
Nr 

rendor

Redni 

broj

Data e 

pranimit

Datum 

prijema

Data e 

ngarkimit te 

gjyqtarit

Datum 

prijema

Numri unik i 

lendes

Jedinstveni 

broj 

predmeta

Numri i 

dosjes

Broj Dosijea 

predmeta

Numri I te 

pandehurve/

miturve 

Baza ligjore per parashtresen
Veprat

Krivično/a dela

Lloji vendimit

Vrsta rešenja 

Rezultati 

vendimit

Ishod rešenja  

Deklarata e 

Palës

Lloji i 

seances

Data e 

zgjidhjes

Denimi

Vrsta kazne
Lloji i lëmisë

1 27.04.2017 27.04.2017 2018:012457 2018:012458 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-320 Vjedhja e shërbimeve komunale Kushdo që 

merr, përdor, devijon, nxjerr ose përfiton nga ndonjë shërbim komunal që furnizohet nga ose përmes 

rrjetit përçues të rrymës apo rrjetit të shpërndarjes, pa autorizimin e furnizuesit të autorizuar, 

dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-

320 Vjedhja e shërbimeve komunale Kushdo që merr, përdor, devijon, nxjerr ose përfiton nga 

ndonjë shërbim komunal që furnizohet nga ose përmes rrjetit përçues të rrymës apo rrjetit të 

shpërndarjes, pa autorizimin e furnizuesit të autorizuar, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre 

(3) vjet.

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Shqyrtimi 

fillestar
3.5.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

2 27.04.2018 12.06.2018 2018:013415 2018:013416 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-320 Vjedhja e shërbimeve komunale Kushdo që 

merr, përdor, devijon, nxjerr ose përfiton nga ndonjë shërbim komunal që furnizohet nga ose përmes 

rrjetit përçues të rrymës apo rrjetit të shpërndarjes, pa autorizimin e furnizuesit të autorizuar, 

dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-

320 Vjedhja e shërbimeve komunale Kushdo që merr, përdor, devijon, nxjerr ose përfiton nga 

ndonjë shërbim komunal që furnizohet nga ose përmes rrjetit përçues të rrymës apo rrjetit të 

shpërndarjes, pa autorizimin e furnizuesit të autorizuar, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre 

(3) vjet.

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

3.5.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

3 25.05.2017 25.05.2017 2018:019255 2018:019256 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-320 Vjedhja e shërbimeve komunale Kushdo që 

merr, përdor, devijon, nxjerr ose përfiton nga ndonjë shërbim komunal që furnizohet nga ose përmes 

rrjetit përçues të rrymës apo rrjetit të shpërndarjes, pa autorizimin e furnizuesit të autorizuar, 

dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-

320 Vjedhja e shërbimeve komunale Kushdo që merr, përdor, devijon, nxjerr ose përfiton nga 

ndonjë shërbim komunal që furnizohet nga ose përmes rrjetit përçues të rrymës apo rrjetit të 

shpërndarjes, pa autorizimin e furnizuesit të autorizuar, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre 

(3) vjet.

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion
3.5.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

4 02.07.2018 02.07.2018 2018:032733 2018:032734 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-320 Vjedhja e shërbimeve komunale Kushdo që 

merr, përdor, devijon, nxjerr ose përfiton nga ndonjë shërbim komunal që furnizohet nga ose përmes 

rrjetit përçues të rrymës apo rrjetit të shpërndarjes, pa autorizimin e furnizuesit të autorizuar, 

dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-

320 Vjedhja e shërbimeve komunale Kushdo që merr, përdor, devijon, nxjerr ose përfiton nga 

ndonjë shërbim komunal që furnizohet nga ose përmes rrjetit përçues të rrymës apo rrjetit të 

shpërndarjes, pa autorizimin e furnizuesit të autorizuar, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre 

(3) vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

9.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

5 06.07.2018 11.09.2020 2018:034544 2018:034545 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-320 Vjedhja e shërbimeve komunale Kushdo që 

merr, përdor, devijon, nxjerr ose përfiton nga ndonjë shërbim komunal që furnizohet nga ose përmes 

rrjetit përçues të rrymës apo rrjetit të shpërndarjes, pa autorizimin e furnizuesit të autorizuar, 

dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-

320 Vjedhja e shërbimeve komunale Kushdo që merr, përdor, devijon, nxjerr ose përfiton nga 

ndonjë shërbim komunal që furnizohet nga ose përmes rrjetit përçues të rrymës apo rrjetit të 

shpërndarjes, pa autorizimin e furnizuesit të autorizuar, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre 

(3) vjet.

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-314 .Vjedhja e 

shërbimeve, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-314 

.Vjedhja e shërbimeve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi i 

dytë

1.5.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

Gjykata/Sud: Gjykata Themelore Prizren 

Gjyqtari/Sudija: Luan Berisha 



6 27.01.2021 28.01.2021 2018:036794 2021:015009 3

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që personit tjetër ia merr pasurinë e cila 

vlerësohet në shumën prej pesëdhjetë (50) Euro apo më shumë, me qëllim të përvetësimit të 

kundërligjshëm për vete apo për personin tjetër, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) 

vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që personit tjetër ia merr pasurinë e 

cila vlerësohet në shumën prej pesëdhjetë (50) Euro apo më shumë, me qëllim të përvetësimit të 

kundërligjshëm për vete apo për personin tjetër, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) 

vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-31 Bashkëkryerja Nëse dy apo më shumë 

persona së bashku kryejnë veprën penale duke marrë pjesë në kryerjen e veprës penale ose 

thelbësisht duke i kontribuar kryerjes së saj në ndonjë mënyrë tjetër, secili prej tyre është përgjegjës 

dhe dënohet me dënimin e paraparë për vepër penale., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-31 Bashkëkryerja Nëse dy apo më shumë persona së bashku kryejnë veprën penale duke 

marrë pjesë në kryerjen e veprës penale ose thelbësisht duke i kontribuar kryerjes së saj në ndonjë 

mënyrë tjetër, secili prej tyre është përgjegjës dhe dënohet me dënimin e paraparë për vepër penale.

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-325 Vjedhja, 04/L-

082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-325 Vjedhja
Aktvendim , Aktgjykim

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues

Pranon fajësinë 

, Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

25.2.2022

Gjobë , Gjobë , 

Gjobë , Dënim 

me kusht , 

Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

7 10.10.2008 10.10.2008 2018:038760 2018:038761 3

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-1) Rrezikim të jetës së personit tjetër;, 

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-23 BASHKËKRYERJA Nëse dy apo 

më shumë persona së bashku kryejnë veprën penale duke marrë pjesë në kryerjen e veprës penale 

ose thelbësisht duke i kontribuuar kryerjes së saj në ndonjë mënyrë tjetër, secili prej tyre është 

përgjegjës dhe dënohet me dënimin e paraparë për vepra penale.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
1.3.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

8 20.07.2018 20.07.2018 2018:038946 2018:038947 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-153 Krimet e luftës në shkelje të rëndë të ligjeve dhe 

zakoneve që zbatohen në konfliktet e armatosura që nuk janë të karakterit ndërkombëtar, 04/L-082 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-153 Krimet e luftës në shkelje të rëndë të ligjeve dhe zakoneve 

që zbatohen në konfliktet e armatosura që nuk janë të karakterit ndërkombëtar

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.3. ekzistojnë rrethana të 

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
23.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

9 20.07.2018 20.07.2018 2018:038964 2018:038965 1
UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-316 PENGIMI I PERSONIT ZYRTAR 

NË KRYERJEN E DETYRAVE ZYRTARE

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.3. ekzistojnë rrethana të 

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
23.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

10 07.04.2010 07.04.2010 2018:039005 2018:039006 1

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-252 VJEDHJA, 

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Kushdo që tjetrit ia merr pasurinë 

e luajtshme me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete apo për personin tjetër dënohet me 

gjobë ose me burgim deri në tri vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
14.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

11 27.09.2006 27.09.2006 2018:039009 2018:039010 1

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(5) Nëse vepra penale nga paragrafi 3 

i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë trupor ose me dëm thelbësor material, kryerësi dënohet me 

burgim prej gjashtë muajve deri në pesë vjet, e nëse vepra e tillë penale rezulton me vdekjen e një 

apo të më shumë personave, kryerësi dënohet me burgim prej një deri në tetë vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
7.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

12 23.07.2018 23.07.2018 2018:039039 2018:039040 2

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Kushdo që tjetrit ia merr pasurinë 

e luajtshme me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete apo për personin tjetër dënohet me 

gjobë ose me burgim deri në tri vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.3. ekzistojnë rrethana të 

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
23.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

13 23.07.2018 23.07.2018 2018:039054 2018:039055 1

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(3) Nëse vepra penale nga paragrafi 1 

i këtij neni është kryer në lidhje me dokumentin publik, testamentin, kambialin, regjistrin publik 

apo zyrtar ose ndonjë regjistri tjetër që ruhet në bazë të ligjit, kryerësi dënohet me gjobë ose me 

burgim deri në tri vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.3. ekzistojnë rrethana të 

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
19.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

14 13.06.2011 13.06.2011 2018:039060 2018:039061 1

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-1) Duke thyer me forcë ndërtesat e 

mbyllura, dhomat, arkat ose sanduqet a hapësira të tjera të mbyllura përmes përdorimit të forcës ose 

duke hequr pengesat tjera me qëllim të përvetësimit të pasurisë së luajtshme;, 

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-20 TENTATIVA

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.3. ekzistojnë rrethana të 

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
19.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

15 23.07.2018 23.07.2018 2018:039065 2018:039066 1

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(3) Nëse vepra penale nga paragrafi 1 

i këtij neni është kryer në lidhje me dokumentin publik, testamentin, kambialin, regjistrin publik 

apo zyrtar ose ndonjë regjistri tjetër që ruhet në bazë të ligjit, kryerësi dënohet me gjobë ose me 

burgim deri në tri vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.3. ekzistojnë rrethana të 

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
19.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

16 23.07.2018 23.07.2018 2018:039073 2018:039074 4

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Kushdo që pa autorizim ose pa leje 

bën tregti apo në ndonjë mënyrë tjetër bart mallrat brenda a jashtë territorit të Kosovës dënohet me 

gjobë ose me burgim deri në tri vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.3. ekzistojnë rrethana të 

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
23.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

17 08.04.2011 08.04.2011 2018:039079 2018:039080 2

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-23 BASHKËKRYERJA Nëse dy apo 

më shumë persona së bashku kryejnë veprën penale duke marrë pjesë në kryerjen e veprës penale 

ose thelbësisht duke i kontribuuar kryerjes së saj në ndonjë mënyrë tjetër, secili prej tyre është 

përgjegjës dhe dënohet me dënimin e paraparë për vepra penale., UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i 

Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Kushdo që tjetrit ia merr pasurinë e luajtshme me qëllim të 

përvetësimit të kundërligjshëm për vete apo për personin tjetër dënohet me gjobë ose me burgim 

deri në tri vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
13.1.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

18 23.07.2018 23.07.2018 2018:039100 2018:039101 2

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(3) Nëse vepra penale nga paragrafi 1 

i këtij neni është kryer në lidhje me dokumentin publik, testamentin, kambialin, regjistrin publik 

apo zyrtar ose ndonjë regjistri tjetër që ruhet në bazë të ligjit, kryerësi dënohet me gjobë ose me 

burgim deri në tri vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.3. ekzistojnë rrethana të 

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
27.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

19 12.11.2009 12.11.2009 2018:039116 2018:039117 1

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(3) Nëse vepra penale nga paragrafi 1 

ose 2 i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryerësi dënohet me gjobë apo me burgim deri në dy vjet., 

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Kushdo që shkel ligjin mbi 

trafikun publik dhe rrezikon trafikun publik, jetën e njerëzve apo pasurinë me përmasa të mëdha 

dhe me këtë i shkakton lëndime të lehta trupore personit apo dëm thelbësor material që tejkalon 

vlerën mbi 1.000 euro dënohet me gjobë apo me burgim deri në pesë vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
15.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

20 11.06.2009 11.06.2009 2018:039134 2018:039135 1

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Kushdo që tjetrit ia merr pasurinë 

e luajtshme me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete apo për personin tjetër dënohet me 

gjobë ose me burgim deri në tri vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
14.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

21 30.10.2009 30.10.2009 2018:039209 2018:039210 3

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Kushdo që tjetrit ia merr pasurinë 

e luajtshme me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete apo për personin tjetër dënohet me 

gjobë ose me burgim deri në tri vjet., UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-

23 BASHKËKRYERJA Nëse dy apo më shumë persona së bashku kryejnë veprën penale duke 

marrë pjesë në kryerjen e veprës penale ose thelbësisht duke i kontribuuar kryerjes së saj në ndonjë 

mënyrë tjetër, secili prej tyre është përgjegjës dhe dënohet me dënimin e paraparë për vepra penale.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
14.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

22 23.07.2018 23.07.2018 2018:039229 2018:039230 1

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Kushdo që tjetrit ia merr pasurinë 

e luajtshme me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete apo për personin tjetër dënohet me 

gjobë ose me burgim deri në tri vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-365 Aktgjykimi fajësues
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
7.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

23 15.02.2006 15.02.2006 2018:039304 2018:039305 2

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(2) Nëse vepra penale nga paragrafi 1 

i këtij neni rezulton me dëm i cili e tejkalon shumën prej 15,000 euro, kryerësi dënohet me burgim 

prej gjashtë muajve deri në pesë vjet., UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-

23 BASHKËKRYERJA Nëse dy apo më shumë persona së bashku kryejnë veprën penale duke 

marrë pjesë në kryerjen e veprës penale ose thelbësisht duke i kontribuuar kryerjes së saj në ndonjë 

mënyrë tjetër, secili prej tyre është përgjegjës dhe dënohet me dënimin e paraparë për vepra penale.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
8.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



24 23.07.2018 23.07.2018 2018:039310 2018:039311 1

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Kushdo që kryen vjedhje nga neni 

252(1) dënohet me burgim prej gjashtë muajve deri në pesë vjet, nëse vepra është kryer në mënyrën 

e mëposhtme:

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
7.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

25 23.07.2018 23.07.2018 2018:039333 2018:039334 2

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Kushdo që kryen vjedhje nga neni 

252(1) dënohet me burgim prej gjashtë muajve deri në pesë vjet, nëse vepra është kryer në mënyrën 

e mëposhtme:

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-365 Aktgjykimi fajësues
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
8.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

26 15.12.2006 15.12.2006 2018:039347 2018:039348 2
UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-3) Dobësimin e përkohshëm ose të 

madh të një organi vital ose një pjese vitale të trupit të personit tjetër;
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
8.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

27 23.07.2018 30.07.2018 2018:039370 2018:039371 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
15.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

28 23.07.2018 23.07.2018 2018:039390 2018:039391 2 UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-253 VJEDHJA E RËNDË 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
16.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

29 30.10.2007 30.10.2007 2018:039394 2018:039395 1

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Kushdo që kryen vjedhje nga neni 

252(1) dënohet me burgim prej gjashtë muajve deri në pesë vjet, nëse vepra është kryer në mënyrën 

e mëposhtme:

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
7.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

30 20.09.2016 20.09.2016 2018:047645 2018:047646 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që personit tjetër i shkakton lëndim të 

lehtë trupor, i cili rezulton në:, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që personit 

tjetër i shkakton lëndim të lehtë trupor, i cili rezulton në:

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.3. ekzistojnë rrethana të 

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
16.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

31 24.03.2017 24.03.2017 2018:055397 2018:055398 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me dashje përdor forcën ndaj personit 

tjetër, pa pëlqimin e atij personi, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet., 04/L-082 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me dashje përdor forcën ndaj personit tjetër, pa 

pëlqimin e atij personi, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

gjyqësor
23.9.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

32 04.03.2016 04.03.2016 2018:055437 2018:055438 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-378 Rrezikimi i trafikut publik, 04/L-082 Kodi Penal 

i Republikës së Kosovës-378 Rrezikimi i trafikut publik, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-6. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi 

dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-

6. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi dënohet me 

gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
25.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

33 20.09.2018 20.09.2018 2018:055627 2018:055628 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-266 Prodhimi dhe shpërndarja e produkteve të 

dëmshme mjekësore, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-266 Prodhimi dhe shpërndarja e 

produkteve të dëmshme mjekësore

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-266 Prodhimi dhe 

shpërndarja e produkteve të dëmshme mjekësore, 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-266 Prodhimi dhe shpërndarja e 

produkteve të dëmshme mjekësore

Aktgjykim Fajësues I pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi i 

dytë , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

28.4.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

34 17.01.2012 17.01.2012 2018:056174 2018:056175 1 UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-252 VJEDHJA
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.3. ekzistojnë rrethana të 

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
17.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

35 06.01.2012 06.01.2012 2018:056206 2018:056207 2

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që gjatë ushtrimit të veprimtarisë 

ekonomike dhe me qëllim të mashtrimit të blerësve apo konsumatorëve, përdor ose posedon me 

qëllim të përdorimit si emër apo shenjë të tij ose shenjë të veçantë të mallrave të tij, emrin apo 

shenjën e tjetrit, shenjën e mallrave apo shenjën e shërbimeve të tjetrit, ose shenjën e tjetrit që 

lidhet me prejardhjen gjeografike ose ndonjë shenjë tjetër të veçantë të mallrave apo përbërësve të 

tyre, dënohet me burgim deri në (3) tre vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. 

Kushdo që gjatë ushtrimit të veprimtarisë ekonomike dhe me qëllim të mashtrimit të blerësve apo 

konsumatorëve, përdor ose posedon me qëllim të përdorimit si emër apo shenjë të tij ose shenjë të 

veçantë të mallrave të tij, emrin apo shenjën e tjetrit, shenjën e mallrave apo shenjën e shërbimeve 

të tjetrit, ose shenjën e tjetrit që lidhet me prejardhjen gjeografike ose ndonjë shenjë tjetër të 

veçantë të mallrave apo përbërësve të tyre, dënohet me burgim deri në (3) tre vjet., 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që gjatë ushtrimit të veprimtarisë ekonomike dhe me 

qëllim të mashtrimit të blerësve apo konsumatorëve, përdor ose posedon me qëllim të përdorimit si 

emër apo shenjë të tij ose shenjë të veçantë të mallrave të tij, emrin apo shenjën e tjetrit, shenjën e 

mallrave apo shenjën e shërbimeve të tjetrit, ose shenjën e tjetrit që lidhet me prejardhjen 

gjeografike ose ndonjë shenjë tjetër të veçantë të mallrave apo përbërësve të tyre, dënohet me 

burgim deri në (3) tre vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që gjatë 

ushtrimit të veprimtarisë ekonomike dhe me qëllim të mashtrimit të blerësve apo konsumatorëve, 

përdor ose posedon me qëllim të përdorimit si emër apo shenjë të tij ose shenjë të veçantë të 

mallrave të tij, emrin apo shenjën e tjetrit, shenjën e mallrave apo shenjën e shërbimeve të tjetrit, 

ose shenjën e tjetrit që lidhet me prejardhjen gjeografike ose ndonjë shenjë tjetër të veçantë të 

mallrave apo përbërësve të tyre, dënohet me burgim deri në (3) tre vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.3. ekzistojnë rrethana të 

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
16.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



36 17.12.2012 17.12.2012 2018:056237 2018:056238 1

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Kushdo që e dëmton, e asgjëson 

apo e bën të papërdorshme pasurinë e luajtshme të personit tjetër dënohet me gjobë apo me burgim 

deri në gjashtë muaj.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.3. ekzistojnë rrethana të 

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
17.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

37 29.11.2012 29.11.2012 2018:056239 2018:056240 1

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Kushdo që e prek personin tjetër 

me qëllim seksual ose e cyt personin tjetër të prekë kryerësin ose personin e tretë me qëllim seksual 

pa pëlqimin e personit tjetër të tillë dënohet me gjobë ose me burgim prej gjashtë muajve deri në 

pesë vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.3. ekzistojnë rrethana të 

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
17.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

38 28.12.2012 28.12.2012 2018:056271 2018:056272 1

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Kushdo që heq ose dëmtom vulën 

zyrtare a shenjën e ngjitur nga zyrtari i autorizuar me qëllim të sigurimit të objektit ose të lokaleve, 

apo kushdo që hap objektet e siguruara ose hyn në lokalet e tilla pa e hequr ose pa e dëmtuar vulën 

apo shenjën, dënohet me burgim prej tre muajve deri në tri vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.3. ekzistojnë rrethana të 

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
17.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

39 28.12.2012 28.12.2012 2018:056283 2018:056284 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.3. ekzistojnë rrethana të 

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
17.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

40 28.12.2012 28.12.2012 2018:056299 2018:056300 1

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Kushdo që heq ose dëmtom vulën 

zyrtare a shenjën e ngjitur nga zyrtari i autorizuar me qëllim të sigurimit të objektit ose të lokaleve, 

apo kushdo që hap objektet e siguruara ose hyn në lokalet e tilla pa e hequr ose pa e dëmtuar vulën 

apo shenjën, dënohet me burgim prej tre muajve deri në tri vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.3. ekzistojnë rrethana të 

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
17.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

41 06.12.2012 06.12.2012 2018:056319 2018:056320 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që lejon që lidhja ose rilidhja e 

paautorizuar në përçues të shërbimit ose në rrjet të shpërndarjes që gjendet në pronën e cila është në 

posedim, pronësi apo kontroll të tij; ose kushdo që mundëson lidhjen apo rilidhjen e paautorizuar në 

përçues të shërbimit komunal ose në rrjet të shpërndarjes në pronën e cila është në posedim, pronësi 

apo kontroll të tij, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. Kushdo që lejon që lidhja ose rilidhja e paautorizuar në përçues të 

shërbimit ose në rrjet të shpërndarjes që gjendet në pronën e cila është në posedim, pronësi apo 

kontroll të tij; ose kushdo që mundëson lidhjen apo rilidhjen e paautorizuar në përçues të shërbimit 

komunal ose në rrjet të shpërndarjes në pronën e cila është në posedim, pronësi apo kontroll të tij, 

dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.3. ekzistojnë rrethana të 

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
16.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

42 03.12.2012 03.12.2012 2018:056321 2018:056322 1

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Kushdo që tjetrit ia merr pasurinë 

e luajtshme me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete apo për personin tjetër dënohet me 

gjobë ose me burgim deri në tri vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.3. ekzistojnë rrethana të 

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
16.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

43 27.11.2012 27.11.2012 2018:056346 2018:056347 1

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Kushdo që heq ose dëmtom vulën 

zyrtare a shenjën e ngjitur nga zyrtari i autorizuar me qëllim të sigurimit të objektit ose të lokaleve, 

apo kushdo që hap objektet e siguruara ose hyn në lokalet e tilla pa e hequr ose pa e dëmtuar vulën 

apo shenjën, dënohet me burgim prej tre muajve deri në tri vjet., UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i 

Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme pushton pronën e 

paluajtshme të personit tjetër apo një pjesë të saj dënohet me gjobë apo me burgim deri në një vit.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.3. ekzistojnë rrethana të 

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
17.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

44 22.11.2012 22.11.2012 2018:056348 2018:056349 1

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-322 HEQJA APO DËMTIMI I 

VULAVE ZYRTARE OSE I SHENJAVE, UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i 

Kosovës-(1) Kushdo që heq ose dëmtom vulën zyrtare a shenjën e ngjitur nga zyrtari i autorizuar me 

qëllim të sigurimit të objektit ose të lokaleve, apo kushdo që hap objektet e siguruara ose hyn në 

lokalet e tilla pa e hequr ose pa e dëmtuar vulën apo shenjën, dënohet me burgim prej tre muajve 

deri në tri vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.3. ekzistojnë rrethana të 

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
17.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

45 05.12.2012 05.12.2012 2018:056651 2018:056652 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që i shmanget sigurimit të mjeteve të 

jetesës për personin për të cilin është i detyruar të kujdeset në bazë të vendimit të plotfuqishëm të 

gjykatës, marrëveshjes së plotfuqishme gjyqësore ose vendimit të organit tjetër kompetent, me anë 

të shmangies së punësimit, raportimit të rrejshëm të punësimit apo të të ardhurave, ndërrimit të 

vendit të punës, ndërrimit të vendbanimit apo vendqëndrimit, tjetërsimit të pasurisë ose në ndonjë 

mënyrë tjetër i shmanget sigurimit të mjeteve të jetesës për personin e tillë, dënohet me burgim deri 

në një (1) vit., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që i shmanget sigurimit të 

mjeteve të jetesës për personin për të cilin është i detyruar të kujdeset në bazë të vendimit të 

plotfuqishëm të gjykatës, marrëveshjes së plotfuqishme gjyqësore ose vendimit të organit tjetër 

kompetent, me anë të shmangies së punësimit, raportimit të rrejshëm të punësimit apo të të 

ardhurave, ndërrimit të vendit të punës, ndërrimit të vendbanimit apo vendqëndrimit, tjetërsimit të 

pasurisë ose në ndonjë mënyrë tjetër i shmanget sigurimit të mjeteve të jetesës për personin e tillë, 

dënohet me burgim deri në një (1) vit.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.3. ekzistojnë rrethana të 

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
16.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

46 05.11.2012 05.11.2012 2018:056661 2018:056662 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-322 Lejimi i lidhjes së paautorizuar në shërbime, 

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-322 Lejimi i lidhjes së paautorizuar në shërbime, 

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që lejon që lidhja ose rilidhja e 

paautorizuar në përçues të shërbimit ose në rrjet të shpërndarjes që gjendet në pronën e cila është në 

posedim, pronësi apo kontroll të tij; ose kushdo që mundëson lidhjen apo rilidhjen e paautorizuar në 

përçues të shërbimit komunal ose në rrjet të shpërndarjes në pronën e cila është në posedim, pronësi 

apo kontroll të tij, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. Kushdo që lejon që lidhja ose rilidhja e paautorizuar në përçues të 

shërbimit ose në rrjet të shpërndarjes që gjendet në pronën e cila është në posedim, pronësi apo 

kontroll të tij; ose kushdo që mundëson lidhjen apo rilidhjen e paautorizuar në përçues të shërbimit 

komunal ose në rrjet të shpërndarjes në pronën e cila është në posedim, pronësi apo kontroll të tij, 

dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.3. ekzistojnë rrethana të 

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
16.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

47 22.03.2011 22.03.2011 2018:056670 2018:056671 3

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(2) Nëse vepra penale nga paragrafi 1 

i këtij neni është kryer me armë, me ndonjë mjet të rrezikshëm, me ndonjë send tjetër të 

përshtatshëm për shkaktimin e lëndimit të rëndë trupor ose dëmtim të rëndë të shëndetit, kryerësi 

dënohet me burgim deri në tre vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.3. ekzistojnë rrethana të 

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
27.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



48 16.08.2011 16.08.2011 2018:056682 2018:056683 3

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-261 MASHTRIMI, 

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(2) Nëse vepra penale nga paragrafi 1 

i këtij neni rezulton me dëm i cili e tejkalon shumën prej 15,000 euro, kryerësi dënohet me burgim 

prej gjashtë muajve deri në pesë vjet., UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-

(1) Kushdo që me qëllim për t’i sjellë vetes apo personit tjetër ndonjë dobi pasurore e mashtron ose 

e sjell personin tjetër në lajthim me anë të paraqitjes së rreme apo duke i fshehur faktet dhe me këtë 

e shtyt personin e tillë që të veprojë apo të mosveprojë në dëm të pasurisë së tij ose të pasurisë së 

ndonjë personi tjetër, dënohet me gjobë apo me burgim deri në tri vjet., UNMIK/RREG/2003/25 

Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-272 PRANIMI I MALLRAVE TË VJEDHURA, 

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(2) Kush blen, pranon si hipotekë apo 

në ndonjë mënyrë tjetër e prokuron ose e fsheh sendin për të cilin ai mund të ketë ditur se është 

siguruar me kryerjen e veprës penale ose sendin i cili është përfituar për atë send nëpërmjet shitjes 

a këmbimit dënohet me gjobë apo me burgim deri në gjashtë muaj., UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i 

Përkohshëm Penal i Kosovës-270 KONTRAKTIMI I PËRFITIMIT JOPROPORCIONAL Kushdo që 

në emër të vet ose në emër të personit tjetër merr o negocion haptas përfitim joproporcional për 

shërbimin që ia kryen personit tjetër duke e shfrytëzuar gjendjen e vështirë financiare, kushtet e 

rënda të banimit, mjerimin, mospërvojën apo paaftësinë e gjykimit të atij personi dënohet me gjobë 

apo me burgim deri në tri vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.3. ekzistojnë rrethana të 

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
23.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

49 22.01.2009 22.01.2009 2018:056702 2018:056703 4

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Kushdo që kryen vjedhje nga neni 

252(1) dënohet me burgim prej gjashtë muajve deri në pesë vjet, nëse vepra është kryer në mënyrën 

e mëposhtme:, UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-23 

BASHKËKRYERJA Nëse dy apo më shumë persona së bashku kryejnë veprën penale duke marrë 

pjesë në kryerjen e veprës penale ose thelbësisht duke i kontribuuar kryerjes së saj në ndonjë 

mënyrë tjetër, secili prej tyre është përgjegjës dhe dënohet me dënimin e paraparë për vepra penale.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
14.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

50 22.02.2012 22.02.2012 2018:056762 2018:056763 1

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Kushdo që me qëllim për t’i sjellë 

vetes apo personit tjetër ndonjë dobi pasurore e mashtron ose e sjell personin tjetër në lajthim me 

anë të paraqitjes së rreme apo duke i fshehur faktet dhe me këtë e shtyt personin e tillë që të veprojë 

apo të mosveprojë në dëm të pasurisë së tij ose të pasurisë së ndonjë personi tjetër, dënohet me 

gjobë apo me burgim deri në tri vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.3. ekzistojnë rrethana të 

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
17.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

51 27.04.2012 27.04.2012 2018:056784 2018:056785 1

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-153 LËNDIMI I LEHTË TRUPOR, 

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Kushdo që personit tjetër i 

shkakton lëndim trupor i cili rezulton në:, UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i 

Kosovës-1) Dëmtimin e përkohshëm ose dobësimin e një organi a pjese të trupit të personit tjetër;

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.3. ekzistojnë rrethana të 

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
17.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

52 29.09.2008 29.09.2008 2018:056820 2018:056821 1 UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-253 VJEDHJA E RËNDË 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
15.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

53 05.09.2008 05.09.2008 2018:056880 2018:056881 1 UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-253 VJEDHJA E RËNDË 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
15.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

54 31.10.2012 31.10.2012 2018:056902 2018:056903 1

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-261 MASHTRIMI, 

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Kushdo që me qëllim për t’i sjellë 

vetes apo personit tjetër ndonjë dobi pasurore e mashtron ose e sjell personin tjetër në lajthim me 

anë të paraqitjes së rreme apo duke i fshehur faktet dhe me këtë e shtyt personin e tillë që të veprojë 

apo të mosveprojë në dëm të pasurisë së tij ose të pasurisë së ndonjë personi tjetër, dënohet me 

gjobë apo me burgim deri në tri vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.3. ekzistojnë rrethana të 

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
17.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

55 09.11.2012 09.11.2012 2018:056916 2018:056917 1

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-166 CËNIMI I PAPREKSHMËRISË 

SË BANESAVE, UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Kushdo që në 

mënyrë të kundërligjshme hyn në banesë ose në objektin e mbyllur të personit tjetër apo nuk 

largohet nga objektet e tilla sipas kërkesës së personit të autorizuar dënohet me burgim deri në tre 

vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.3. ekzistojnë rrethana të 

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
16.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

56 30.10.2018 29.01.2019 2018:065013 2018:065014 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që seriozisht e kanos personin tjetër me 

fjalë, vepra apo gjeste se do t’i shkaktoj ndonjë të keqe me qëllim të frikësimit ose të shkaktimit të 

ankthit te personi i tillë, dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj., 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që seriozisht e kanos personin tjetër me fjalë, vepra apo 

gjeste se do t’i shkaktoj ndonjë të keqe me qëllim të frikësimit ose të shkaktimit të ankthit te 

personi i tillë, dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

2.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

57 15.03.2019 31.07.2019 2019:079915 2019:079916 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-320 Vjedhja e shërbimeve komunale Kushdo që 

merr, përdor, devijon, nxjerr ose përfiton nga ndonjë shërbim komunal që furnizohet nga ose përmes 

rrjetit përçues të rrymës apo rrjetit të shpërndarjes, pa autorizimin e furnizuesit të autorizuar, 

dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-

320 Vjedhja e shërbimeve komunale Kushdo që merr, përdor, devijon, nxjerr ose përfiton nga 

ndonjë shërbim komunal që furnizohet nga ose përmes rrjetit përçues të rrymës apo rrjetit të 

shpërndarjes, pa autorizimin e furnizuesit të autorizuar, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre 

(3) vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

25.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



58 04.10.2019 01.07.2020 2019:165264 2019:221630 8 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-39 Bazat për përjashtimin e gjyqtarëve
06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-181 .Kanosja, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-181 .Kanosja

Aktvendim , Aktvendim , 

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim- 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues

I pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi i 

dytë , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

27.7.2022

Gjobë , Gjobë , 

Gjobë , Dënim 

me kusht , 

Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht , 

Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht , 

Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht , 

Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht , 

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

59 12.06.2020 16.06.2020 2020:067617 2020:067618 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kushdo që seriozisht i kanoset personit tjetër me 

fjalë, vepra apo gjeste se do ta privojë nga jeta ose se do t’i shkaktojë lëndim të rëndë trupor, se do 

ta rrëmbejë ose privojë nga liria ndonjë person tjetër ose se do ta dëmtojë me armë zjarri, me 

shpërthim ose me mjete të tjera të rrezikshme, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit., 

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kushdo që seriozisht i kanoset personit tjetër me 

fjalë, vepra apo gjeste se do ta privojë nga jeta ose se do t’i shkaktojë lëndim të rëndë trupor, se do 

ta rrëmbejë ose privojë nga liria ndonjë person tjetër ose se do ta dëmtojë me armë zjarri, me 

shpërthim ose me mjete të tjera të rrezikshme, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-181 .Kanosja, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-181 .Kanosja
Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

3.5.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

60 10.08.2020 17.08.2020 2020:094238 2020:094239 2

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që pa autorizim posedon narkotikë, 

substanca psikotrope apo analoge, dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në tre (3) vjet., 

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që pa autorizim posedon narkotikë, 

substanca psikotrope apo analoge, dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në tre (3) vjet.

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-269 .Posedimi i 

paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge, 

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-269 .Posedimi i 

paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge

Aktgjykim
Fajësues , 

Fajësues

Pranon fajësinë 

, Pranon 

fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

31.3.2022

Gjobë , Gjobë , 

Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

61 20.08.2020 02.09.2020 2020:099752 2020:099753 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që dëmton ose shkatërron monumentin ose 

objektin e mbrojtur kulturor, historik, fetar, shkencor apo natyror, dënohet me gjobë ose me burgim 

deri në dy (2) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që dëmton ose 

shkatërron monumentin ose objektin e mbrojtur kulturor, historik, fetar, shkencor apo natyror, 

dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy (2) vjet.

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-354 .Dëmtimi, 

shkatërrimi dhe nxjerrja e paautorizuar e monumenteve ose 

objekteve të mbrojtura jashtë Republikës së Kosovës, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-354 .Dëmtimi, shkatërrimi 

dhe nxjerrja e paautorizuar e monumenteve ose objekteve të 

mbrojtura jashtë Republikës së Kosovës

Aktgjykim , Aktgjykim Lirues I pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi i 

dytë , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

9.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



62 02.03.2021 04.03.2021 2021:002164 2021:039502 4

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-185 .Lëndimi i 

lehtë trupor, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-185 

.Lëndimi i lehtë trupor

Aktgjykim , Aktgjykim

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues

I pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

26.7.2022
Gjobë , Gjobë , 

Gjobë , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

63 06.05.2021 30.05.2022 2021:020028 2021:086417 6

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Gjykata e cila sipas këtij 

Kodi është kompetente, për shkaqe të rëndësishme ose për arsye 

të efikasitetit, deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor mund të 

vendos veçimin e procedurave të zbatuara për disa vepra penale 

ose kundër disa të pandehurve dhe procedon ndaras ose çështjet e 

ndara ia dërgon një gjykate tjetër kompetente.

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues

Pranon fajësinë 

, Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

12.12.2022
Gjobë , Gjobë , 

Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

64 11.03.2021 12.03.2021 2021:033478 2021:046033 1
06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-181 .Kanosja, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-181 .Kanosja
Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

1.5.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

65 28.04.2021 29.04.2021 2021:081901 2021:081902 1
06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-313 .Vjedhja, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-313 .Vjedhja
Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

1.5.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

66 11.05.2021 12.05.2021 2021:089530 2021:089531 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-314 .Vjedhja e 

shërbimeve, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-314 

.Vjedhja e shërbimeve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

7.12.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

67 03.09.2021 06.09.2021 2021:106875 2021:196437 3

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-185 .Lëndimi i 

lehtë trupor, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-185 

.Lëndimi i lehtë trupor

Aktgjykim

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues

Pranon fajësinë 

, Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

11.4.2022
Gjobë , Gjobë , 

Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

68 02.06.2021 03.06.2021 2021:108517 2021:108518 1
06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-181 .Kanosja, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-181 .Kanosja
Aktgjykim , Aktgjykim

Fajësues , 

Fajësues

Pranon fajësinë 

, Pranon 

fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

20.6.2022 Gjobë , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

69 30.06.2021 18.11.2021 2021:138925 2021:138926 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-314 .Vjedhja e 

shërbimeve, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-314 

.Vjedhja e shërbimeve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
22.11.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

70 24.08.2021 25.08.2021 2021:140733 2021:187933 2
06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-181 .Kanosja, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-181 .Kanosja
Aktgjykim

Fajësues , 

Fajësues

Pranon fajësinë 

, Pranon 

fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
25.10.2022

Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



71 06.07.2021 07.07.2021 2021:145408 2021:145409 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 .Dhuna në 

familje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

1.5.2022 Gjobë , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

72 30.08.2021 31.08.2021 2021:146302 2021:192180 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-269 .Posedimi i 

paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge, 

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-269 .Posedimi i 

paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
3.11.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

73 13.12.2021 13.12.2021 2021:156619 2021:279772 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-300 .Prodhimi i 

ndalua, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-300 

.Prodhimi i ndalua

Aktgjykim , Aktvendim 

procedural-Mase

Fajësues , 

Paraburgim
Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
1.5.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

74 21.07.2021 22.07.2021 2021:160779 2021:160780 1
06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-181 .Kanosja, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-181 .Kanosja
Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

1.5.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

75 17.08.2021 18.08.2021 2021:181512 2021:181513 5

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-185 .Lëndimi i 

lehtë trupor, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-185 

.Lëndimi i lehtë trupor

Aktgjykim

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues

Urdhër 

ndëshkimor , 

Urdhër 

ndëshkimor , 

Urdhër 

ndëshkimor

3.11.2022
Gjobë , Gjobë , 

Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

76 17.08.2021 18.08.2021 2021:181607 2021:181608 2 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi i 

dytë , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

14.10.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

77 31.08.2021 01.09.2021 2021:193753 2021:193754 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-314 .Vjedhja e 

shërbimeve, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-314 

.Vjedhja e shërbimeve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
31.10.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

78 01.10.2021 04.10.2021 2021:203312 2021:220254 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-356 .Shkaktimi i 

rrezikut të përgjithshëm, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-356 .Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

30.4.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

79 15.09.2021 16.09.2021 2021:204830 2021:204831 2

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-393 .Mospërfillja e 

gjykatës, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-393 

.Mospërfillja e gjykatës

Aktgjykim
Fajësues , 

Fajësues

Pranon fajësinë 

, Pranon 

fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

13.10.2022 Gjobë , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

80 19.11.2021 22.11.2021 2021:215186 2021:261022 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 .Dhuna në 

familje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes , Aktvendim 

procedural-Mase , 

Aktvendim procedural-Mase

Paraburgim , 

Paraburgim

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

30.4.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

81 27.10.2021 28.10.2021 2021:240419 2021:240420 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-320 .Uzurpimi i 

paligjshëm i pronës së paluajtshme, 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-320 .Uzurpimi i paligjshëm i pronës së 

paluajtshme

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

1.11.2022
Vërejtje 

gjyqësore

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

82 08.11.2021 09.11.2021 2021:250269 2021:250270 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-393 .Mospërfillja e 

gjykatës, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-393 

.Mospërfillja e gjykatës

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi i 

dytë , 

Shqyrtimi i 

dytë , 

Shqyrtimi i 

dytë , 

Shqyrtimi i 

dytë , 

Shqyrtimi i 

dytë , 

Shqyrtimi i 

dytë , 

Shqyrtimi i 

dytë

20.10.2022
Vërejtje 

gjyqësore

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

83 14.12.2021 14.12.2021 2021:266885 2021:280943 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 .Dhuna në 

familje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje

Aktgjykim , Aktvendim 

procedural-Mase
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
1.5.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

84 15.12.2021 16.12.2021 2021:273417 2021:282281 1
06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-323 .Mashtrimi, 

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-323 .Mashtrimi
Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
13.10.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



85 09.12.2021 10.12.2021 2021:276318 2021:276319 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që pa 

autorizim apo në mënyrë të kundërligjshme hyn në banesë ose në 

objektin e mbyllur të personit tjetër apo nuk largohet nga objektet 

e tilla sipas kërkesës së personit të autorizuar, dënohet me burgim 

deri në tre (3) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-

1. Kushdo që pa autorizim apo në mënyrë të kundërligjshme hyn 

në banesë ose në objektin e mbyllur të personit tjetër apo nuk 

largohet nga objektet e tilla sipas kërkesës së personit të 

autorizuar, dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

31.10.2022
Vërejtje 

gjyqësore

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

86 28.12.2021 06.09.2022 2021:292288 2021:292289 3
06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-181 .Kanosja, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-181 .Kanosja
Aktgjykim

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues

Pranon fajësinë 

, Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë 

, Pranon 

fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

20.10.2022

Gjobë , Gjobë , 

Gjobë , Gjobë , 

Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

87 18.01.2022 19.01.2022 2022:009168 2022:009169 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-342 Prania e dëshmitarëve në 

gjykatore

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar
6.9.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

88 31.01.2022 01.02.2022 2022:018586 2022:018587 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-314 .Vjedhja e 

shërbimeve, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-314 

.Vjedhja e shërbimeve

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

30.9.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

89 04.03.2022 30.05.2022 2022:026919 2022:044051 1

Ligji Nr  06-L-009  Ligji për ndërmjetsim-1. Nëse lënda është 

referuar nga gjykata, marrëveshja e arritur me shkrim i dërgohet 

gjykatës, e cila pas aprovimit, e ka fuqinë e dokumentit 

përmbarues sipas ligjit përkatës për procedurën përmbarimore.

Aktvendim , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar
23.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

90 17.03.2022 17.03.2022 2022:028667 2022:050565 2

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-185 .Lëndimi i 

lehtë trupor, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-185 

.Lëndimi i lehtë trupor

Aktgjykim
Fajësues , 

Fajësues

Pranon fajësinë 

para 

administrimit 

të provave , 

Pranon fajësinë 

para 

administrimit 

të provave

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

22.12.2022 Gjobë , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

91 24.03.2022 25.03.2022 2022:034889 2022:055521 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-320 .Uzurpimi i 

paligjshëm i pronës së paluajtshme, 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-320 .Uzurpimi i paligjshëm i pronës së 

paluajtshme

Aktgjykim Fajësues

Marrëveshje 

për pranim të 

fajësisë

Seancë , 

Shqyrtimi 

fillestar

13.10.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

92 20.04.2022 30.05.2022 2022:078958 2022:078959 1
06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-181 .Kanosja, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-181 .Kanosja
Aktvendim , Aktgjykim Fajësues

Marrëveshje 

për pranim të 

fajësisë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi i 

dytë

7.11.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

93 27.05.2022 27.05.2022 2022:096414 2022:108235 1
06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-181 .Kanosja, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-181 .Kanosja

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
1.11.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

94 13.06.2022 14.06.2022 2022:099945 2022:120156 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës

Aktvendim , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes , 

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion , 

Aktvendim procedural-Mase

Shqyrtimi 

fillestar
17.6.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

95 06.07.2022 06.07.2022 2022:114951 2022:137827 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-185 .Lëndimi i 

lehtë trupor, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-185 

.Lëndimi i lehtë trupor

Aktgjykim Fajësues

Pranon fajësinë 

para 

administrimit 

të provave

Shqyrtimi 

fillestar
20.12.2022

Dënim me 

kusht , 

Trajtimi i 

detyrueshëm 

psikiatrik në 

liri

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

96 31.08.2022 31.08.2022 2022:160581 2022:178258 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-185 .Lëndimi i 

lehtë trupor, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-185 

.Lëndimi i lehtë trupor

Aktgjykim , Aktvendim 

procedural-Mase
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
9.11.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

97 27.09.2022 27.09.2022 2022:169018 2022:197888 3
06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-184 .Sulmi, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-184 .Sulmi
Aktgjykim

Fajësues , 

Fajësues

Pranon fajësinë 

, Pranon 

fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
24.11.2022

Gjobë , Dënim 

me kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

98 28.09.2022 28.09.2022 2022:175874 2022:199853 2

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-3. Paraburgimi hiqet dhe i 

paraburgosuri lirohet në çdo fazë të procedurës posa të pushojnë 

shkaqet e caktimit të tij.

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim 

procedural-Mase

Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi i 

dytë , 

Shqyrtimi i 

dytë

1.12.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

99 30.09.2022 03.10.2022 2022:187365 2022:201722 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-185 .Lëndimi i 

lehtë trupor, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-185 

.Lëndimi i lehtë trupor

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
20.10.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

100 09.11.2022 09.11.2022 2022:233282 2022:233283 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-269 .Posedimi i 

paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge, 

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-269 .Posedimi i 

paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge

Aktgjykim Fajësues

Marrëveshje 

për pranim të 

fajësisë

Shqyrtimi 

fillestar
11.11.2022

Gjobë , Dënim 

me kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

101 05.07.2022 05.07.2022 2018:008667 2022:137030 2 Urdhër - masë 2.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

102 06.06.2022 08.06.2022 2018:009439 2022:115165 2 Urdhër procedural 27.7.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake



103 03.02.2022 04.02.2022 2018:056434 2022:021352 3 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-175 Urdhërarresti
Urdhër procedural , Urdhër - 

masë

Urdhërarrest , 

Urdhërarrest , 

Urdhërarrest

11.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

104 03.02.2022 04.02.2022 2018:056588 2022:021339 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-175 Urdhërarresti
Urdhër procedural , Urdhër - 

masë
Urdhërarrest 11.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

105 22.02.2022 23.02.2022 2019:077231 2022:035091 2 Urdhër procedural 1.3.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

106 10.01.2022 10.01.2022 2020:168252 2022:002499 1 Urdhër - masë 20.1.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

107 16.11.2022 17.11.2022 2021:159027 2022:240074 1 Urdhër - masë Urdhërarrest 18.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

108 13.09.2021 14.09.2021 2021:203039 2021:203040 1

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-104 Aktvendimi për fillimin e fazës së hetimit, 04/L-123 Kodi I 

Procedurës Penale-104 Aktvendimi për fillimin e fazës së hetimit, 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-104 Aktvendimi për fillimin e fazës së hetimit

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-175 Urdhërarresti
Urdhër procedural , Urdhër - 

masë
Urdhërarrest 9.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

109 06.01.2022 06.01.2022 2021:252922 2022:001487 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 6.1.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

110 05.01.2022 05.01.2022 2022:000338 2022:000478 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 6.1.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

111 31.01.2022 31.01.2022 2022:000338 2022:018200 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 31.1.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

112 06.01.2022 06.01.2022 2022:001465 2022:001615 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
6.1.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

113 02.02.2022 02.02.2022 2022:001465 2022:020351 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 2.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

114 09.03.2022 09.03.2022 2022:045652 2022:045664 1
Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion
Paraburgim

Seancë 

dëgjimore , 

Seancë 

dëgjimore

9.3.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

115 11.03.2022 11.03.2022 2022:047637 2022:047687 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
12.3.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

116 14.03.2022 14.03.2022 2022:048619 2022:048628 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
14.3.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

117 21.03.2022 21.03.2022 2022:048619 2022:052107 1 Aktvendim- procedural Paraburgim 24.3.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

118 21.04.2022 21.04.2022 2022:080473 2022:080474 1

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore , 

Seancë 

dëgjimore

22.4.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

119 18.05.2022 18.05.2022 2022:080473 2022:099560 1 Aktvendim- procedural Paraburgim 18.5.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

120 22.04.2022 22.04.2022 2022:082446 2022:082447 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-186 .Lëndimi i 

rëndë trupor, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-186 

.Lëndimi i rëndë trupor

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

20.5.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

121 26.04.2022 27.04.2022 2022:083058 2022:083086 3 Aktvendim procedural-Mase

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore
29.4.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

122 12.05.2022 12.05.2022 2022:083058 2022:093652 3 Aktvendim- procedural 12.5.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

123 26.04.2022 26.04.2022 2022:083389 2022:083398 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
29.4.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

124 26.04.2022 26.04.2022 2022:083432 2022:083447 1

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore
29.4.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

125 12.05.2022 12.05.2022 2022:094561 2022:094562 Urdhër - masë 12.5.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

126 23.05.2022 23.05.2022 2022:103268 2022:103284 1
Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion
Arrest shtëpiak 24.5.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

127 26.05.2022 26.05.2022 2022:107160 2022:107166 1

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion , 

Aktvendim procedural-Mase

Paraburgim 15.6.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake



128 02.06.2022 03.06.2022 2022:107160 2022:113671 2 Urdhër procedural 17.6.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

129 27.05.2022 31.05.2022 2022:107196 2022:107200 1

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase , Aktvendim procedural-

Mase

Paraburgim 1.6.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

130 03.11.2022 04.11.2022 2022:107196 2022:227468 2 Urdhër - masë 17.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

131 27.05.2022 27.05.2022 2022:108412 2022:108413 1

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
28.5.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

132 27.05.2022 27.05.2022 2022:108477 2022:108479 1

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
28.5.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

133 07.06.2022 08.06.2022 2022:116114 2022:116115 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-104 Aktvendimi për fillimin e fazës së hetimit
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-508 Zbatimi i ekzaminimit 

psikiatrik
Urdhër procedural 1.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

134 13.06.2022 13.06.2022 2022:120030 2022:120034 1
Urdhër procedural , 

Aktvendim procedural-Mase
Paraburgim

Seancë 

dëgjimore
14.6.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

135 06.07.2022 06.07.2022 2022:120030 2022:138549 1 Urdhër procedural Paraburgim 28.9.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

136 07.09.2022 07.09.2022 2022:120030 2022:183121 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 9.9.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

137 13.06.2022 13.06.2022 2022:120111 2022:120125 1

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore , 

Seancë 

dëgjimore

15.6.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

138 14.06.2022 15.06.2022 2022:121935 2022:121939 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
15.6.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

139 14.06.2022 15.06.2022 2022:121940 2022:121942 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
15.6.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

140 04.10.2022 04.10.2022 2022:124934 2022:203180 2

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore , 

Seancë 

dëgjimore , 

Seancë 

dëgjimore

6.10.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

141 21.10.2022 21.10.2022 2022:124934 2022:217585 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-185 Paraburgimi Aktvendim- procedural Paraburgim 27.10.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

142 20.06.2022 20.06.2022 2022:125807 2022:125826 1
Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion
Paraburgim

Seancë 

dëgjimore
21.6.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

143 20.06.2022 20.06.2022 2022:125841 2022:125851 1
Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion
Paraburgim

Seancë 

dëgjimore , 

Seancë 

dëgjimore

21.6.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

144 20.06.2022 20.06.2022 2022:125867 2022:125875 1
Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion
Paraburgim

Seancë 

dëgjimore , 

Seancë 

dëgjimore

21.6.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

145 20.06.2022 20.06.2022 2022:125882 2022:125883 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-104 Aktvendimi për fillimin e fazës së hetimit

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 .Dhuna në 

familje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje

Urdhër procedural , 

Aktvendim procedural-Mase
20.7.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

146 20.06.2022 20.06.2022 2022:125882 2022:125902 1
Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore , 

Seancë 

dëgjimore , 

Seancë 

dëgjimore , 

Seancë 

dëgjimore

21.6.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

147 14.07.2022 15.07.2022 2022:125882 2022:142944 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 15.7.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

148 01.07.2022 19.07.2022 2022:135228 2022:135229 1

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Hetimi fillohet me aktvendim të prokurorit të shtetit. 

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

paraprake.

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-185 .Lëndimi i 

lehtë trupor, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-185 

.Lëndimi i lehtë trupor

Aktvendim , Urdhër 

procedural
26.8.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

149 01.08.2022 02.08.2022 2022:155354 2022:155355 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-175 Urdhërarresti

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-315 .Vjedhja e 

rëndë, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-315 

.Vjedhja e rëndë

Urdhër procedural 5.9.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake



150 11.08.2022 11.08.2022 2022:163737 2022:163745 1
Aktvendim , Aktvendim 

procedural-Mase
Paraburgim

Seancë 

dëgjimore
12.8.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

151 06.09.2022 06.09.2022 2022:163737 2022:182591 1
Urdhër procedural , 

Aktvendim procedural-Mase
Paraburgim 9.9.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

152 06.10.2022 07.10.2022 2022:163737 2022:205346 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 11.10.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

153 15.08.2022 17.08.2022 2022:164978 2022:164982 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 6.9.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

154 06.09.2022 06.09.2022 2022:164978 2022:182583 1

Aktgjykim , Urdhër 

procedural , Aktvendim 

procedural-Mase , 

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Paraburgim 9.9.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

155 06.10.2022 06.10.2022 2022:164978 2022:205348 1 Urdhër procedural Paraburgim 14.10.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

156 08.11.2022 08.11.2022 2022:164978 2022:231572 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 9.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

157 06.09.2022 06.09.2022 2022:182300 2022:182358 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
7.9.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

158 06.09.2022 07.09.2022 2022:182695 2022:182777 2 Aktvendim procedural-Mase
Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore
7.9.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

159 07.09.2022 07.09.2022 2022:183896 2022:183900 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
8.9.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

160 07.09.2022 07.09.2022 2022:184014 2022:184020 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
8.9.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

161 15.09.2022 15.09.2022 2022:185597 2022:189624 2 Aktvendim- procedural
Paraburgim , 

Paraburgim
15.9.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

162 12.09.2022 13.09.2022 2022:186598 2022:186638 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
13.9.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

163 15.09.2022 15.09.2022 2022:186598 2022:189681 1 Urdhër procedural 29.9.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

164 06.10.2022 06.10.2022 2022:186598 2022:205214 2

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Paraburgim , 

Paraburgim
11.10.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

165 12.09.2022 12.09.2022 2022:186606 2022:186672 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim

Seancë 

dëgjimore , 

Seancë 

dëgjimore

13.9.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

166 12.09.2022 12.09.2022 2022:186618 2022:186649 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
13.9.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

167 17.10.2022 17.10.2022 2022:213483 2022:213484 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-183 Arresti shtëpiak Aktvendim procedural-Mase
Paraburgim , 

Arrest shtëpiak

Shqyrtimi 

fillestar
19.10.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

168 18.10.2022 18.10.2022 2022:214262 2022:214263 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
19.10.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

169 21.10.2022 21.10.2022 2022:217049 2022:217058 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 22.10.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

170 21.10.2022 21.10.2022 2022:217779 2022:217785 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 22.10.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

171 29.11.2022 29.11.2022 2022:250734 2022:250750 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
29.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

172 29.11.2022 29.11.2022 2022:250777 2022:250784 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
29.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

173 29.11.2022 29.11.2022 2022:251483 2022:251487 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
30.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake



174 29.11.2022 30.11.2022 2022:251493 2022:251494 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-112 Sekuestrimi i përkohshëm Urdhër procedural 2.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

175 29.11.2022 30.11.2022 2022:251554 2022:251555 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-112 Sekuestrimi i përkohshëm Urdhër procedural 2.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

176 30.11.2022 01.12.2022 2022:252520 2022:252521 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-112 Sekuestrimi i përkohshëm Urdhër procedural 2.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

177 01.12.2022 01.12.2022 2022:253468 2022:253479 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
2.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

178 09.12.2022 09.12.2022 2022:253468 2022:261324 1

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-3. Paraburgimi hiqet dhe i 

paraburgosuri lirohet në çdo fazë të procedurës posa të pushojnë 

shkaqet e caktimit të tij.

Aktvendim- procedural Paraburgim 9.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

179 02.12.2022 02.12.2022 2022:254345 2022:254348 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
2.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

180 02.12.2022 05.12.2022 2022:254950 2022:254951 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-112 Sekuestrimi i përkohshëm Urdhër procedural 5.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

181 02.12.2022 05.12.2022 2022:255001 2022:255002 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-112 Sekuestrimi i përkohshëm Urdhër procedural 5.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

182 05.12.2022 05.12.2022 2022:255529 2022:255530 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
5.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

183 05.12.2022 05.12.2022 2022:255707 2022:255708 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-104 Aktvendimi për fillimin e fazës së hetimit
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-508 Zbatimi i ekzaminimit 

psikiatrik
Urdhër procedural 7.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

184 05.12.2022 05.12.2022 2022:255707 2022:255721 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
5.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

185 28.12.2022 28.12.2022 2022:255707 2022:281935 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 30.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

186 27.12.2022 27.12.2022 2022:278777 2022:278811 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
27.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

187 30.12.2022 30.12.2022 2022:278777 2022:286570 1 Aktvendim procedural-Mase Arrest shtëpiak 30.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

188 27.12.2022 28.12.2022 2022:280229 2022:280231 4 Aktvendim procedural-Mase

Arrest shtëpiak , 

Arrest shtëpiak , 

Arrest shtëpiak , 

Arrest shtëpiak

Seancë 

dëgjimore
28.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

189 28.12.2022 28.12.2022 2022:281211 2022:281212 1 Aktvendim procedural-Mase Masë mbrojtëse
Seancë 

dëgjimore
29.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

190 29.12.2022 29.12.2022 2022:284375 2022:284383 5 Aktvendim procedural-Mase

Arrest shtëpiak , 

Arrest shtëpiak , 

Arrest shtëpiak , 

Arrest shtëpiak , 

Arrest shtëpiak

Seancë 

dëgjimore
30.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

191 30.12.2022 30.12.2022 2022:285969 2022:285971 3 Aktvendim procedural-Mase

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore
31.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

192 30.12.2022 30.12.2022 2022:285982 2022:285996 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
31.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake


