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ABSTRAKT 

Një hyrje e shkurtë rreth institutit procedural juridik të masave të fshehta teknike të hetimit dhe 

vëzhgimit, ku vihen në pah ekzekutimi i këtyre masave para ose pas autorizimit të hetimeve 

penale, pavarësisht se a dihet emri i të dyshuarit apo jo. Këtu kemi përmendur edhe llojet 

masave të fshehta teknike të hetimit dhe të vëzhgimit, ndryshimet e Kodit të Procedurës Penale 

të Kosovës dhe mënyra e përdorimit dhe rregullimit të masave të fshehta dhe teknike  të hetimit, 

përmbajtjen e kërkesës dhe procedurat për lëshimin e urdhrit për masa të fshehta, të drejtat e 

personave ndaj të cilëve zbatohen urdhëresa për masa të fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe 

hetimit, për pranueshmërinë e provave të siguruara me anë të urdhrit për masat e fshehta dhe 

teknike të vëzhgimit dhe hetimit, Panelin për Shqyrtimin e Vëzhgimit dhe Hetimit si dhe për 

organet tjera të cilat ndihmojnë në zbatimin e këtyre masave. 

Fjalet kyçe: Masat e fshehta teknike të hetimit dhe vëzhgimit, Hetimet, Prokurori i Shtetit, 

Gjyqtari i Procedurës Paraprake, Kërkesa e prokurorit per masa te fshehta teknike të hetimit 

dhe vëzhgimit, Urdhëresa e gjyqtarit për masa të fshehta teknike të hetimit dhe vëzhgimit 

 

Hyrje 

Në kapitullin e IX të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës janë përfshirë masat e fshehta 

teknike të hetimit dhe vëzhgimit. Shikuar nga aspekti i rregullimit procedural, masat e fshehta 

dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit janë relativisht të reja. Arsyeja e hartimit të këtyre 

dispozitave, sikurse e dispozitave lidhur me mbrojtjen e të dëmtuarve, të dëshmitarëve si dhe 

dëshmitarëve bashkëpunues qëndron në domosdoshmërinë shoqërore për shtimin e efikasitetit 

procedural në luftimin e kriminalitetit të rëndë, të krimit të organizuar dhe të korrupsionit.149     

Duke pasur parasysh nevojën për parandalimin dhe luftimin e krimit në Kosovë, dhe me qëllim 

të përmirësimit dhe efektivitetit të hetimeve penale, këto masa për herë të parë në Kosovë kanë 

filluar të aplikohen me rregulloren UNMIK RREG/2002/6 të datës 18 mars 2002. Pastaj  është 

                                                           
 Mustafë Tahiri, kandidat për gjyqtar 
 Ilir Bytyqi, kandidat për prokuror  
149 Dr.Ejup Sahiti dhe Dr.Rexhep Murati, E Drejta e Procedurës Penale, Prishtinë 2013, faqe 211 
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vazhduar me Kodin e Përkohshëm të Procedurës Penale të Kosovës UNMIK/RREG/2003/26 

të datës 6 korrik 2003, dhe tash së fundi edhe me Kodin e Procedurës Penale të Kosovës nr. 

04/L-123 i cili ka hyrë në fuqi më 1 janar të 2013. 

 

1. Llojet e masave të fshehta teknike të vëzhgimit dhe hetimit 

 

Sipas Kodit të Procedurës Penale të Kosovës nr. 04/L-123 parashihen këto masa të fshehta 

teknike të vëzhgimit dhe hetimit: 

1. Fotografim të fshehtë ose vëzhgim me video në vende publike, 

2. Monitorim të fshehtë të bisedave në vende publike, 

3. Hetim të fshehtë, 

4. Regjistrimi i bisedave telefonike, 

5. Fotografim të fshehtë ose vëzhgim me video në vende private, 

6. Monitorim të fshehtë të bisedave në vende private, 

7. Kontrollim të dërgesave postare, 

8. Përgjim të telekomunikimeve, përfshirë tekstet e mesazheve ose mesazhet e tjera 

elektronike, 

9. Përgjim të komunikimeve me anë të rrjetit kompjuterik, 

10. Dërgim i kontrolluar të dërgesave postare, 

11. Shfrytëzim i mjeteve për përcjellje të vendndodhjes, 

12. Blerje të simuluar të ndonjë sendi, 

13. Simulim të ndonjë vepre të korrupsionit ose 

14. Zbulim i të dhënave financiare. 

 

Natyrisht se me aplikimin e masave të fshehta teknike të hetimit dhe vëzhgimit ndërhyhet, apo 

cenohen të drejtat dhe liritë e njeriut  si kategori kushtetuese e sidomos e drejta e privatësisë së 

personave. Prandaj me Kodin e Procedurës Penale të Kosovës në kapitullin e IX janë paraparë 

kushtet, metodat dhe mënyrat e përdorimit të urdhrit dhe zbatimit të masave. Çdo cenim i këtyre 

dispozitave të procedurës penale paraqet cenim të drejtave individuale, private dhe personale 

të parapara me kushtetutën e Republikës së Kosovës, konventa dhe instrumente tjera 

ndërkombëtare.     

Kushtetuta e Republikës së Kosovës neni 36 |E Drejta e Privatësisë| paragrafi 1   parshehë që: 

“Çdokush gëzon të drejtën që t`i respektohet jeta private dhe familjare, pacenueshmëria e 

banesës dhe fshehtësia e korrespodencës, telefonisë dhe e komunikimeve tjera” ndërsa 

paragrafi 2 i këtij neni parasheh: “Kontrollet e cilësdo banesë ose cilitdo objekti privat, që 

mendohet se janë të domosdoshme për hetimin e krimit, mund të bëhen vetëm deri në shkallën 

e domososhme dhe vetëm pas miratimit nga ana e gjykatës, pas një shpjegimit të arsyeve pse 

një kontroll i tillë është i domosdoshëm. Shmangia nga kjo rregull lejohet, nëse është e 

domosdoshme për arrestim të ligjshëm, për mbledhjen e provave që ka rrezik të humbasin ose 

për mënjanimin e rrezikut të drejtpërdrejtë dhe serioz për njerzit dhe për pasuri, në mënyrën e 

përcaktuar me ligj…” 

E drejta e privatësisë përfshinë në vete disa të drejta të tjera, në pikëpamje të të cilave Deklarata 

Universale për të Drejtat e Njeriut (neni 12) dhe Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe 
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Politike ( neni 17)  parashikojnë “Askush nuk bën t`i ekspozohet ndërhyrjes arbitrare dhe të 

paligjshme në jetën private, familje, banesë apo letërkëmbim…”.150 

Po ashtu edhe Kodi Penal i Kosovës në kapitullin e XVII te veprat penale kundër lirive dhe të 

drejtave të njeriut, e ka përcaktuar si vepër të posaçme penale “shkelja e urdhrave për masat e 

fshehura ose teknike të vëzhgimit ose hetimit, neni 206 i KPK-së”. Inkriminimi i kësaj vepre 

penale është paraparë për shkak të mos keqpërdorimit  të masave të fshehta dhe teknike të 

vëzhgimit dhe hetimit, pra si objekt mbrojtës i kësaj vepre penale janë kushtet dhe zbatimi i 

këtyre masave. 

Sipas nenit 88 paragrafit 1 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës,  masat e fshehta dhe 

teknike të vëzhgimit dhe hetimit mund të urdhërohen kundër një personi apo vendi të caktuar, 

nëse:  

Pika 1.1. Ekziston dyshimi i bazuar se vendi është përdorur ose personi i tillë ka kryer vepra 

penale e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare, ose ka tentuar të kryej vepër penale e cila ndiqet sipas 

detyrës zyrtare ( tentativa për kryerjen e veprës penale është e ndëshkueshme)  dhe  

Pika 1.2. Informacioni i cili mund të merret nga masat e urdhëruara ka gjasë të ndihmojë në 

hetimin e veprës penale dhe nuk do të kishte mundësi të merrej me masa te tjera hetimore pa 

shkaktuar vështirësi te paarsyeshme ose rrezik potencial për të tjerët.  

Sipas Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, masat e fshehta teknike të hetimit dhe vëzhgimit 

mund të urdhërohen ndaj të dyshuarve për vepra penale të dënueshme me 5 (pesë) ose më 

shumë vjet burgim ose ndaj atyre të dyshuarve që dyshohen se kanë kryer një apo me shumë 

nga veprat penale të përcaktuara në nenin 90 paragrafi 1 pika 1.2 të këtij kodi. 

Të gjitha provat e siguruara nga Prokurori i Shtetit,  para ose gjatë zbatimit formal të hetimit 

me aplikimin e masave të fshehta të cilat ligjërisht janë urdhëruar sipas nenit 88 të Kodit të 

Procedurës Penale të Kosovës, janë prova të pranueshme gjatë shqyrtimit kryesor, pa marrë 

parasysh nëse janë apo jo të përfshira në aktakuzë për veprat penale të cekura në nenin 90 të 

KPPK-së. 

Sipas nenit 91 paragrafi 2, është përcaktuar se kompetentë për lëshimin e masave të fshehta 

teknike të hetimit dhe vëzhgimit është Gjyqtari i procedurës paraprake, i cili me kërkesën e 

prokurorit të shtetit mund të urdhërojë zbatimin e këtyre  masave. Përjashtimisht paragrafi 1 i 

këtij neni, ka paraparë se prokurori i shtetit në raste urgjente të ngutshme mund të urdhërojë 

njërën nga masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit. Gjithashtu në procedura penale 

të cilat janë duke u hetuar nën kapitullin XXIV (krimi i organizuar) ose kapitullin XXXIV 

(korrupsioni zyrtar dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare) të Kodit Penal të Kosovës dhe 

rasteve të shpëlarjes së parasë,  nëse pritja e lëshimit të urdhrit nga gjyqtari i procedurës 

paraprake do ta rrezikonte sigurinë e hetimeve ose jetën dhe sigurinë e palës së dëmtuar, 

dëshmitarit, informatorit ose anëtarëve të familjes së tyre. Urdhri i tillë i përkohshëm i lëshuar 

nga prokurori i shtetit pushon të ketë efekt nëse nuk konfirmohet me shkrim nga gjyqtari i 

procedurës paraprake brenda 3 (tre) ditëve nga data e lëshimit të tij. Kjo është një risi në Kodin 

                                                           
150 Prof.Dr. Enver Hasani / Prof.Dr.Ivan Cukalovic, Komentar Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Botimi 1. 
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e ri të Procedurës Penale të Kosovës në krahasim me Kodin e vjetër të KPPPK-së ku sipas nenit 

258 paragrafi 1 pikat 1, 2, 3, 4 të Kodit të Përkohshëm të Procedurës Penale të Kosovës, 

prokurori publik kishte autorizim për të urdhëruar këto masa:  

1. Fotografimin e fshehtë ose vëzhgimin me video në vende publike, 2. Monitorimin të fshehtë 

të bisedave në vende publike, 3. Hetim të fshehtë dhe 4. Regjistrim të bisedave telefonike.  

Ndërsa masat tjera si 1. Fotografim të fshehtë ose vëzhgim me video në vende publike, 2. 

Monitorim të fshehtë të bisedave në vende private, 3. Kontrollim të dërgesave postare, 4. 

Përgjim të telekomunikimeve, 5. Përgjim të komunikimeve nga rrjeti kompjuterik, 6. Dërgim 

të kontrolluar të dërgesave postare, 7. Shfrytëzimin e përcjelljes ose vendosjes së mjeteve të 

përgjimit, 8. Blerje të simuluar të ndonjë sendi, 9. Simulim të një vepre të korrupsionit dhe       

10. Zbulim të të dhënave financiare, janë urdhëruar nga Gjyqtari i procedurës paraprake me 

kërkesën e prokurorit publik.151 

 

2. Personat ndaj të cilëve mund të zbatohen masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe 

hetimit 

 

I. Vëzhgimi i fshehtë fotografik ose me video, monitorimi i fshehtë i bisedave në vende publike, 

regjistrimi i thirrjeve telefonike ose zbulimi i të dhënave financiare: mund të urdhërohet kundër 

një personi apo vendi të caktuar, nëse:  

a. ekziston dyshimi i bazuar se vendi është përdorur ose personi i tillë ka kryer vepër 

penale e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare, ose në rastet kur tentativa është e 

ndëshkueshme, ka tentuar të kryejë vepër penale e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare; dhe 

 

b. informacioni i cili mund të merret nga masat e urdhëruara ka gjasë të ndihmojë në 

hetimin e veprës penale dhe nuk do të kishte mundësi të merrej me masa të tjera 

hetimore pa  shkaktuar vështirësi të paarsyeshme ose rrezik potencial për të tjerët. 

II. Regjistrimi i bisedave telefonike ose zbulimi i të dhënave financiare po ashtu mund të 

urdhërohet kur ekziston dyshimi i bazuar se:  

a. personi i tillë pranon ose transmeton komunikime që burojnë prej të dyshuarit ose që i 

dedikohen të dyshuarit apo që merr pjesë në transaksionet financiare të të dyshuarit; 

ose  

b. i dyshuari përdor telefonin e personit të tillë.  

III. Monitorimi i fshehtë i bisedave në vende private, kontrollimi i dërgesave postare, përgjimi 

i telekomunikimeve, ndërhyrja e komunikimeve me anë të rrjetit kompjuterik, dërgimi i 

kontrolluar i dërgesave postare, shfrytëzimi i mjeteve për përcjellje të vendndodhjes, blerja e 

                                                           
151 Neni 258 i Kodit të përkohshëm i procedurës penale të Kosovës UNMIK/RREG/2003/26 
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simuluar e ndonjë sendi, simulimi i një vepre të korrupsionit apo hetimi i fshehtë mund të 

urdhërohen kundër një personi, vendi apo sendi konkret, nëse:  

a. ekziston dyshim i bazuar se vendi apo sendi i tillë përdoret për kryerje të veprës penale 

ose personi i tillë ka kryer, apo në rastin kur tentimi ndëshkohet, ka tentuar të kryejë 

vepër penale nga neni 90 i KPPK-së;  

b. informacioni i cili mund të merrej nga masat e urdhëruara me gjasë do të ndihmonte në 

hetimin e veprës penale dhe nuk do të kishte mundësi të merrej me veprime të tjera 

hetimore pa shkaktuar vështirësi të paarsyeshme ose rrezik potencial për të tjerët.  

IV. Kontrollimi i dërgesave postare, përgjimi i telekomunikimeve ose përgjimi i komunikimeve 

me anë të rrjetit kompjuterik po ashtu mund të urdhërohen kundër personit, përpos të dyshuarit, 

kur  ekziston dyshim i bazuar se:  

a. personi i tillë pranon ose transmeton komunikime që burojnë prej të dyshuarit ose që i 

dedikohen të dyshuarit; ose  

b. i dyshuari përdor telefonin e personit të tillë ose ka qasje në sistem kompjuterik.  

 

3. Përmbajtja e kërkesës dhe procedurat për lëshimin e urdhrit për masa të fshehta dhe 

teknike të vëzhgimit dhe hetimit 

Kërkesa e prokurorit të shtetit për lëshimin e ndonjërës nga masat e fshehta duhet bëhet me 

shkrim dhe duhet të përfshijë këto të dhëna: 

a. Identitetin e zyrtarit të autorizuar policor, zyrtarit të organit të autorizuar për ta zbatuar 

ligjin penal ose prokurorit të shtetit që e bën kërkesën, 

b. Emërtimi zyrtar i masës dhe baza ligjore e saj, 

c. Arsyet dhe faktet që mbështesin kërkesën dhe përmbushin kushtet nga nenin 88 i Kodit 

të Procedurës Penale të Kosovës dhe  

d. Të dhënat lidhur me çfarëdo kërkese paraprake të njohur për paraqitësin e kërkesës që 

ka të bëjë personin e njëjtë dhe veprimet e ndërmara nga zyrtari i autorizuar gjyqësor 

lidhur me kërkesën e tillë. 

Urdhëresa e gjyqtarit të procedrës paraprake për zbatimin e masave të fshehta dhe teknike të 

vëzhgimit dhe hetimit përmban: 

a. Emrin dhe adresën e personit ose personave të dyshuar që i nënshtrohen urdhrit, nëse 

dihet numri i personave të prekur nga të dhënat dhe vendi i ngjarjes,  

b. Emërtimi zyrtar i masës dhe baza ligjore e saktë e saj, 

c. Në veçanti gjetjet e tanishme dhe gjasat reale152, 

d. Masa dhe koha e saktë e fillimit dhe e përfundimit të saj nëse zbatohet dhe 

                                                           
152 Sipas  nenin 19 par.1 nënparagrafi 1.11 shprehja “gjasa reale” nënkupton – baza për urdhër kontroll ose për 

të justifikuar ndërhyrjen e qeverisë në privatësinë e ndonjë personi. Posedimi i provave të pranueshme që do të 

bindte një vëzhgues objektiv që një vepër penale ka ndodhur, po ndodh ose ka mundësi të konsiderueshme që do 

të ndodhë dhe se personi në fjalë ka gjasë të konsiderueshme të ketë kryer veprën penale. 
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e. Personin e autorizuar për zbatimin e masës dhe zyrtarin përgjegjës për mbikëqyrjen e 

zbatimit të tillë. 

Urdhëresa e lëshuar nga gjyqtari i procedurës paraprake për ndonjërën nga masat nuk duhet të 

kaloj periudhën kohore prej 60 (gjashtëdhjetë) ditëve nga dita e lëshimit të urdhrit, dhe për të 

njëjtën masë nga  zyrtari i autorizuar i policisë kërkohet të paraqesë raport gjyqtarit mbi 

zbatimin e urdhëresës brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e lëshimit të urdhëresës.  

Urdhëresa për masat e përgjimit të telekomunikimeve, përgjimin e komunikimeve nëpërmjet 

rrjetit kompjuterik, regjistrimin e thirrjeve telefonike, kontrollin e dërgesave postare, dërgimin 

e kontrolluar të dërgesave postare, ose zbulimin e të dhënave financiare, duhet të përfshijë si 

shtesë udhëzimin e veçantë me shkrim për personat përgjegjës për punën me telekomunikime 

ose shërbime postare dhe punonjësit përgjegjës në institucionin finaciar të cilët janë të obliguar 

të lehtësojnë zbatimin e urdhëresës nën mbikëqyrjen e këtyre personave përgjegjës të 

institucioneve përkatëse. Udhëzimi i tillë me shkrim i dërgohet drejtorit ose zyrtarit përgjegjës 

të sistemit të telekomunikimeve, rrjetit kompjuterik, shërbimit postar, bankës apo 

institucioneve tjera financiare dhe duhet të përmbajë vetëm informacione për ndihmë në 

zbatimin e urdhëresës. 

Urdhëresa për masa të fshehta nuk mundë të zgjatet, përveç nëse parakushtet sipas nenit 88 të 

KPPK-së vazhdojnë të vlejnë ende dhe ka shpjegim të arsyeshëm për dështimin në sigurimin e 

disa të dhënave apo të të gjitha të dhënave të kërkuara sipas urdhrit të mëparshëm.  Urdhëresa  

për vëzhgim të fshehtë fotografik ose me video në vende publike, monitorim të fshehtë të 

bisedave, kontroll të dërgesave postare, përgjim të komunikimeve nëpërmjet rrjetit 

kompjuterik, dërgim i kontrolluar i dërgesave postare, shfrytëzim i mjeteve për përcjellje të 

vendndodhjes, hetim të fshehtë, regjistrim të thirrjeve telefonike ose zbulim i të dhënave 

financiare mund të zgjatet më së shumti deri në 60 (gjatëdhjetë) ditë, e cila urdhëresë mund te 

ripërtërihet brenda një afati prej 360 (treqind e gjashtëdhjetë) ditëve nga dita e lëshimit të 

urdhëresës. 

Urdhri për vëzhgim të fshehtë fotografik ose me video në vende private apo përgjim i 

telekomunikimeve mund të zgjatet deri në 60 (gjashtëdhjetë) ditë, por mund të ripërtërihet edhe 

për 60 (gjashtëdhjetë) ditë tjera. 

Urdhri për blerje të simuluar të sendit ose për simulim të veprës se korrupsionit autorizohet 

vetëm për një blerje të sendit ose për një vepër të simuluar të korrupsionit, d.m.th. nëse gjatë 

zbatimit të kësaj mase dështon dhe nuk ka sukses, atëherë duhet që të lëshohet urdhëresë e re 

siç parashihet në nenin 88 të KPPK-së dhe ka shpjegim të arsyeshëm për dështimin. 

 

4. Pezullimi i zbatimit të urdhëresave dhe materialet e siguruara me  masa të fshehta dhe 

teknike të vëzhgimit dhe hetimit 

Zyrtari i autorizuar gjyqësor në çdo kohë mund ta pushojë urdhëresën kur çmon se parakushtet 

për urdhërimin e masës siç janë paraparë me nenin 88 të KPPK-së pushojnë të vlejnë, p.sh 

informata për të cilën arsye është lëshuar masa tani mund të merret me ndonjë veprim tjeter 



MASAT E FSHEHTA TEKNIKE TË HETIMIT DHE VËZHGIMIT 

83 
 

procedural. Vazhdimi i urdhrit për masën e urdhëruar nga gjyqtari i procedurës paraprake mund 

të urdhërohet vetëm me propozim të prokurorit të shtetit. 

Pasi të përfundojë zbatimi i masës sipas urdhëresës së gjyqtarit të procedurës paraprake, zyrtari 

i autorizuar i policisë duhet t`ia dërgojë prokurorit të shtetit të gjitha materialet  e mbledhura, 

shkresat, shiritat dhe sendet tjera të mbledhura me urdhërin dhe zbatimin e tij.  

Materialet e mbledhura mund të mbyllën dhe të mbahen në fshehtësi nëse prokurori i shtetit 

konsideron që qasja dhe bërja publike e tyre do ta pengonte hetimin ose do të paraqes rrezik 

për të dëmtuarin, dëshmitarët hetuesit apo personave tjerë. Po ashtu gjyqtari i procedurës 

paraprake me kërkesën e prokurorit të shtetit mund të urdhëroj që për të njëjtat arsye edhe 

personit ndaj të cilit është zbatuar masa ti ndalohet qasja në materialet dhe sendet e mbledhura 

me anë të masave të fshehta. Ndërsa dërgesat postare të cilat nuk përmbajnë të dhëna që do ta 

ndihmonin hetimin e një vepre penale menjëherë duhet dërguar marrësit të dërgesës. 

 

5. Të drejtat e personave ndaj të cilëve zbatohen urdhëresa për masa të fshehta dhe teknike 

të vëzhgimit dhe hetimit 

Me dispozitat e nenit 96 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës është përcaktuar se personat 

ndaj të cilëve janë zbatuar masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit nga neni 86 e 

deri neni 100 të këtij kodi duhet të informohen. Kjo do të thotë që përveç personave që janë 

synuar duhet të informohen edhe personat tjerë që janë prekur ndjeshëm me këtë. Kjo vjen në 

shprehje me rastin e e zbatimit të nenit 87 nën-paragrafet 1.1 dhe 1.7 i KPPK-së vëzhgimi i 

fshehtë fotografik ose me video dhe shfrytëzimi i mjeteve për përcjellje të vendndodhjës. Po 

ashtu me rastin e nenit 87 nënpar.1.2 të KPPK-së nësë ka pasur monitorim të fshehtë të bisedave 

në vende private, përveç personave të synuar duhet të informohen edhe personat tjerë që janë 

prekur në mënyrë të ndjeshme d.m.th. personat tjerë që kanë qenë nën vëzhgim, personat që 

kanë poseduar ose jetuar ne lokale private në kohën kur masa ka hyrë në fuqi. 

Në rastin e zbatimit të masës nga neni 87 nënpar 1.3 të KPPK-së - kontrollimi i dërgesave 

postare,  duhet informohet edhe dërguesi e edhe i adresuari i dërgesës postare, ndërsa në rastin 

e zbatimit të masës nga neni 87 nënpar 1.10 - hetimi i fshehtë, duhet të informohet personi i 

synuar dhe personat e prekur ndjeshëm në këtë mënyre, ky njoftim përjashtohet kur interesat 

thelbësore të një personi të prekur i cili meriton mbrojtjen përbejnë pengesë me këtë.  

Njoftimi konform nenit 96 par.5 të KPPK-së bëhet sa me shpejt që mund të fuqizohet pa e 

rrezikuar qëllimin e hetimit, jetën, integritetin fizik dhe lirinë  personale të tjetrit ose pasuritë e 

rëndësishme. Nëse njoftimi vonohet arsyet dokumentohen në dosje. Njoftimi duhet të bëhet 

brenda 12 muajve pas përmbushjes së masës dhe se çdo vonesë tjetër e njoftimit duhet ti 

nënshtrohet miratimit të gjykatës e cila vendos për kohëzgjatjen e vonesave tjera. Nëse disa 

masa janë  zbatuar brenda një periudhe kohore, afati kohor fillon pas përfundimit të masës së 

fundit i cili do të jetë 6 (gjashtë) muaj.  

Vendimet gjyqësore merren nga gjykata kompetente për ta urdhëruar masën, rastet tjera 

Gjykata e cila shtrihet në vendin ku gjendet edhe zyra e prokurorisë së shtetit do të jetë 
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kompetente. Pas përfundimit të masës deri në 2 (dy) javë pas njoftimit personat vijues të cilët 

janë prekur me zbatimin e masave mund të paraqesin kërkesë në gjykatën kompetente për 

rishikimin e ligjshmërisë së masës si dhe mënyrën dhe zbatimin e saj. Një ankesë e 

menjëhershme eshtë e pranueshme. Nëse akuzat publike janë parashtruar dhe se personi i 

akuzuar është njoftuar, gjykata që ka marrë rastin vendos për kërkesën në vendimin e saj 

përfundimtar. Të gjitha të dhënat personale të marra me anë të masës e cila nuk është e 

nevojshme për qëllimin e ndjekjes penale fshihen pa ndonjë vonesë. Prokurori i shtetit duhet 

ta njoftojë me përpikëri me shkrim me anë të postës rekomande çdo person të ndonjë urdhri, 

në pajtim me nenin 4 të KPPK-së, nëse ai ose ajo ka qenë subjekt i atij urdhri dhe se ka të drejtë 

të paraqesë padi në gjykatën kompetente brenda 6 (gjatë) muajve nga data e njoftimit. 

 

6. Pranueshmëria e provave të siguruara me anë të urdhrit për masat e fshehta dhe teknike 

të vëzhgimit dhe hetimit dhe Paneli për Shqyrtimin e Vëzhgimit dhe Hetimit 

Të gjitha provat e mara nëpërmjet masave të fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit janë 

të papranueshme nëse urdhri për masën dhe zbatimin e saj është i kundërligjshëm. Pas ngritjes 

së aktakuzës, gjyqtari i vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues vlerëson kundërshtimet e të 

pandehurit lidhur me pranueshmërinë e provave të mbledhura, nëse kundërshtimi paraqitet para 

shqyrtimit të dytë gjyqësor dhe kundër këtij vendimi mbi kundërshtimin mund të paraqitet 

ankesë. 

 Në çdo kohë, para se aktgjykimi të marrë formë të prerë, gjyqtari i vetëm ose kryetari i trupit 

gjykues, sipas detyrës zyrtare mund ta shqyrtojë pranueshmërinë e materialeve të mbledhura 

nga neni 88 i KPPK-së për shkelje të të drejtave Kushtetuese të të pandehurit nëse ka 

indikacione se materialet janë mbledhur në mënyrë të kundërligjshme. Kur aktvendimi për 

paligjshmërinë e urdhrit ose të zbatimit të tij merr formën e prerë, gjyqtari i vetëm ose kryetari 

i trupit gjykues i cili drejton procedurën heq tërë materialin e mbledhur nga procesverbali dhe 

materialet e tilla konform nenit 97 par.5 të KPPK-së ia dërgon Panelit për Shqyrtimin e 

Vëzhgimit dhe Hetimit nëpërmjet kryetarit të gjykatës themelore për vendimin mbi 

kompensim. 

Kur një person konsideron se i është nënshtruar një mase të kundërligjshme sipas kapitullit për 

masa të fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit apo një urdhri të kundërligjshëm për një 

masë nga ky kapitull, ai mund të paraqesë ankesë te kryetari i gjykatës themelore, i cili, nëse 

pretendohet ndonjë shkelje e ligjit, emëron Panelin për Shqyrtimin e Vëzhgimit dhe Hetimit 

për të vendosur lidhur me këto pretendime të palës. 

Paneli për Shqyrtimin e Vëzhgimit dhe Hetimit duhet të: 

- Marrë vendimin mbi ankesën e ushtruar sipas nenit 98 par.5 te KPPK-së, lidhur me 

masën ose urdhrin për masën sipas këtij kapitulli dhe të vendos për kompensimin 

përkatës, ose 

- Vendos mbi kompensimin për personin ose personat që i nënshtrohen urdhrit sipas 

këtij kapitulli kur gjyqtari ka marrë aktvendim të formës së prerë sipas nenit 97 

paragrafi 3 i KPPK-së se urdhri ose zbatimi i tijë është i kundërligjshëm. 
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Paneli për shqyrtimin e vëzhgimit dhe hetimit përbëhet nga tre gjyqtarë të cilët i emëron 

kryetari i gjykatës themelore për të vendosur mbi ankimin konkret ose kompensimin ndaj 

aktvendimit konkret nga neni 97 par.3. Asnjëri prej tre anëtarëve të panelit për Shqyrtimin dhe 

Vëzhgimin e Hetimit nuk duhet të jetë profesionalisht i lidhur me personin që i nënshtrohet 

ankesës ose me materialet e mbledhura që i nënshtrohen aktvendimit nga neni 97 par.3 të 

KPPK-së. Zyrtarët e policisë dhe prokurori i shtetit i sigurojnë këtij paneli dokumente të cilat 

ky panel i kërkon për kryerjen e funksioneve të tij dhe sipas kërkesës i sigurojnë edhe deklarime 

gojore. Kur merr formën e prerë  aktvendimi i gjyqtarit sipas të cilit urdhri është i 

kundërligjshëm, aktvendimi i tillë është detyrues per panelin. 

Paneli për shqyrtimin e Vëzhgimit dhe hetimit me ratin e vendosjes mbi ankesën konstaton se 

masa është e kundërligjshme ose urdhëri për masën e tillë është i kundërligjshëm mund të 

vendos që: 

1. ta pushoj urdhrin nëse ende është në fuqi, 

2. të urdhëroj asgjësimin e materialeve të mbledhura dhe 

3.  të kompensojë personin ose personat që i janë nënshtruar urdhrit. 

 

7.  Ndihma nga organet tjera për zbatimin e masave 

Me dispozitat e kodit të procedurës penale është përcaktuar se për zbatimin e masave të fshehta 

dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit, policia sipas nevojës mund të kërkojë ndihmën e 

organeve tjera përgjegjëse për zbatimin e ligjit, siç janë ndihma nga zyrtarët e shërbimeve 

doganore dhe shërbimeve tjera të ngjashme. 
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