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Numri i lëndës: 2019:080927 

Datë: 12.01.2021 

Numri i dokumentit:     01400553 

NË EMËR TË POPULLIT 

 P.nr.23/2014 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË - Departamenti për Krime të Rënda, (në objektin 

e gjykatës në Mitrovicë-Veri) Kryetari i trupit gjykues Avni Mehmeti, me anëtaret e trupit 

gjykues: Nurije Shala dhe Florije Syla, me bashkëpunëtorin profesional Muharrem Prekazi dhe 

procesmbajtësen Edita Kelmendi, në çështjen penale kundër të pandehurve: N.I dhe H.I, të 

akuzuar për shkak të veprave penale; Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 

narkotikëve të rrezikshëm dhe e substancave psikotropike nga neni 229 par.4 pika 1 e lidhur 

me par.2 të Kodit Penal të Kosovës (më tej KPK) dhe veprën penale; Furnizimi, transport, 

prodhimi, këmbimi ose shitja e paautorizuar e armëve nga neni 327 par.1 lidhur me nenin 23 të 

KPK-ës. Sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, PP.I.nr.130/2010 e 

dt.04.02.2014. Pas mbajtjes dhe përfundimit të shqyrtimit gjyqësor më dt.21.09.2020, në 

prezencën e palëve; Prokurorit të shtetit në PTH në Mitrovicë, Ismet Ujkani, të pandehurve N.I 

dhe H.I, mbrojtësve të tyre av.Drita ShabanHaxhaj dhe av.Rexhep Kaçaniku, e cila seancë e 

shqyrtimit gjyqësor ka qenë e mbyllur sipas vendimit të KGJK-së, për shkak të gjendjes 

epidemiologjike me pandeminë COVID-19, në të njëjtën ditë dhe datë është shpallur publikisht 

aktgjykimi, ndërsa më 9 janar 2021, është përpiluar me shkrim ky: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Të akuzuarit: 

1.N.I, nga i ati R., e ëma N., e vajzërisë B., i lindur me dt.... në Mitrovicë, me vendbanim në ..., 

Rr.... nr.... – Belgjikë, me numër postar ..., me nr.personal...., Shqiptar, Kosovar, i martuar, 

baba i tre fëmijëve, bashkëpronar në biznesin “V. I.”, që merret me prodhimin e dyerve dhe 

dritareve, i gjendjes së mesme ekonomike, ndaj tij nuk është evidentuar se zhvillohet ndonjë 

procedurë tjetër penale.  

 



 Numri i lëndës: 2019:080927 

 Datë: 12.01.2021 

 Numri i dokumentit: 01400553 

 

2 (18)  

   
2
0
2
0
:0
7
8
4
4
4

 

2.H.I, nga i ati R., e ëma N., e vajzërisë B., i lindur me dt.... në Mitrovicë, me vendbanim në ...– 

..., Rr.... nr.... – Kroaci - ..., me nr.personal...., Shqiptar, Kosovar, i martuar, baba i tre fëmijëve, 

bashkëpronar në biznesin “V. I.”, që merret me prodhimin e dyerve dhe dritareve, ndaj tij nuk 

është evidentuar se zhvillohet ndonjë procedurë tjetër penale. 

I. 

Në mbështetje të nenin 364 paragrafi 1 nën paragrafi 1.3 të Kodit të Procedurës Penale të 

Kosovës, të pandehurit N.I dhe H.I: 

LIROHEN NGA AKUZA 

SESPE: 

Duke vepruar në grup pa autorizim, janë furnizuar me substanca narkotike nga persona të 

ndryshëm, pastaj substancat narkotike u‟a kanë shitur personave të ndryshëm dhe kanë 

përfituar materialisht, ashtu që me datën 10.09.2009 rreth orës 10:00, policia ka bërë 

kontrollimin e shtëpisë të pandehurit Q.K, në rrugën “...” nr.... – Mitrovicë, me ç„rast gjatë 

kontrollit të shtëpisë në një dollap të kuzhinës kanë gjetur dhe konfiskuar substancë narkotike 

me peshë 10.76 gr, që pas ekzaminimit laboratorik rezultati i ekspertimit ka treguar se është 

prezent kanabisi “Marihuanë”, që përmban Tetrahidrokanabinol (THC) pesha neto 7.88 ram. 

 

- Me këtë do të kryenin veprën penale; Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 

narkotikëve të rrezikshëm dhe e substancave psikotropike nga neni 229 par.4 pika 1 e lidhur 

me par.2 e sanksionuar sipas Kodit Penal të Kosovës.  

 

II. 

Në mbështetje të nenin 364 paragrafi 1 nën paragrafi 1.3 të Kodit të Procedurës Penale të 

Kosovës, të pandehurit N.I dhe H.I: 

LIROHEN NGA AKUZA 

SEPSE; 

Në periudhën kohore nga data 01.07.2009 e gjer me datën 26.08.2009, së bashku kanë 

furnizuar dhe shitur armë pa autorizim personave të ndryshëm dhe atë armët: Ak-47 me fishek, 

fishek të revoles TT në sasi të pa caktuar dhe me datën 10.09.2009 rreth orës 10:00 policia, ka 

bërë kontrollimin e shtëpisë të pandehurve në Rr.... në Mitrovicë, dhe në pullazin e shtëpisë ka 

gjetur dhe konfiskuar dhjetë fishek të kalibrit 7.62mm. 
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- Me këtë do të kryenin veprën penale; Furnizimi, transporti, prodhimi, këmbimi ose shitja e 

paautorizuar e armëve nga neni 327 par.1 e lidhur me nenin 23 e sanksionuar sipas Kodit Penal 

të Kosovës.  

 

- Të akuzuarit lirohen në tërësi nga shpenzimet e procedurës.  

 

- Gjykata, në mbështetje të nenit 282 par.1 e 2 të KPP-së, nxjerr këtë: 

-  URDHËR-URDHËROHET-konfiskimi i përhershëm i sendeve si vijon: 

10 (dhjetë) fishek të kalibrit 7.62mm. 

- Pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi, këta fishek duhet të shkatërrohen nga Policia e 

Kosovës në bashkëpunim me Prokurorinë Themelore në Mitrovicë. 

 

- Kërkesë pasurore-juridike nuk kishte.  

A r s y e t i m 

- Aktakuza: 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë, ka ngritur aktakuzën PP.I.nr.130/2010 të dt.04.02.2014, 

kundër të pandehurve: N.I, H.I dhe Q.K, me akuzën se të njëjtit kanë kryer veprat penale; 

Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe e 

substancave psikotropike nga neni 229 par.4 pika 1 e lidhur me par.2 të KPK-së, si dhe të 

pandehurit N.I dhe H.I, edhe për veprën penale; Furnizimi, transporti, prodhimi, këmbimi ose 

shitja e paautorizuar e armëve nga neni 327 par.1 lidhur me nenin 23 të KPK-së. 

 

Më datën 13.06.2019, gjykata ka veçuar procedurën penale ndaj të pandehurit Q.K për shkak se 

nuk është arritur të sigurohet prezenca e tij në shqyrtimin gjyqësor. Bazuar në informacionet e 

deponuara nga Policia e Kosovës, i pandehuri K. jeton në Suedi, por nuk i dihet adresa e saktë, 

andaj, me qëllim të zhvillimit të procedurës penale dhe mos zvarritjes së saj në raport me të 

pandehurit N.I dhe H.I, Gjykata e ka veçuar procedurën penale ndaj këtij të pandehurit 

- Kompetenca;  

Sipas nenit 1, paragrafi 1, të Ligjit për Gjykatat, Gjykatat Themelore janë kompetente për t‟i 

gjykuar në shkallë të parë të gjitha çështjet, përpos nëse me ligj parashihet ndryshe. Sipas nenit  

neni 9, paragrafi 2, nën-paragrafi 2.7 i këtij Ligji thekson se Gjykata Themelore e Mitrovicës 

me seli në Mitrovicë themelohet për territorin e Komunës së Mitrovicës Jug dhe Mitrovicës 

Veri, Leposaviqit, Zubin Potokut, Zveçanit, Skenderajt dhe Vushtrrisë.  
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Bazuar në aktakuzën e ngritur, veprat e pretenduara penale kanë ndodhur në Regjionin e 

Mitrovicës dhe rrjedhimisht, bien brenda juridiksionit territorial të Gjykatës Themelore të 

Mitrovicës, sipas nenit 29, paragrafi 1, i KPP-ës. Sipas aktakuzës së prokurorisë veprat për të 

cilat dyshohet i pandehuri janë veprat penale nga neni 229 par.4 dhe 327 par.1 e lidhur me 

nenin 23 të KPK-së. Vepra penale nga neni 229 par.4 të KPK-së, konform nenit 22 par.1 

nënpar.1.68 të KPP-së, bie në kompetencë të Departamentit për Krime të Rënda, andaj e tërë 

çështja penale është shqyrtuar pranë këtij departamenti. 

 

- Rrjedha e procedurës: 

Më 13 qershor 2019, është mbajtur seanca e shqyrtimit fillestar në këtë çështje penale. Në këtë 

seancë të pandehurit N.I dhe H.I, janë deklaruar mbi fajësinë, të cilën e kanë mohuar në tërësi 

në lidhje me veprat penale për të cilat akuzohen sipas aktakuzës.  

 

Në shqyrtimin e dytë, Gjykata ka aprovuar kundërshtimet e mbrojtësve të të pandehurve, 

provat mbi të cilat mbështete akuza i ka shpall të papranueshëm dhe në mungesë të provave e 

ka hedhur në tërësi akuzën dhe pushuar procedurën penale ndaj të pandehurve.  

 

Më 27 dhjetor 2019, Gjykata e Apelit e Kosovës, sipas vendimit PN.nr.1227/2019, ka aprovuar 

ankesën e prokurorisë dhe ka ndryshuar aktvendimin e Gjykatës Themelore në Mitrovicë me të 

cilin edhe hedhur akuza, duke udhëzuar që çështja të vazhdoj me shqyrtimin gjyqësor.  

 

- Shqyrtimi gjyqësor;  

Në këtë çështje penale është mbajtur një seancë e shqyrtimit gjyqësor. Seanca e shqyrtimit 

gjyqësor është mbajtur me datën 21.09.2020. 

 

- Publiciteti i shqyrtimit gjyqësor; 

Shqyrtimi gjyqësor ka qenë i mbyllur për publik. Palët nuk kanë paraqitur ndonjë vërejtje 

lidhur me këtë.  

 

- Gjuha e përdorur në shqyrtimin gjyqësor; 

Seanca e shqyrtimit gjyqësor është mbajtur në gjuhën shqipe.  
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- Regjistrimi i seancave të shqyrtimit gjyqësor; 

Seanca, rrjedha e shqyrtimit gjyqësor në këtë çështje penale, është regjistruar në procesverbal. 

Palët nuk kanë pasur vërejtje në përmbajtjen e procesverbalit. Pas përfundimit shqyrtimit 

gjyqësor, palëve u është dhënë nga një kopje e procesverbalit siç parasheh KPP.  

 

Shqyrtimit gjyqësor – seanca nuk është regjistruar me audio dhe video, pasi që kanë munguar 

pajisjet e nevojshme për incizime të tilla, por regjistrimi është bërë në procesverbal me shkrim.  

 

- Siguria në seancat e shqyrtimit gjyqësor; 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk është shënuar asnjë incident për cenimin e sigurisë për palët apo 

pjesëmarrësit tjerë në procedurë.  

 

- Prezenca e palëve në shqyrtimin gjyqësor; 

Në shqyrtimin gjyqësor kanë prezantuar prokurori i Shtetit në PTH në Mitrovicë, Ismet Ujkani, 

të pandehurit N.I dhe H.I, si dhe mbrojtësit e tyre av.Drita Shabanhaxhaj dhe av.Rexhep 

Kaqaniku. 

 

- Provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor; 

Në seancën e shqyrtimit gjyqësor, të datës 21.09.2020, në cilësi të provave materiale në 

shqyrtimin gjyqësor, janë administruar provat e propozuara nga Prokuroria dhe të pandehurit e 

kanë paraqitur mbrojtjen e tyre. 

 

- Raporti i ekspertizës nga njësia e shkencave ligjore, analiza kimike të MPB- Agjencia e 

Kosovës për Forenzikë në Prishtinë e datës 29.08.2013, që i referohet të pandehurit Q.K,  

- Lista e gjërave nga i pandehuri Q.K. 

 

Gjykata gjatë shqyrtimit gjyqësor sipas detyrës zyrtare dhe duke u bazuar në nenin 97 paragrafi 

4 të Kodin e Procedurës Penal të Kosovës, ka vendosur dhe provat e mbledhura me masa të 

fshehta i ka shpallur të papranuara, provat si në vijim; 

- Të gjitha transkriptet dhe CD-ja me incizim të zërit të siguruara me masa të fshehta teknike 

të hetimit nga përgjimi i bisedave telefonike përmes telefonit celular me nr. 044-874-990, 

për të pandehurin N.I, të nxjerra për periudhën kohore prej 60 ditë, duke filluar nga 
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dt.30.06.2009, si dhe gjitha raportet policore që lidhen me këtë rast që i referohen këtyre 

përgjimeve. 

- Procesverbali mbi bastisjen e banesës, shtëpisë dhe personave për të akuzuarit N.I, i 

dt.10.09.2009, Lista e Gjërave të sekuestruara e dt.10.09.2009, Raporti Identifikues i 

Forenzikut dhe fotoalbumi nga këqyrja e vendit të ngjarjes dt10.09.2009.  

- Këto prova veçohen nga shkresat e lëndës, vendimi i gjykatës nuk mund të mbështetet në 

provat e tilla.  

 

- Marrja në pyetje e të pandehurit: 

Më 21 nëntor 2020, në seancën e shqyrtimit gjyqësor, të pandehurit N.I dhe H.I, kanë paraqitur 

mbrojtjen e tyre. Të dy të pandehurit, në mbrojtjen e tyre kanë mohuar fajësinë lidhur me 

veprat penale të cilat u vihen në barrë.  

 

- Fjala përfundimtare; 

Me datën 21 nëntor 2020, palët kanë paraqitur fjalën përfundimtare. 

 

- Përfundimi i shqyrtimit gjyqësor:  

Më 21 nëntor 2020, në këtë çështje penale gjykata e ka shpallur të përfunduar shqyrtimin 

gjyqësor.  

 

- Shpallja publike e aktgjykimit; 

Në të njëjtën ditë dhe datë, gjykata e ka shpallur publikisht aktgjykimin. Aktgjykimi është 

shpallur në prezencën e të pandehurve N.I dhe H.I, mbrojtësve të tyre av.Drita Shabanhaxhaj 

dhe av.Rexhep Kaqaniku, e në mungesë të prokurorit të shtetit në PTH-Mitrovicë Ismet Ujkani. 

 

Me kërkesë të Kryetarit të trupit gjykues, sipas vendimit të Kryetarit të Gjykatës Themelore në 

Mitrovicë, është zgjatur afati për përpilimin e aktgjykimit me shkrim.   

 

- Përmbajtja e fjalës përfundimtare të palëve: 

Prokurori i Shtetit në PTH në Mitrovicë Ismet Ujkani, në fjalën përfundimtare ka deklaruar se: 

Mbes në tërësi pran akuzës, sepse në provat që gjenden në shkresat e lëndës e që gjykata i 

shpalli si prova të papranueshme, rezulton se të pandehurit kanë kryer veprat penale me të cilat 

ngarkohen sipas aktakuzës. Konsideroj se gjykata nuk përfilli aktvendimin e Gjykatës së Apelit 
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PN.nr.1227/19, se të njëjtat prova sipas këtij aktvendimi janë të pranueshme dhe se gjykatës i 

propozoj që të pandehurit t‟i shpall fajtor.  

 

Mbrojtësja e të pandehurit N.I, av.Drita Shabanhaxhaj, në fjalën përfundimtare ka deklaruar: 

Përfaqësuesi i akuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, që nga momenti i ngritjes së 

kësaj akuze e as sot në këtë shqyrtim gjyqësor nuk arriti që të argumentoj të njëjtën me fakte 

dhe prova të cilat do të vërtetonin fajësinë e të mbrojturit tim. Nuk arriti që të siguroj të paktën 

as edhe një emër të ndonjë personi prej të cilit të akuzuarit kanë blerë ose shitur qoftë 

substanca narkotike apo armë, andaj, i propozoj gjykatës që i mbrojturi i im të lirohet nga 

akuza dhe i njëjti të shpallet i pafajshëm. 

 

I pandehuri N.I, në fjalën përfundimtare ka deklaruar: Se pajtohem plotësisht me fjalën 

përfundimtare që e ka paraqitur avokatja e tij, dhe nuk ka asgjë për të shtuar. 

 

Mbrojtësi i të pandehuri H.I, av.Rexhep Kaqaniku, në fjalën përfundimtare ka deklaruar: Gjatë 

procedurës hetimore nuk u sigurua asnjë furnizues apo blerës i narkotikut të llojit kanabis 

sativa, si element thelbësor i veprës penale si nën pikën I të dispozitvit të aktakuzës. Gjithashtu 

nuk u sigurua asnjë person të cilin i mbrojturi i im i paska shitur armatim kurse Policia e 

Kosovës me datën 10.09.2009 nga i akuzuari H.I, nuk i morri këta 10 plumba. Në mungesë të 

provave relevante se ky i akuzuar ka kryer veprat penale për të cilat është ngritur kjo aktakuzë, 

lus gjykatën që ta liroj nga përgjegjësia penale të mbrojturin tim H.I, konform dispozitave nga 

neni 364 të KPP-së. 

 

- Vlerësimet e gjykatës në lidhje me provat dhe pranueshmerinë e tyre; 

Bazuar në shkresat e lëndës, rrjedh se në cilësinë e prova kryesore të propozuar nga prokuroria 

në aktakuzë kundër të pandehurve janë; transkriptet e përgjimet të bisedave telefonike të 

siguruara me masa të fshehta, raportet policore që lidhen me këto prova si dhe procesverbali 

mbi bastisjen e banesës, shtëpisë dhe personave për të akuzuarin N.I, i dt.10.09.2009 si dhe 

sendet e sekuestruara gjatë kontrollit policor.  

 

Gjykata me rastin e marrjes së vendimit për shpalljen e provave të papranueshme është 

mbështetur në nenin 257 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, sipas të cilit përcaktohen 

rregullat bazë lidhur me provat, pranueshmërin dhe papranueshmërinë e tyre në procedurën 
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penale. Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate këto rregulla janë plotësisht të çarta dhe inperative të 

cilat në çdo raste zbatohen pa asnjë përjashtim gjatë zhvillimit të procedurës konkrete penale.  

Neni 257  

Rregullat e përgjithshme për prova  

1. Rregullat e provës të parapara në këtë nen zbatohen në të gjitha procedurat penale 

para gjykatës dhe, në rastet kur e parasheh ky Kod, ato gjithashtu zbatohen në 

procedurat para prokurorit të shtetit dhe policisë.  

2. Provat e marra me shkelje të dispozitave të procedurës penale janë të papranueshme 

kur ky Kod ose dispozita të tjera të ligjit shprehimisht parashikojnë kështu.  

3. Gjykata nuk mund ta mbështesë vendimin e saj në prova të papranueshme. 

 

Nga përkufizimi që japë kjo dispozitë del se vendimi i gjykatës nuk mund të mbështetët në 

provat e papranueshme të cilat janë mbledhur apo siguruar me shkelje të rregullave apo 

dizpozitave të Kodit, apo depozitave tjera të ligjit që parashikojnë një gjë të tillë. Siç duket kjo 

rregull ka për qëllim që siguroj një shkallë të lartë të sigurisë juridike që më rastin e sigurimit 

të provave nga organet që ushtrojnë ndjekjen penale, siç janë prokuroria dhe policia që të 

respektojnë rregullat bazë të sanksionuara sipas Kodit të Procedurës Penale dhe me ligjet tjera 

të veçanta. Gjykata sipas kësaj dispozite përkatësisht nenit 257 të KPP, obligohet që në çdo 

stad të procedurës penale të kujdeset dhe ushtrojë kontrollin e duhur mbi provat e siguruara dhe 

t‟i përjashtoj provat si të papranuara në të gjitha rastet kur gjen se provat e deponuara janë 

mbledhur  në kundërshtim me rregullat e tilla. Si rrjedhojë në asnjë rast të vetëm vendimi i 

gjykatës nuk mund të mbështetët apo të bazohet në provat të shpallura të papranueshme apo që 

kanë një cilësi të tillë, kur ky Kod ose dispozita të tjera të ligjit shprehimisht parashikojnë 

kështu.  

  

Gjykata me rastin e shpalljes së provave të papranueshme është mbështetur edhe në nenin 97 

paragrafi 4 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, që përcakton se kryetari i trupit gjykues 

në çdo kohë para se aktgjykimi të merr formën e prerë mund t‟i shqyrtoj pranueshmërinë e 

prova të mbledhur me masa të fshehta për shkeljen e të drejtave kushtetues të të pandehurit.   

 

Gjykata vlerëson se në këtë rast, në raport me të pandehurin N.I provat e siguruara përmes 

masave të fshehta në kundërshtim me kushtet dhe kriteret që përcaktohen me këtë Kod, 

përbëjnë cenim të drejtave kushtetuese të të pandehurit, siç përcaktohet me nenin 97 paragrafi 
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4 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës. Në këtë drejtim në çdo kohë provat e tilla mund të 

shpallën të papranueshme derisa çështja të përfundoj me aktgjykim të formës së prerë. 

 

Neni 97  

Kodi i Procedurës Penale të Kosovës 

 

4. Në çdo kohë para se aktgjykimi të merr formën e prerë, gjyqtari i vetëm gjykues ose 

kryetari i trupit gjykues sipas detyrës zyrtare mund të shqyrtojë pranueshmërinë e 

materialeve të mbledhura nga neni 88 i këtij Kodi për shkelje të të drejtave kushtetuese 

të të pandehurit nëse ka indikacione se materialet janë mbledhur në mënyrë të 

kundërligjshme. 

 

Gjykata rikujton se provat e siguruara në këtë rast përmes masave të fshehta (përgjimi i 

bisedave telefonike të të pandehurit N.I) dhe kontrolli i ushtruar në shtëpinë e tij, janë siguruar 

në vitin 2009, kur edhe dyshohet se ka ndodhur ky rast. Në kohën kur janë ndërmarr këto 

veprime ka qenë në fuqi apo në zbatim (Kodi i Përkohshëm i Procedurës Penale i Kosovës, 

UNMIK/ RREG/ 2003/26, 6 korrik 2003, (në tekstin e mëtejme me tej i referohemi me 

shkurtesën KPPP). 

 

Me këtë Kod, janë përcaktuar kapitujt që rregullojnë hetimet dhe veprimet hetimore, kështu që 

Kapitulli i XXXVIII: Veprimet Hetimore, ku përcaktohet se cilat janë veprimet hetimore që 

mund të merr nga prokurori gjatë hetimeve. Në kuadër të Kapitullit XXIX, përcaktohen edhe 

rregullat bazë lidhur me zbatimin e masave të fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit.  

 

Në kuadër të Kapitullit XXIX, neni 257 paragrafi 1 nën paragrafi  1.1 të këtij Kodi, përcaktohet 

se masat e fshehta, përkatësisht, monitorimi i fshehtë i bisedave si një prej masave të e fshehtë 

mund të urdhërohet kur ekziston dyshimi i bazuar se personi i tillë ka kryer vepër penale e 

cila ndiqet sipas detyrës zyrtare. 

 

Neni 257 (KPPP) 

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

regjistrimi i bisedave telefonike ose zbulimi i të dhënave financiare mund të urdhërohet kundër 

një personi të veçantë nëse: 
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 1) Ekziston dyshimi i bazuar se personi i tillë ka kryer vepër penale e cila ndiqet sipas detyrës 

zyrtare. 

 

Nga përkufizim i kësaj dispozite, kërkohet që të plotësohen dy kushte bazë për të urdhëruar 

këtë masë të fshehtë;  

- dyshimi i bazuar se personi i tillë ka kryer vepër penale  

- vepra penale të jetë e tillë që ndiqet sipas detyrës zyrtare. 

 

Gjithashtu edhe për kontrollimin e shtëpisë dhe personit, kërkohet që të plotësohen disa kushte 

ligjore të domosdoshme për të urdhëruar urdhërkontrollin, siç janë; 

- dyshimi i bazuar se personi i tillë ka kryer vepër penale  

- vepra penale të jetë e tillë që ndiqet sipas detyrës zyrtare. 

- kur ka gjasa reale që kontrolli të rezultojë me arrestimin e këtij personi 

- zbulimin dhe konfiskimin e provave të rëndësishme për procedurën penale 

 

Neni 240 (KPPP) 

KONTROLLI DHE KONFISKIMI I PËRKOHSHËM  

(1) Gjyqtari i procedurës paraprake mund të urdhërojë kontrollin e një shtëpie, të lokaleve të 

tjera dhe të pronës së një personi të caktuar kur ekziston dyshim i bazuar se personi i tillë ka 

kryer vepër penale që ndiqet sipas detyrës zyrtare dhe kur ka gjasa reale që kontrolli të 

rezultojë me arrestimin e këtij personi ose me zbulimin dhe konfiskimin e provave të 

rëndësishme për procedurën penale. 

 

Sipas nenit 220 paragrafi 1 i Kodi të Përkohshëm të Procedurës Penale i Kosovës, 

UNMIK/RREG/2003/26, 6 korrik 2003, prokurori i fillon hetimet kur ekziston dyshimi i 

arsyeshëm se ai person ka kryer vepër penale e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare. 

         KAPITULLI XXV:  

         FILLIMI DHE KOHËZGJATJA E HETIMIT  

          Neni 220 (KPPP) 

(1) Prokurori publik e fillon hetimin kundër personit të caktuar duke u informuar 

nëpërmjet kallëzimit penal ose burimeve të tjera, nëse ekziston dyshimi i arsyeshëm se 

ai person ka kryer vepër penale e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare. 
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Gjykata si përfundim gjen se zbatimi i masave të fshehta të hetimet dhe vëzhgimit si dhe 

veprimi i kontrollit ndaj objekteve, sendeve dhe personave si të tilla kanë karakterin e 

veprimeve hetimore të cilat mund të zbatohen nga prokuroria vetëm gjatë procedurës penale 

ndaj personave për të cilët ekziston dyshimi i bazuar se kanë kryer vepër penale që ndiqet sipas 

detyrës zyrtare.   

 

Këto masa mund të zbatohen vetëm pas fillimit të hetimit zyrtarisht ndaj një personi për vepër 

penale që ndiqet sipas detyrës zyrtare sepse siç u tha më lartë masat e tilla kane karakterin e 

veprimeve hetimore përmes të cilave bëhet përpjekje që të sigurohen provat e ligjshme. 

 

Pra, edhe në kohën kur janë siguruara këto prova nuk janë respektuar kushtet dhe kriteret 

ligjore që kërkoheshin për zbatimin e këtyre masave. Sipas vlerësimeve të kësaj gjykate me 

rastin e zbatimit të këtyre masave ndaj të pandehurit N.I, nuk janë respektuar kriteret ligjore 

sepse (masat) janë zbatuar pa filluar hetimet zyrtarisht edhe pse për zbatimin e masave të tilla 

kërkohej dyshimi i bazuar, ndërsa për fillimin e hetimeve dyshimi i arsyeshëm si një standard 

shumë më i ulët ligjor. Thënë më çartë, masat e fshehta dhe kontrolli i shtëpisë dhe personit në 

proceduarën penale janë veprime hetimore si të tilla mund të zbatohen vetëm gjatë hetimeve, 

përkatësisht, pasi prokuroria të fillojë hetimet me aktvendim ndaj një personi (të pandehuri) të 

caktuar.  

 

Gjykata ka dhënë arsye lidhur me këto prova në raport me Kodi të Përkohshëm të Procedurës 

Penale i Kosovës, UNMIK/RREG/2003/26, 6 korrik 2003, me qëllim që të shpjegojmë se sipas 

këtij Kodi, provat e tilla do të konsideroheshin të papranueshme sepse janë cenuar dispozitat 

dhe rregullat për nxjerrjen e provave të tilla. Në anën tjetër Gjykata ka pas parasysh faktin se 

ky Kod, është shfuqizuar me 1 janar 2013.  

 

Gjykata bën me dije se provat dhe sigurimin e tyre i ka vlerësuar sipas Kodit të Procedurës 

Penale [KPP] (1 janar 2013), sepse sipas këtij Kodi edhe është zhvilluar procedura penale. Ky 

vendim është në përputhje të plotë me nenin 539 dhe 541 të [KPP]. 
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Në vazhdim do t’i paraqesim arsyet e shpalljes së prova të papranueshme më në detaje; 

 

Faktet e çështjes:  

Gjykata se në rastin konkret Prokuroria Themelore  në Mitrovicë, ka siguruar provat materiale 

– me masa të fshehta teknike të hetimit dhe vëzhgimit-transkriptet nga përgjimi i bisedave 

telefonike, sipas masës së fshehtë, përgjimi i bisedave telefonike për të pandehurin N.I.  

 

Gjykata gjen se, prokuroria në rastin konkret kishte ndërmarrë veprime hetimore ndaj të 

pandehurit N.I, të cilat konsistonin në sigurimin dhe grumbullimin e provave përmes masave të 

fshehta të hetimit dhe vëzhgimit, gjegjësisht përmes dy masave specifike; përgjimin e bisedave 

telefonike dhe porosive me shkrim. Këto veprime hetimore Prokuroria Publike e Qarkut në 

Mitrovicë, ndaj të pandehurve i kishte ndërmarrë gjatë periudhës kohore duke filluar nga 30 

qershor 2009 e deri me 28 gusht 2009. Brenda kësaj periudhe kohore sipas kërkesës se 

prokurorisë, gjykata kishte lëshuar urdhrin PHN.nr.183/09 të dt.30.06.2009, për masën e 

fshehtë – përgjimin e bisedave telefonike dhe porosive me shkrim ndaj të dyshuarit N.I, për të 

përgjuar bisedat telefonike  në numrin e telefonit 044-847-990, në pronësi të N.I-t. 

 

Gjykata gjen se të gjitha veprimet hetimore si dhe të gjitha provat që janë siguruar përmes 

masave të fshehta teknike të hetimit dhe vëzhgimit ndaj të pandehurit N.I, gjatë periudhës 

kohore 30 qershor 2009 e deri më 28 gusht 2009, ishin ndërmarr dhe siguruar pafilluar 

procedurën penale zyrtare nga prokuroria, pra, pafilluar hetimet dhe në mungesë të aktvendimit 

mbi fillimin e hetimeve.  

 

Vlerësimet e Gjykatës; 

Gjykata ka vërtetuar se në rastin konkret prokuroria fillimisht i kishte siguruar të gjitha provat 

me masa të fshehta të hetimit siç ishin - përgjimin e bisedave telefonike dhe masave tjera si më 

lartë dhe vetëm më pas, më 31 korrik 2013, kishte filluar hetimet penale kundër të pandehurve 

N., H.I dhe Q.K, çka nënkupton se provat e siguruara përmes përgjimit të bisedave telefonike 

dhe transkriptet e bisedave nga përgjimi i bisedave telefonike ishin siguruar në mungesë të 

aktvendimit për fillimin e procedurës penale (pa filluar zyrtarisht hetimet penale ndaj të 

pandehurve). Provat e siguruar me këtë masë janë marr afërsisht katër vjet, para fillimit të 

hetimeve.  
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Sipas vlerësimit të kësaj gjykate, provat e siguruara përmes masave të fshehta teknike të 

hetimit; përgjimet e bisedave telefonike për të pandehurin N.I, janë mbledhur në kundërshtim 

të plotë me frymën dhe kërkesat ligjore për urdhërimin e këtyre masave. Gjykata rikujton 

standardin ligjor që parashihet me nenin 86 par.2 i KPP-ës i cili përcakton se: “pas fillimit të 

procedurës penale ose të njëjtën kohë me aktvendimin e prokurorit të shtetit për të filluar 

procedurën paraprake, prokurori i shtetit mund të kërkoi nga gjyqtari i procedurës paraprake 

që ta autorizoi masat e fshehta teknike të hetimit në pajtim të nenit 86 dhe 100 të këtij Kodi. 

Sipas këtij përkufizimi ligjor, rrjedh se masat e fshehta teknike të hetimit mund të autorizohen 

vetëm pasi të filloi procedura penale-pasi të filloi hetimi zyrtar me aktvendimin për fillimin  

hetimeve nga ana e prokurorit të shtetit.  Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, nga ky rregull ka 

vetëm një përjashtim, që përcaktohet me nenin 84 të KPP-ës, i cili e lejon urdhërimin e masave 

të fshehta teknike të hetimit edhe pa filluar procedura penale por me të vetmin përjashtim në 

mungesë të identitetit të të pandehurit. Ndërsa neni 84 par.4 i KPP-ës, përcakton “procedura 

penale nuk kërkohet të jetë filluar për autorizimin nga prokurori i shtetit apo gjyqtari i 

procedurës paraprake të masave të fshehta te vëzhgimit dhe hetimit nga par.1 (sqarim i 

gjykatës i referohet nenit 84 par.1 te KPP-ës), sidoqoftë, procedura penale fillohet posa 

prokurori i shtetit të ketë dyshim të arsyeshëm për identitetin e të dyshuarit apo dyshuarve që 

kanë kryer veprat penale.  

 

Në rastin konkrete kur është lëshuar masa e fshehte –përgjimi i bisedave telefonike është 

lëshuar urdhri me emër dhe mbiemër të të pandehurit N.I, çka do të thotë se prokuroria por 

edhe gjykata kanë qenë të njoftuar për identitetin të pandehurit. Në mënyrë të drejtpërdrejtë 

vlejnë rregullat ligjore sipas nenin 86 par.2 i KPP-ës.  

 

Vlerësimi i gjykatës në lidhje provave – transkriptet e siguruara përmes masave të fshehta nga 

përgjimi i bisedave telefonike për të pandehurit N.I, provat e tilla të siguruara përmes këtyre 

masave janë provat plotësisht të papranuara, sepse janë siguruar në kundërshtim të plotë me 

nenin 86 par.2 të KPP-ës, sepse ishin siguruar në mungesë të aktvendimit mbi fillimin e 

hetimeve.  

 

Gjykata, në përputhje me nenin 97 par.1, 2, 3 te KPP-ës, e në mbështetje të nenit 249 dhe nenit 

257 par.1,2,3 të KPP-ës, konsideron se provat e siguruara përmes përgjimeve të bisedave 

telefonike dhe porosive për të pandehurin N.I,  të cilat kanë rezultuar me prova edhe për të 
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pandehurin H.I, janë siguruar/marrë në kundërshtim me dispozitat e këtij Kodi, andaj si të tilla i 

ka shpallur si prova të papranueshme. 

 

Gjykata ka vlerësuar sigurimin e provave sipas dispozitave të Kodit të Procedurës Penale të 

Kosovës (Kodit të ri të 01 janar 2013). Ngase, duke u mbështetur në dispozitat përfundimtare 

të KPP-ës, neni 539 udhëzon gjykatën që në çdo procedura penale të zbatohen dispozitat e këtij 

Kodi. 

 

Gjykata gjen se në këtë rast është lëshuar  urdhër- kontrolli,  PHN.nr.239/2009 i dt.09.09.2009, 

për kontrollin e shtëpive të banimit dhe objekteve përcjellëse për të pandehurin N.I. Urdhër 

kontrollin e ka lëshuar Gjykata e Qarkut në Mitrovice, sipas kërkesës se Prokurorisë Publike të 

Qarkut në Mitrovicë. Urdhri i tillë është lëshuar më 09.09.2009.  

 

Gjykata vlerëson se provat e siguruara përmes kontrollit siç janë, procesverbali mbi bastisjen e 

banesës, shtëpisë dhe personave për të pandehurin N.I, i dt.10.09.2009, Lista e Gjërave të 

sekuestruara e dt.10.09.2009, Raporti Identifikues i Forenzikut dhe fotoalbumi nga këqyrja e 

vendit të ngjarjes dt10.09.2009 dhe përmbajta e tyre janë prova të papranuara dhe gjykata nuk 

mund të mbështes vendimin e saj në këto prova të cilat janë të siguruar në kundërshtim me 

dispozitat e këtij Kodi. Provat e tilla, janë siguruar kundërshtim me nenin 104 paragrafi 6 dhe 

nenin 105 paragrafi 3 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës [KPP]. Shihe dispozitat si 

vijon”  

Neni 104 

Aktvendimi për fillimin e fazës së hetimit  

1. Hetimi fillohet me aktvendim të prokurorit të shtetit.  

2. Aktvendimi përcakton personin kundër të cilit do të kryhet hetimi, kohën e fillimit të 

hetimit, përshkrimin e veprës e cila tregon elementet e veprës penale, emërtimin ligjor 

të veprës penale, rrethanat dhe faktet që e justifikojnë dyshimin e arsyeshëm për veprën 

penale, nëse masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit apo hetimit janë autorizuar dhe 

provat me të dhënat e mbledhura deri në atë moment. 

3. Një kopje e aktvendimit të hetimit i dërgohet pa vonesë gjyqtarit të procedurës 

paraprake.  

2. Rezultatet e veprimeve fillestare të policisë dhe mbledhjes së provave janë pjesë e 

lëndës hetimore.  
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3. Pas nxjerrjes së aktvendimit nga ky nen, hetimi zbatohet dhe mbikëqyret nga 

prokurori i shtetit.  

4. Prokurori i shtetit mund të ndërmerr veprime hetimore ose të autorizojë policinë që 

të ndërmerr veprime hetimore lidhur me mbledhjen e provave 

5. Hetimi kryhet vetëm lidhur me veprën penale dhe me të pandehurin e përcaktuar në 

aktvendimin mbi fillimin e hetimit apo në aktvendimin e ndryshuar.  

6. Aktvendimit nga ky nen mund t’i bashkëngjitet kërkesa për urdhër të gjykatës sipas 

nenit 105 të këtij Kodi. 

 

Neni 105  

Kontrolli dhe sekuestrimi i përkohshëm  

1. I pandehuri në mënyrë vullnetare mund të jap pëlqimin e tij me shkrim për kontrollin 

e pronës nga ky kapitull. Sendet e gjetura gjatë kontrollit nga ky paragraf mund të 

sekuestrohen përkohësisht dhe janë provë e pranueshme në shqyrtim gjyqësor dhe në 

procedurë tjetër.  

 

2. Sendet e gjetura gjatë kontrollit për të cilin i pandehuri nuk ka dhënë pëlqimin nuk 

mund të sekuestrohen përkohësisht dhe janë provë e papranueshme, përveç nëse 

përcaktohet ndryshe me këtë nen.  

3. Me kërkesë të prokurorit të shtetit, në çdo kohë gjatë fazës së hetimit, gjyqtari i 

procedurës paraprake mund të urdhërojë kontrollin e një shtëpie, të lokaleve të tjera 

dhe të pronës së të pandehurit kur ekziston dyshim i bazuar se personi i tillë ka kryer 

vepër penale dhe kur ka shkak të bazuar që kontrolli do të rezultojë me arrestimin e 

personit të tillë ose me zbulimin dhe sekuestrimin e provave të rëndësishme për 

procedurën penale. 

 

Në rastin konkret, urdhër-kontrolli është lëshuar më 09.09.2009, ndërsa zbatim ka ndodhur më 

10.09.2009, që është zhvilluar në shtëpinë e banimit dhe objektet përcjellëse të të pandehurit 

N.I. Ndërsa, hetimet për këtë rast prokuroria i kishte filluar afërsisht pas katër viteve, 

gjegjësisht më 13 korrik 2013. Fillimisht ishin siguruar provat, pastaj janë filluar hetimet. 

Rikujtojmë se qëllimi i vetëm i hetimeve është sigurimi provave të ligjshëm për paraqitjen e 

tyre në gjykatë.    

 



 Numri i lëndës: 2019:080927 

 Datë: 12.01.2021 

 Numri i dokumentit: 01400553 

 

16 (18)  

   
2
0
2
0
:0
7
8
4
4
4

 

Gjykata rikujton se, sipas përkufizimit që jep dispozita e nenit 104 par 6 dhe 105 par 3 të KPP, 

rrjedh se kontrolli gjegjësisht urdhër kontrolli gjyqësor mund të lëshohet vetëm në fazën e 

hetimeve apo gjatë hetimeve, sipas kërkesës se arsyetuar të prokurorit të shtetit. Pra, urdhri për 

ushtrim të kontrollit ndaj pronës apo personit që ka dyshimi të bazuar për vepër penale dhe 

gjetjen e provave për vërtetimin e mëtejmë të këtij dyshimi, nuk mund të lëshohet nëse nuk 

janë  filluar hetimet zyrtarisht nga prokurori i shtetit. Kjo rrethanë është plotësisht e 

kuptueshme dhe e çartë, sepse sipas nenit 104 paragrafi 1 të KPP, hetimet mund të fillohen 

sipas dyshimit të arsyeshme se një person ka kryer vepër penale. Ndërkaq, kërkesat ligjore për 

të lëshuar një urdhër kontroll të banesës, objekteve të banimit apo personit janë që të ketë një 

dyshim më i lart apo dyshimi i bazuar në raport me subjektin që hetohet.   

 

Gjykata rithekson se vendimet gjyqësor në asnjë mënyrë nuk mund të merren dhe mbështeten 

në provat e papranuara. Gjykata e bënë të çartë se vendimet gjyqësore duhet mbështetur në 

provat të siguruar përmes rrugëve të rregullta ligjore, në këtë mënyrë garantohen standardet për 

një proces të rregullt gjyqësor, garantohet siguria juridike si dhe barabarësia e palëve në një 

proces gjyqësor. Kjo rregullohet me nenin 257 par 2 të KPP, që përcakton; “Provat e marra me 

shkelje të dispozitave të procedurës penale janë të papranueshme kur ky Kod ose dispozita të 

tjera të ligjit shprehimisht parashikojnë kështu”. Neni 257 par 3 te KPP, përcakton “Gjykata 

nuk mund ta mbështesë vendimin e saj në prova të papranueshme”. 

 

Gjykata gjen se prokuroria në këtë rast aktakuzën kryesisht e ka mbështetur në provat që janë 

siguruar përmes masave të fshehta –përgjimi i bisedave telefonike në raport me të pandehurin 

N.I, dhe nga rezultatet e kontrollit të ushtruar në shtëpinë e tij. Gjykata rikujton se, provat e 

tilla gjykata i ka cilësuar të papranueshme, i ka shpallë si të tilla, i ka veçuar nga shkresat e 

lëndës në këtë mënyrë vendimin e saj nuk mund ta mbështes në këto prova.  

 

Gjykata konstaton pas kësaj situatë nuk ka asnjë provë të vetme që e mbështetë dyshimin e 

bazuar se të pandehurit N. dhe H.I kanë kryer veprat penale që akuzohen në aktakuzë. Nuk ka 

asnjë dëshmitar që do të dëshmonte fajësinë e të akuzuarve, nuk ka asnjë prove materiale apo 

fizike që do ta dëshmonte këtë aktakuzë. Ndërsa të akuzuarit kanë mohuar në mënyrë 

kategorike veprat penale për të cilat akuzohen, këtë gjë e pohojnë edhe në mbrojtjen e tyre në 

shqyrtimin gjyqësor.    

 



 Numri i lëndës: 2019:080927 

 Datë: 12.01.2021 

 Numri i dokumentit: 01400553 

 

17 (18)  

   
2
0
2
0
:0
7
8
4
4
4

 

Ndërsa një provë e vetme që është shqyrtuar, raporti i ekspertizës nga njësia e shkencave 

ligjore, analiza kimike të MPB- Agjencia e Kosovës për Forenzikë në Prishtinë e datës 

29.08.2013, dhe lista e gjërave të sekuestruar këto prova i referohen të pandehurit Q.K, për të 

cilin është veçuar proceduar dhe nuk dëshmojnë asnjë fakt të pretenduar nga prokuroria raport 

me të pandehurit N. dhe H.I. 

 

Në raport me të pandehurin H.I, që nga fillimi i procedurës penale kanë munguar provat për të 

vërtetuar përtej dyshimit të bazuar se i pandehuri ka kryer veprat penale për të cilat është 

akuzuar. Ndaj tij, nuk janë zhvilluar masat e përgjimeve me masa të fshehta, nuk është ushtruar 

ndonjë kontroll te ai. Për Gjykatën është e pakuptueshme dhe e paqartë se mbi çfarë provash 

është mbështetur është ngritur akuza kundër tij. Nga fillimi i procedurës nuk ka ekzistuar asnjë 

provë konkrete që do të dëshmonte çfarëdo implikimi të tij në këto vepra penale. Në raport me 

të kanë ekzistuar vetme disa indicie por jo prova që do të mbështesnin një dyshim të bazuar 

mirë apo prova që do të vërtetonin përtej çdo dyshimi se i njëjti ka kryer veprat penale që 

akuzohet. 

 

Për me tepër Gjykata rikujton se prokuroria është e obliguar të siguroj prova që mbështesin 

dyshimin e bazuar mirë për veprat penale në raport me të akuzuarit, për këto arsye;  

Së pari, sipas nenit 240 par.1 KPP-së, përcaktohet “se prokuroria mund të ngrit aktakuzë nëse 

ka informacione (prova) cilat paraqesin bazën e dyshimit të bazuar mirë për veprën penale dhe 

kryesin e saj. Ndërkaq, sipas paragrafit 2 po të njëjtës dispozitë ligjore përcakton “se nëse është 

përfunduar hetimi dhe nuk ka prova të mjaftueshme për të mbështetur dyshimin e bazuar mirë 

për veprën penale dhe kryesin e saj, prokurori i shtetit obligohet t‟i pushojë hetimet”. 

 

Së dyti, Kodi i Procedurës Penale te Kosovës (1 janar-2013) ka aplikuar zgjedhjen e parimit 

akuzator të ndjekjes penale, me çka nënkupton se barra për sigurimin e provave dhe ndjekjes 

penale i mbetet plotësisht prokurorit të shtetit. Po e përsërisim se sipas nenit 240 të KPP-ës, 

prokurori i shtetit mund ta ngrit aktin akuzues vetëm atëherë kur siguron prova të mjaftueshme 

mbi dyshimin e bazuar mirë për veprën penale dhe kryesin e saj.  

 

Andaj, sipas bindjes se kësaj gjykata nga arsyet që kemi numëruar si me lart, konsiderojmë se 

në rastin konkrete nuk ka provat të mjaftueshme për të vërtetuar përtej çdo dyshimi se të 

pandehurit kanë kryer veprat penale për të cilat janë akuzuar. Për këto arsye Gjykata ka nxjerr 
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aktgjykim lirues dhe ka vendosur që të pandehurit N. dhe H.I t‟i liroj në tërësi nga akuza në 

mungesë të provave, në mbështetje të nenit 364 paragrafi 1 nën paragrafi 1.3 të Kodit të 

Procedurës Penale të Kosovës. 

 

- Gjykata lidhur me shpenzimet e procedurës penale: 

Gjykata, ka vendosur t‟i lirojë të pandehurit N.I dhe H.I, nga shpenzimet e procedurës penale. 

Ky vendim mbështetet në nenin 454 par 1 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës. 

 

- Kërkesë pasurore juridike: 

Kërkesë pasurore juridike nuk kishte. 

 

Gjykata nga arsyet e cekura si më lartë ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykim 
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KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar e drejta në ankesë në afat prej 

15 ditësh, nga dita e pranimit me shkrim të aktgjykimit. Ankesa i drejtohet gjykatës së Apelit 

në Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate, ankesa duhet të jetë me shkrim dhe të dorëzohet në 

administratën e kësaj gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën. 


