sepse 
gjithashtu karakteristikë e këtij tipi-sistemi është dhe parimi (actore non 
probante, reus absolvitur), nëse paditësi nuk provon akuzën i pandehuri 
lirohet.  
 
Gjykata në këtë tip-sistem është një arbitër në kuptimin e plotë të fjalës, ku 
e kryen funksionin e gjykimit në bazë të padis, respektivisht iniciativës së 
palës paditëse, ku gjykata asnjëherë nuk mund dhe nuk ndërmerr ndjekjen 
penale me vetë iniciativë. 
 
Gjyqtarët në këtë tip-sistem të procedurës penale janë të paanshëm në 
sigurimin e një loje të drejtë - fer, procesi të rregullt ligjor, apo sigurimin e 
një drejtësie fondamentale.39 
 
Andaj si përfundim mund të theksojmë se sistemi - tipi akuzator është një 
sistem i drejtësisë penale ku pasqyrohet procesi i ndjekjes penale (i 
ndërmarrë nga prokurori) dhe i mbrojtjes (i ndërmarrë nga i pandehuri). Kjo 
është detyrë parësore e prokurorit dhe mbrojtjes që të pasqyrojnë pikëpamjet 
e tyre brenda kufizimeve dhe rregullave për të provuarit, ku gjyqtari vepron 
si një arbitër i paanshëm, i cili lejon që faktet, provat të pasqyrohen në këtë 
procedurë dhe bazuar në këto fakte të vijë deri tek vendimi meritor.40    
 
Bazuar në të thënat e lartë përmendura, ku procesi i ndjekjes dhe hetimit të 
veprave penale në këtë sistem - tip është barrë e prokurorit, andaj marrja e 
deklaratës së pandehurit bëhet nga ana e prokurorit apo policisë nën 
autorizimin e prokurorit, për dallim nga tipi inkuizitor ku këto veprime janë 
nën kompetencën e gjyqtari hetues (gjykatës).  
       
Sistemi-tipi inkuizitor dhe karakteristikat e tij   
 
Në sistemin-tipin inkuizitor për dallim nga ai akuzator, më nuk ekzistojnë 
kontesti apo procedura penale ndërmjet dy palëve asaj paditëse dhe të 
pandehurit, ku në sistemin-tipin akuzator gjykata është një arbitër në 
kuptimin e plotë të fjalës dhe e kryen funksionin e gjykimit në bazë të 
padisë, respektivisht iniciativës së palës paditëse, përkundër sistemit 
inkuizitor i cili nuk i përmban këto karakteristika.  
 

                                                 
39 http://en.wikipedia.org/wiki/Adversary_system / shfrytëzuar me datë 25 korrik 2011    
40 Oxford Dictionary, Fifth Edition, Edited by Elizabeth A. Martin, fq.7   



 

 48 

Përballë të pandehurit më nuk qëndron paditësi privat por inkuirenti-hetuesi 
në duar e të cilit janë të përqendruara tri funksionet themelore të procedurës 
penale. I pandehuri konsiderohet objekt ndaj të cilit zhvillohet procedura. 
Rrjedhimisht posa paraqitet dyshimi se i pandehuri ka kryer vepër penale 
inkvirenti ex officio e fillon ndjekjen penale ndaj tij.41 
 

Në sistemin-tipin inkuizitor, procedura kalon nëpër dy stade-stadin e 
hetimeve dhe atë të gjykimit. Stadi i hetimeve e udhëhequr nga inkuirenti 
dhe prej nga e ka marrë emrin ky sistem-tip, është faza më karakteristike e 
këtij sistemi.  
 
Sistemi-tipi inkuizitor është sistem ligjor ku gjykata apo një pjesë e gjykatës 
aktivisht është e involvuar në hetimin e provave të rastit, në krahasim me 
sistemin-tipin tjetër ku roli i gjykatës është i një arbitri të paanshëm 
ndërmjet prokurorisë dhe të pandehurit-mbrojtjes së tij.42  

 
Karakteristikat e këtij sistemi gjithsesi shprehen edhe sa i përket deklaratës 
së të pandehurit sidomos në fazën e hetimit, ku hetimi është i udhëhequr nga 
gjyqtari hetues (inkuirenti) andaj dhe marrja e deklaratës së të pandehurit në 
këtë tip të procedurës penale është e drejtë e gjyqtarit hetues përkundër 
sistemit akuzator ku hetimi është e drejtë ekskluzive e Prokurorit.  
       
E veçantë për këtë sistem-tip të procedurës penale, përpos përparësive të 
theksuar për të njëjtin, si dobësi e këtij sistemi është akumulimi i tri 
funksioneve të procedurës në duart e një subjekti procedural-inkuirentit dhe 
se pozita procedurale e të pandehurit në procedurë është shumë e pa 
volitshme.  
 
Ku është me rëndësi të theksojmë se përkundër karakteristikave të veta 
negative që ka sistem-tip inkuizitor ka lënë pas veti disa të arritura me një 
vlerë të përhershme.  
 
Sistemi-tipi i përzier (akuzator-inkuizitor)  
 
Sistemi-tipi i përzier i procedurës penale ka formën e procedurës 
kontradiktore. I pandehuri prapë e fiton cilësinë e subjektit procedural me të 
drejta dhe obligime të caktuara. 
 

                                                 
41 E Drejta e Procedurës Penale,  Mr. Ejup Sahiti, fq.16-1986    
42 http://en.wikipedia.org/wiki/Inquisitorial_system/ shfrytëzuar me datë 26 korrik 2011   
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Funksionet themelore të procedurës janë të ndara dhe ushtrohen nga ana e 
subjekteve të posaçme. Ndjekja bëhet kryesisht nga ana e organit të veçantë, 
Prokurorit, por ekziston edhe mundësia që në disa raste të angazhohet edhe i 
dëmtuari si paditës subsidiar, respektivisht si paditës privat.43 
 
Gjykimi zhvillohet në dy faza në fazë të hetimit dhe atë të gjykimit faza e 
hetimit përfshinë elemente të procedurës penale akuzatore, ku hetimi 
ndërmerret nga prokurori. 
  
Në fazën e gjykimit vijnë zakonisht elementet e procedurës akuzatore si: 
parimi i publicitetit, parimi i gojor, i drejtpërdrejtë, kontradiktor, parimi i 
pjesëmarrësve laik në procedurën gjyqësore dhe vlerësimi i provave nga ana 
e gjykatës.44 
 
Me tipin e përzier të procedurës penale është bërë përpjekje që të dy 
tendencat antagoniste-tendenca e efikasitetit të procedurës penale dhe 
tendenca e ruajtjes së lirive të qytetarëve sa më tepër të harmonizohen.45 
 
Sistemi-parimi akuzator, inkuizitor dhe Kodi i Procedurës Penale të 
Kosovës  
 
Në legjislacionin penal të Kosovës, nuk janë paraqitur elementet e tipit 
akuzator në procedurën penale gjer me rastin e hyrjes në fuqi të Kodit të 
Procedurës Penale të Kosovës, ndërsa nga data 6 prill 2004, respektivisht 
me rastin e hyrjes në fuqi të këtij kodi vihen në pah dhe elementet e 
sistemit-parimit akuzator.  
 
Është me rëndësi të theksohet se Kodi i Procedurës Penale të Kosovës, 
përcakton apo përmban në vete elemente të tipit inkuizitor dhe akuzator, po 
më qartë thënë përcakton tipin e përzier të procedurës penale.  
      
Me rastin e vënies në pah të elementeve të sistemit-tipit akuzator bëhet një 
ndryshim radikal në procedurën penale, ku theks të veçantë i kushtohet 
ngritjes së rolit të prokurorit dhe mbrojtjes (avokatit) në procedurë, ku 
gjykata apo gjyqtari mbetet një arbitër i cili e kryen funksionin e gjykimit. 
  
Prokurori dhe mbrojtja janë palë të barabarta në procedurë, procedura 
zhvillohet në sistemin e një kontesti, ku në barrë të prokurorit është mbrojtja 
                                                 
43 E Drejta e Procedurës Penale,  Mr. Ejup Sahiti, fq.19-1986    
44 http://dituriere.albanianforum.net/t17-e-drejta-e-procedures-penale/ shfrytëzuar me datë 21 korrik 2011    
45 E Drejta e Procedurës Penale,  Mr. Ejup Sahiti, fq.19-1986    
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e interesit të përgjithshëm (shtetëror) dhe provimi i fajësisë së të pandehurit, 
ndërsa në funksionin e mbrojtjes (avokatit) është konsolidimi i mbrojtjes së 
të pandehurit. Roli i gjykatës është, roli i një arbitër të vërtetë i cili kujdeset 
për sigurinë dhe garancitë procedurale dhe zhvillimin e një procesi ku do të 
respektohen liritë dhe të drejtat themelore të njeriut. 
 
Në Kodin e Procedurës Penale të Kosovës, është e përcaktuar se prokurori, 
respektivisht Zyra e Prokurorisë është organ i pavarur përgjegjës për 
hetimin e veprave penale, ushtrimin e ndjekjes penale ndaj personave të 
akuzuar për kryerjen e veprave penale që ndiqen sipas detyrës zyrtare apo 
me propozimin e të dëmtuarit, për mbikëqyrjen e punës së policisë 
gjyqësore gjatë hetimit të personave të dyshuar për kryerjen e veprave 
penale dhe për mbledhjen e të dhënave dhe informacioneve për fillimin e 
procedurës penale.46 Gjithashtu me Kodin e Procedurës Penale është e 
përcaktuar se e drejtë dhe detyrë themelore e prokurorit është hetimi i 
veprave penale dhe ndjekja penale e kryerësve të tyre.47  
 
Marrë në konsideratë atë që u theksua më lartë se hetimi i veprave penale 
dhe kryerësve të tyre është kompetencë e prokurorit, andaj dhe intervistimi i 
të pandehurit bëhet nga prokurori apo policia si e autorizuar nga prokurori 
për ndërmarrjen e veprimeve të ndryshme hetimore, apo intervistimin e të 
pandehurit.  
 
Pasi që në sistemin tonë të procedurës penale, vihen në pah elementet e 
sistemit inkuizitor-akuzator, e ku veçanërisht hetimi dhe barra e të provuarit 
bie mbi prokurorin, këto deklarata të dhëna nga i pandehuri para prokurorit 
apo policisë shërbejnë si prova në të cilat prokurori bazon akuzën e tij ndaj 
të pandehurit, e që do të jenë objekt shtjellimi në këtë temë-punim.       
 
I pandehuri  
 
Sa i përket deklaratës të pandehurit, rëndësi dhe shtjellim të veçantë duhet 
kushtuar nocionit të të pandehurit apo thjesht se çfarë nënkuptojmë dhe 
kush konsiderohet i pandehur. 
 
Para se të kuptojmë në aspektin gjeneral se çfarë dhe kush konsiderohet i 
pandehur, nuk do të ishte e arsyeshme që të lëshohemi në shtjellimin e 
deklaratës së të pandehurit si provë në procedurë penale.  

                                                 
46 Kodi i Procedurës Penale të Kosovës Neni 46 paragrafi 1   
47 Kodi i Procedurës Penale të Kosovës Neni 47    
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I pandehur është personi kundër të cilit zbatohet procedura penale. Shprehja 
i pandehur përdoret edhe si shprehje e përgjithshme për të dyshuarin, për të 
akuzuarin dhe për të dënuarin.48     
  
Meqenëse Kodi i Procedurës Penale të Kosovës, me shprehjen i pandehur 
nënkupton të pandehurin, akuzuarin dhe dënuarin, ne në këtë punim 
shprehjen apo termin i pandehur do ta përdorim në kuptim të të pandehurit 
në fazën e hetimit, respektivisht deklaratën e tij të dhënë në fazën e hetimit. 
I pandehuri është subjekt procedural ndaj të cilit është drejtuar kërkesa 
procedurale. Ai është subjekt qendror në procedurën penale, sepse 
procedura fillohet dhe zhvillohet në rastin kur ekziston dyshimi i bazuar (i 
themeltë) se i pandehuri ka kryer vepër penale. Në raport me paditësin e 
autorizuar i pandehuri është palë barabartë në procedurë penale. Barabarësia 
e tij me paditësin e autorizuar shihet nga fakti se për të pandehurin ekziston 
prezumimi i pafajësisë, sipas të cilit askush nuk mund të konsiderohet fajtor, 
derisa kjo të mos provohet me aktgjykim të formës së prerë.49  
   
Andaj i pandehuri në Kodin e Procedurës Penale të Kosovës, konsiderohet 
si palë e barabartë procedurale me paditësin e autorizuar, ku përpos që i 
posedon një sërë të drejtash të cilat ia garanton ligji, ai mbanë dhe 
përgjegjësi që dalin nga KPPK-ja, si përgjigjja në mënyrë të rregullt ftesave-
thirrjeve të organit procedural, ku njëri nga qëllimet procedurale të këtij 
organi është dhe marrja e deklaratës të të pandehurit, e cila do të jetë objekt 
shqyrtimi në këtë punim-temë. 
 
Deklarata e të pandehurit në kuptimin e përgjithshëm  
 
Si burim për ndriçimin e të dhënave të rëndësishme në procedurën penale, 
vend i rëndësishëm i takon edhe personit kundër të cilit zhvillohet procedura 
penale, respektivisht të pandehurit dhe deklaratës së tij.50  

 
Bazuar në Kodin e Procedurës Penale të Kosovës, zyra e Prokurorisë është 
përgjegjës për hetimin e veprave penale,51  këtë hetim zyra e prokurorisë e 
kryen vetë apo nëpërmjet policisë gjyqësore, mirëpo gjithnjë nën 
mbikëqyrjen e prokurorisë. Kështu që dhe deklarata e të pandehurit gjatë 

                                                 
48 Kodi i Procedurës Penale të Kosovës, neni 151  
49 E Drejta e Procedurës Penale,  Mr. Ejup Sahiti, fq.91-1986    
50 E Drejta e Procedurës Penale,  Mr. Ejup Sahiti, fq.142-1986    
51 Kodi i Procedurës Penale të Kosovës, neni 46  
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fazës së hetimit merret nga prokurori apo policia nën autorizimin e 
prokurorit.  
 
Siç është theksuar se i pandehuri si subjekt i procedurës penale sipas 
rregullit duhet të jetë prezent gjatë gjithë procedurës penale në mënyrë që ti 
mundësohet organeve procedurale që ta marrin në pyetje.  
 
Marrja e të pandehurit në pyetje bëhet për shkak të rëndësisë që e ka 
deklarimi dhe eventualisht pohimi i tij, si provë për ndriçimin dhe zgjidhjen 
e çështjes penale. Është evidente se asnjë e drejtë, si në të kaluarën ashtu 
edhe sot për shkak të rëndësisë që ka deklarata e të pandehurit, nuk ka 
mundur krejtësisht të heqë dorë nga marrja në pyetje. Kjo për arsye se i 
pandehuri më së miri apo nga deklarata e tij më së miri mundë të njihet se 
kush është kryerës i veprës penale.52     
 
Gjithashtu organet procedurale, organet që zhvillojnë procedurën penale 
shpesh herë nuk disponojnë prova të mjaftueshme për hetimin e një vepre 
penale, ku deklarata e të pandehurit paraqet një provë të rëndësishme e 
sidomos kur i pandehuri pohon kryerjen e veprës penale.  
 
Sa i përket pohimit mund të themi se me rastin e marrjes në pyetje gjatë 
zhvillimit të procedurës penale, respektivisht në fazën e hetimit, i pandehuri 
mundë ta pranoj se e ka kryer veprën penale për të cilën dyshohet ose mund 
ta pranoj si të vërtet doni fakt i cili i ngarkohet. 
 
Pohimi i të pandehurit për një vepër penale apo ndonjë fakt i cili i vihet në 
barrë në një çështje penale mund të jetë i pranueshëm vetëm atëherë kur kjo 
vepër penale apo ky fakt pretendohet ndaj tij nga prokuroria si organ i 
ndjekjes penale.53    
  
Jo rrallëherë, e sidomos gjatë fazës së hetimit deklarata e të pandehurit 
paraqitet si provë e vetme në një çështje penale, si udhërrëfyes i vetëm 
hetimi apo i orientimit të hetimit në drejtimin e duhur.  
 
Andaj, deklarata e të pandehurit paraqet një provë të rëndësishme në 
procedurën penale, respektivisht në ndriçimin e çështjes penale.     
           
 

                                                 
52 E Drejta e Procedurës Penale,  Mr. Ejup Sahiti, fq.142-1986 
53 http://www.lawiki.org/shfrytëzuar me datë 20 korrik 2011.      
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Deklarata e të pandehurit e dhënë në polici dhe prokurori 
  
Hetimi për një çështje penale, ngrihet kundër një personi të caktuar kur 
ekziston dyshimi i bazuar se ka kryer vepër penale. Në hetime bëhet 
mbledhja e provave të cilat janë të nevojshme për të vendosur se a do të 
ngrihet akti akuzues apo do të ndërpritet, respektivisht pushohet hetimi.54   
     
Gjatë hetimit, respektivisht marrjes së deklaratës së të pandehurit, ligjvënësi 
parasheh mundësinë që organet procedurale ta ftojnë të pandehurin, e në 
kushtet e posaçme, respektivisht kur i njëjti nuk i përgjigjet ftesës se 
organeve proceduralet të shoqërohet për tu marrë në pyetje. 
 
Marrë në konsideratë se zyra e prokurorisë është organi të cilit i takon e 
drejta ekskluzive e hetimit të veprave penale dhe kryerësve të veprave 
penale,55 ku një sërë aktiviteteve hetimore i ndërmerr nëpërmjet policisë 
gjyqësore, andaj gjithashtu theks të veçantë përpos deklaratës së të 
pandehurit të dhënë para prokurorit duhet kushtuar dhe deklaratës së dhënë 
në polici. 
 
I pandehuri merret në pyetje gojarisht, ku gjatë marrjes në pyetje të 
pandehurit mundë ti lejohet të mbajë shënime. Marrja në pyetje të 
pandehurit duhet ti ofroj mundësinë për ti kundërshtuar arsyet e dyshimit 
kundër tij dhe për të nxjerrë në pah faktet në favor të tij.56   
 
Me rastin e marrjes në pyetje, apo deklarimit të të pandehuri para Prokurorit 
apo në Polici, organi (Zyra e Prokurorisë apo Policia) i cili udhëheqë 
veprimet procedurale gjatë çdo marrje në pyetje duhet ta informoj të 
pandehurin për veprën penale për të cilën ai dyshohet, për të drejtën për të 
heshtur dhe mos u përgjigjur në asnjë pyetje përveç identitetit të tij, të 
drejtën për përkthim falas nëse nuk e kupton ose nuk e flet gjuhën e personit 
i cili e drejton procedurën e marrjes në pyetje, të drejtën për ndihmë në 
mbrojtje dhe konsultim me të parë gjatë marrjes në pyetje, faktin se 
deklarimi i tij mundë të përdoret si provë para gjykatës dhe faktin se ai 
mund të kërkoj marrjen e provave për mbrojtjen e tij.57  

 
Kur i pandehuri është i shurdhë ose memec, pyetjet i bëhen nëpërmjet një 
përkthyesi të kualifikuar për gjuhën e shenjave ose me shkrim, nëse marrja 
                                                 
54 Zakon o krivičnom postupku sa komentarom, objašnjënjima i uputstvima za praktičnu primenu, 1977, faqe 122   
55 Kodi i Procedurës Penale të Kosovës, neni 46  
56 Kodi i Procedurës Penale të Kosovës, neni 233 par 2 dhe 3 
57 Kodi i Procedurës Penale të Kosovës, neni 231 
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në pyetje nuk mundë të zbatohet në këtë mënyrë, personi i cili di të 
komunikoj me të pandehurin ftohet në rolin e përkthyesit, por jo kur ka 
konflikt interesash. 58   

 
Pasi që ligjvënësi parasheh detyrimin e organeve procedurale që gjatë 
marrjes në pyetje të të pandehurit duhen ta informojnë të njëjtin se ka te 
drejt të mos deklarohet dhe mbrohet në heshtje. 
 
Mirëpo duhet theksuar se pavarësisht nga ajo se a hesht apo deklaron i 
pandehuri, ligjvënësi rreptësisht e ndalon dhe e dënon nxjerrjen e 
deklarimit, përkatësisht të pohimit të të pandehurit me shtrëngim.59 
 
Gjithashtu dhe në Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut 
respektivisht në nenin 3, është ndaluar tortura, respektivisht askush nuk 
mund t’i nënshtrohet torturës, as dënimeve, trajtimeve çnjerëzore ose 
poshtëruese.60 Ku qartë nga ky nen mundë të vijmë në përfundim se sado i 
madh të jetë interesi i zbulimit apo hetimit të një vepre penale apo kryerësit 
të saj nuk lejohet nga organet hetuese të përdorin metoda dhe forma të 
ndryshme të torturës, trajtimeve çnjerëzore ose poshtëruese gjatë marrjes në 
pyetje.   
 
Këtu pikë së pari mendohet në zbatimin e metodave si ato kirurgjikale, 
përdorimin e mjeteve të ndryshme të cilat kanë ndikim në jetën shpirtërore 
apo emocionale të të pandehurit dhe e sjellin të njëjtin në deklarimin e asaj 
apo dhënien e deklaratës e cila është jashtë vullnetit të të pandehurit. 
 
Në rast të shkeljes së dispozitave të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, 
respektivisht dispozitave të cilat e rregullojnë çështjen e marrjes në pyetje-
deklaratës të të pandehurit parashihen pasoja radikale, e sidomos me rastin e 
përdorimit të narkotikëve, materialeve të tjera subtropike, metodave 
çnjerëzore, të dhunshme, hipnozave etj. 
 
Po që se është bërë një shkelje e këtillë, si është theksuar më lartë gjatë 
fazës së hetimit, qoftë nga prokurori apo policia, gjykata me propozimin e 
palëve bjer aktvendim me të cilin, deklaratën e të pandehurit e shpall si 
provë të kundërligjshme, respektivisht si deklaratë të nxjerrë në kundërshtim 
me dispozitat e KPK-së, kështu që e njëjta veçohet nga shkresat e lëndës 

                                                 
58 Kodi i Procedurës Penale të Kosovës, neni 232 
59 E Drejta e Procedurës Penale,  Mr. Ejup Sahiti, fq.142-1986    
60 Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut, neni 3, faqe 7   
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mbyllet në zarf dhe nuk mundë të shërbej si provë në procedurë, deklarimet 
e këtilla të të pandehurit janë të papranueshme.61 
 
Me rastin e marrjes në pyetje të pandehurit duhet ti bëhen pyetje në mënyrë 
të qartë, të kuptueshme dhe me përpikëri, kështu që ti kuptoj plotësisht. Me 
këtë rast nuk duhet ti bëhen pyetje kapcioze apo sugjestive. Pyetjet kapcioze 
nënkupton formulimin e pyetjes asisoj që me rastin e hartimit të saj pyetësi 
niset nga supozimet se i pandehuri ka pohuar diçka që në realitet  nuk e ka 
pohuar. Pyetja sugjestive është ajo pyetje e cila në vete përmban atë 
përgjigje si duhet përgjigjur. Në qoftë se thëniet e mëvonshme të pandehurit 
ndryshojnë nga ato të mëparshmet, e sidomos kur i pandehuri e revokon 
pohimin e vet, thirret ti paraqesë shkaqet pse e ka ndërruar deklaratën, 
respektivisht pse ka revokuar pohimin.62   
 
Marrë në konsideratë rëndësinë e deklaratës së të pandehurit si provë në 
ndriçimin e një çështjeje penale dhe angazhimin global në respektimin e 
lirive dhe të drejtave të njeriut, dinjitetit të njeriut, ndalimin e çdo torture 
apo poshtërimi, prapë se prapë asgjë nuk e arsyeton dhunën dhe metodat e 
papranueshme të marrjes në pyetje të të pandehurit edhe përkundër 
rëndësisë së deklaratës të pandehurit në një çështje penale.   
      
Procesverbali i marrjes në pyetje – deklarimit të pandehurit  
 
Dokumentimi i veprimeve procedurale bëhet në procesverbal, procesverbali 
përpilohet nga Sekretari Administrativ i Prokurorisë,  në formë të plotë apo 
të përmbledhur, me stenotipi, me mjete tjera teknike dhe kur mungojnë këto 
mjete teknike me dorëshkrim, apo nga zyrtari policor i cili zbaton veprimet 
procedurale të marrjes në pyetje të të pandehurit kur i pandehuri 
intervistohet nga policia.63  

   
Gjatë marrjes në pyetje dhe përpilimit të procesverbalit të marrjes në pyetje 
nga cilido organ procedural i përmendur më lartë, duhet shkruar: organin 
procedural para të cilit bëhet marrja në pyetje, respektivisht marrja e 
deklaratës të të pandehurit, vendin dhe kohën e fillimit dhe mbarimit të 
marrjes në pyetje, identitetin e personit zyrtar para të cilit jepet apo merret 
në pyetje i pandehuri, shënimet personale të pandehurit duke përfshirë 
emrin, mbiemrin, emrin dhe mbiemrin e prindërve, datën e lindjes, gjendjen 
familjare dhe ekonomike të tij, kohën e arrestimit nëse i njëjti është i 
                                                 
61 Kodi i Procedurës Penale të Kosovës, neni 235, faqe 100  
62 E Drejta e Procedurës Penale,  Mr. Ejup Sahiti, fq.144-1986    
63 Kodi i Procedurës Penale të Republikës së Shqipërisë,  neni 115, faqe 64 
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arrestuar, emrin e mbrojtësit të tij, nëse i njëjti mungon konstatimin e këtij 
fakti.64   
 
Në procesverbal konstatohet çdo veprim procedural i ndërmarrë gjatë 
intervistimi të pandehurit, respektivisht mbretëron praktika  marrjes në 
pyetje e të pandehurit duke i parashtruar pyetje lidhur me çështjen penale 
për të cilën dyshohet, ku përgjigjet e tij konstatohen në procesverbal në 
mënyrë të thuktë dhe të kuptueshme mirëpo gjithsesi duke e ruajtur 
përmbajtjen e përgjigjeve të dhëna nga i pandehuri.  
 
Gjithashtu në procesverbal konstatohen dhe udhëzimet e dhëna të 
pandehurit në harmoni me nenin 231 të Kodit të Procedurës Penale të 
Kosovës.        
 
Kur i pandehuri nuk e kupton gjuhën e zyrtarit para të cilit jepet deklarata 
dhe angazhohet përkthim në gjuhën e të pandehurit apo gjuhën të cilën ai e 
kupton, përkthimi duhet të jetë profesional dhe duhet ta pasqyroj deklarimin 
e të pandehurit duke mos i ndërruar kuptimin e përgjigjeve të tij apo 
shtrembërimin e të njëjtave.   
        
Procesverbali i hartuar gjatë marrjes në pyetje të të pandehurit, nënshkruhet 
nga personi zyrtar përgjegjës i cili ka zbatuar procedurën e marrjes në pyetje 
dhe i pandehuri, e gjithashtu dhe nga personat tjerë pjesëmarrës gjatë 
marrjes në pyetje. Nëse i pandehuri refuzon ta nënshkruaj procesverbalin, i 
njëjti fakt duhet të konstatohet në procesverbal me një shpjegim të të 
pandehurit se përse nuk dëshiron ta nënshkruaj. 
 
Procesverbali i vihet në dispozicion të të pandehurit dhe mbrojtësit të tij me 
kërkesën e tyre në një gjuhë të kuptueshme për të pandehurin.65   
 
Procesverbalet e përpiluara në polici ruhen dhjetë vjet nga koha e 
përfundimit zyrtar të procedurës penale ose nga largimi i personit të ndaluar, 
nëse lirimi ka ndodhur më vonë se përfundimi i procedurës.66     
 
Në rastet kur ka dyshime rreth personave të cilët kanë marrë pjesë gjatë 
marrjes në pyetje ose kur mungon nënshkrimi i nëpunësit që e ka përpiluar, 
procesverbali është i pavlefshëm. 
                                                 
64 Kodi i Procedurës Penale të Republikës së Shqipërisë, neni 115, faqe 64 dhe Kodi i Procedurës Penale të 

Kosovës, neni 219 par 2, faqe 92  
65 Kodi i Procedurës Penale të Kosovës, neni 219 par 4, faqe 91  
66 Kodi i Procedurës Penale të Kosovës, neni 219 par 5, faqe 91 
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Deklarata e të pandehurit dhënë në polici dhe prokurori, 
pranueshmëria e saj si provë në procedurë penale  

 
Nga e gjithë ajo që u tha deri më tani lidhur me deklaratën e të pandehurit, 
mund të vijmë në përfundim se e njëjta paraqet një provë shumë të 
rëndësishme në një çështje penale, e sidomos kur ekziston pohimi i të 
pandehurit lidhur me veprën penale e cila i ngarkohet apo ndonjë fakt në 
çështjen penale.  
 
Mirëpo rëndësi të theksuar duhet kushtuar pranueshmërisë dhe 
papranueshmërisë së deklaratës së të pandehurit në cilësinë e provës në një 
çështje penale. 
 
Me rastin e intervistimit, marrjes në pyetje të pandehurit rëndësi të veçantë 
duhet kushtuar të drejtave të pandehurit të përcaktuara me nenin 231 të 
KPPK-së, ose në të kundërtën një deklarim i tillë nuk mund të shërben si 
provë në procedurë penale.  
 
Historikisht është e njohur se për marrjen e deklaratës së të pandehurit, e 
sidomos për pohimin e tij për një vepër penale e cila i vihet në barrë, në 
kohërat e më hershme janë përdorur metoda dhe forma të ndryshme të 
shtrëngimit dhe trajtimeve çnjerëzore, ku këto deklarata nuk kanë pasqyruar 
vullnetin e lirë deklarues të të pandehurit.  
 
Edhe pse më rastet më të shpeshta i përkasin kohërave të hershme të 
historisë së njerëzimit, e me theks të veçantë  pushteteve diktatoriale të 
ndryshme, ku respektimi i lirive dhe të drejtave të njeriut nuk ka qenë 
aktual, por prapëseprapë edhe në kohërat tona moderne nuk mund të 
përjashtohet mundësia e përdorimit të formave dhe metodave çnjerëzore, e 
të dhunshme për marrjen-nxjerrjen e deklaratës së të pandehurit.     
   
Ku me përdorimin e formave dhe metodave çnjerëzore dhe të dhunshme, e 
duke mos përjashtuar edhe disa shtete për të cilat ekziston përshtypja se janë 
prijës së demokracisë botërore, është krijuar opinioni se janë shtete arbitrare 
të cilat nuk i respektojnë vlerat njerëzore. 
             
Deklarata e të pandehurit nga organet gjegjëse procedurale hetimore, 
respektivisht nga prokurori apo policia duhet marruar në harmoni me 
dispozitat e Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, respektivisht me 
dispozitat e neneve: 219 dhe 229 deri në nenin 236.  
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Dispozitat e nenit 155, 234 dhe 235 të Kodit të Procedurës Penale të 
Kosovës, në mënyrë taksative ndalojnë përdorimin e metodave dhe formave 
të dhunshme dhe çnjerëzore për të ndikuar, respektivisht kufizuar lirinë e të 
pandehurit në formulimin dhe shprehjen e mendimit të lirë të tij.  
      
Si forma, metoda më të shpeshta të dhunshme, çnjerëzore dhe të 
kundërligjshme janë si ato kirurgjikale, kanosja, premtimi i ndonjë përfitimi 
të paparaparë me ligj, dobësimi i kujtesës, përdorimin e mjeteve dhe 
materialeve të ndryshme të cilat kanë ndikim në jetën shpirtërore apo 
emocionale të të pandehurit dhe e sjellin të njëjtin në deklarimin e asaj apo 
dhënien e deklaratës e cila është jashtë vullnetit të tij.  
 
Gjithashtu dhe në Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut 
respektivisht në nenin 3, është ndaluar tortura, respektivisht askush nuk 
mund t’i nënshtrohet torturës, as dënimeve, trajtimeve çnjerëzore ose 
poshtëruese,67 ku qartë nga ky nen mund të vijmë në përfundim se sado i 
madh të jetë interesi i zbulimit apo hetimit të një vepre penale apo kryerësit 
të saj nuk lejohet nga organet hetuese të përdorin metoda dhe forma të 
ndryshme të torturës, trajtimeve çnjerëzore ose poshtëruese gjatë marrjes në 
pyetje. 
 
Përdorimi i metodave, formave të dhunshme dhe çnjerëzore gjatë marrjes së 
deklaratës së të pandehurit, e në rast të shkeljes së dispozitave të Kodit të 
Procedurës Penale të Kosovës, respektivisht dispozitave të cilat e 
rregullojnë çështjen e marrjes në pyetje-deklaratës të pandehurit parashihen 
pasoja radikale, e gjer tek veçimi dhe përjashtimi i deklaratës së të 
pandehurit si provë.  
 
Po që se është bërë një shkelje e këtillë, si është theksuar më lartë gjatë 
fazës së hetimit, qoftë nga prokurori apo policia, gjykata me propozimin e 
palëve bie aktvendim me të cilin, deklaratën e të pandehurit e shpallë si 
provë të kundërligjshme, respektivisht si deklaratë të nxjerrë në kundërshtim 
me dispozitat e KPK-së, kështu që e njëjta veçohet nga shkresat e lëndës 
mbyllet në zarf dhe nuk mundë të shërbej si provë në procedurë, deklarimet 
e këtilla të të pandehurit janë të papranueshme.77 

 

Gjithashtu dhe Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut, theks të veçantë i 
kushton shkelje se nenit 3 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, 
nga organet gjegjëse hetimore.  
                                                 
67 Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut, neni 3, faqe 7   
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Gjykata më tej parasheh dhe dëmshpërblime për ankuesit për shkak të 
shkeljes së dispozitave të nenit 3 të konventës, ku të gjitha provat e nxjerra 
në kundërshtim me këtë nen janë të pa pranueshme në një proces gjyqësor.68  

 

Marrja e provës nuk është një kërkesë abstrakte apo formale, por 
konsiderohet se ajo është e rëndësisë primare për drejtësinë e një gjykim 
penal.69    
    
Andaj dhe një herë theksojmë, se marrë në konsideratë rëndësinë e 
deklaratës së të pandehurit si provë në ndriçimin e një çështjeje penale e në 
anën tjetër marrë në konsideratë dhe angazhimin global në respektimin e 
lirive dhe të drejtave të njeriut dhe ndalimin e çdo torture apo poshtërimi, 
prapë se prapë asgjë nuk e arsyeton dhunën dhe metodat e papranueshme të 
marrjes në pyetje të të pandehurit edhe përkundër rëndësisë së deklaratës të 
pandehurit në një çështje penale.     
 
Përfundimi 
 
Në fjalën përmbyllëse të këtij punimi, ne si kandidat theksojmë se jemi 
munduar që sado pak ta shtjellojmë deklaratën e të pandehurit, e sidomos 
deklaratën e të pandehurit dhënë në Polici dhe Prokurori, respektivisht para 
organeve të cilat zhvillojnë procedurën hetimore penale dhe rëndësinë e saj 
si provë.    
 
Pasi që deklarata e të pandehurit zë një vend të posaçëm në ndriçimin e një 
çështjeje penale, respektivisht në një hetim penal, andaj dhe përcaktimi për 
këtë temë është bërë si konsekuence e rëndësisë së saj.    
     
Shtjellimi është orientuar në raportin i deklaratës së të pandehurit me 
sistemin-tipin akuzator, inkuizitor dhe tipin e përzier akuzatoro-inkuizitor, e 
theks të veçantë i është kushtuar deklaratës si provë në një çështje penale, 
marrjes së deklaratës nga policia, prokuroria dhe pranueshmërisë e 
papranueshmërisë së saj si provë. 
 
Gjithashtu në këtë punim-temë nuk është lënë pa hedhur një shkëndijë, të 
paktën sipërfaqësisht në format dhe metodat e ndaluara, kundërligjshme, 
                                                 
68  Nezakoniti Dokazi u Kaznenon Postupku Prem Praksi Europskog Suda za Ljudska Prava, Prof.dr.sc.Davor 

Krapac, Faqe 1219, fusnota 29  
69  Nezakoniti Dokazi u Kaznenon Postupku Prem Praksi Europskog Suda za Ljudska Prava, Prof.dr.sc.Davor 

Krapac, Faqe 1226, e cituar nga Schenk c/a Švicarske (1988)  
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çnjerëzore të marrjes së deklaratës së të pandehurit dhe papranueshmërisë së 
tyre si prova në një çështje penale.   
 
Andaj shpresojmë se me këtë punim kemi arritur sado pak të mbërthejmë 
informatat dhe çështjet themelore sa i përket deklaratës së të pandehurit si 
provë, ku ndoshta i njëjti punim do ti shërbej lexuesit si burim për marrjen e 
informatave themelore.   
           
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


