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                                                      LETRA E TË DREJTAVE 

 

Të drejtat e të pandehurit/personit nën hetim në zbatim të neneve 34/a dhe 34/b të K.Pr.Penale, 

konsistojnë si më poshtë: 

 

Neni 34/a: 

 

a)  të njoftohet në një kohë sa më të shkurtër, në gjuhën që kupton, për veprën penale për të 

cilën hetohet, si edhe për shkaqet e akuzave;  

b)  të përdorë gjuhën që flet ose kupton ose të përdorë gjuhën e shenjave, si dhe të ndihmohet 

nga një përkthyes dhe interpretues nëse ka paaftësi të kufizuar në të folur dhe në të dëgjuar;  

c) të heshtë, të paraqesë lirisht mbrojtjen e tij, si dhe të mos u përgjigjet pyetjeve të caktuara;  

ç) të mbrohet vetë ose me ndihmën e një mbrojtësi të zgjedhur prej tij;  

d) të ketë një mbrojtës të siguruar nga shteti, nëse mbrojtja është e detyrueshme ose nuk ka 

mundësi financiare për të pasur një mbrojtës, sipas parashikimeve të këtij Kodi dhe 

legjislacionit në fuqi për ndihmë juridike;  

dh) të takohet privatisht dhe të komunikojë me mbrojtësin që e përfaqëson;  

e) të këtë kohë të mjaftueshme dhe lehtësi për të përgatitur mbrojtjen;  

( citim ). 

Përvec të drejtave të mësipërme të parashikuara nga pikat “a”; “ b”; “ c”, “ c “, “ d “, “ dh “, “ e “ të 

pikës 1 të nenit 34 a/ të K.Pr.Penale,  i arrestuari apo i ndaluari ka dhe këto të drejta: 

 

Neni 34/b  

a) të takojë vetëm për vetëm mbrojtësin e tij përpara marrjes në pyetje për herë të parë;  

b) të njihet me aktet, provat e nevojshme dhe arsyet e arrestimit ose ndalimit të tij;  

c) të kërkojë që një anëtar i familjes ose një person tjetër i afërt të njoftohet menjëherë për 

arrestimin e tij. Në rast se i arrestuari ose i ndaluari është shtetas i huaj, ai ka të drejtë të 

kërkojë të njoftohet përfaqësia konsullore ose diplomatike e vendit të tij dhe në rast se është 

person pa shtetësi apo refugjat, ai ka të drejtë të kërkojë të njoftohet një organizatë 

ndërkombëtare;  

ç) të marrë menjëherë përkujdesjen e nevojshme mjekësore. 

( citim ). 

Në kushtet kur nuk rezulton që të hetuarit/të pandehurit nuk rezulton ti jetë vënë në dispozicion letra e 

të drejtave në formë të shkruar, kjo gjykatë po ia vë atij në dispozicion në këtë formë ( të shkruar), 

kundrejt nënshkrimit dhe të drejtës së tij për t’a mbajtur këtë letër. 

 

 

 

Mora letren e te drejtave ______________________________________ 

 


