
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 27.03.2018 21.05.2018 2018:008977 2018:008978 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kryesi që kryen veprën nga paragrafi 1. i këtij neni 

për herë të parë dhe i cili posedon më pak se tre (3) gram të substancave narkotike apo substanacave 

psikotropike ose analoge dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit., 04/L-082 Kodi Penal 

i Republikës së Kosovës-2. Kryesi që kryen veprën nga paragrafi 1. i këtij neni për herë të parë dhe 

i cili posedon më pak se tre (3) gram të substancave narkotike apo substanacave psikotropike ose 

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

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

Urdhër , Urdhër , Urdhër , 

Leje , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

13.5.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

2 28.04.2017 28.04.2017 2018:011593 2018:011594 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 , Urdhër procedural 

, Urdhër procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

17.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

3 27.04.2017 27.04.2017 2018:011620 2018:011621 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-175 Urdhërarresti

Aktgjykim , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

9.6.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

4 25.05.2017 25.05.2017 2018:012028 2018:012029 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-398 Falsifikimi i dokumenteve, 04/L-082 Kodi Penal 

i Republikës së Kosovës-398 Falsifikimi i dokumenteve, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet në lidhje me dokumentin publik, 

testamentin, kambialin, regjistrin publik apo zyrtar ose ndonjë regjistër tjetër që ruhet në bazë të 

ligjit, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në pesë (5) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet në lidhje me 

dokumentin publik, testamentin, kambialin, regjistrin publik apo zyrtar ose ndonjë regjistër tjetër që 

ruhet në bazë të ligjit, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në pesë (5) vjet.

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-398 Falsifikimi i 

dokumenteve, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-398 

Falsifikimi i dokumenteve

Urdhër , Aktgjykim , Urdhër - 

masë
Refuzues

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

16.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

5 27.04.2018 09.09.2020 2018:013572 2018:013573 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-409 Pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave 

zyrtare, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-409 Pengimi i personit zyrtar në kryerjen e 

detyrave zyrtare, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-5. Nëse vepra penale nga paragrafi 

1. ose 2. i këtij neni kryhet ndaj gjyqtarit, prokurorit, zyrtarit të gjykatës, zyrtarit të prokurorisë apo 

personit të autorizuar nga gjykata dhe prokuroria zyrtarit policor, zyrtarit doganor, zyrtarit ushtarak 

apo zyrtarit të shërbimit korrektues gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre zyrtare, kryesi dënohet me 

burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-5. Nëse 

vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet ndaj gjyqtarit, prokurorit, zyrtarit të gjykatës, 

zyrtarit të prokurorisë apo personit të autorizuar nga gjykata dhe prokuroria zyrtarit policor, zyrtarit 

doganor, zyrtarit ushtarak apo zyrtarit të shërbimit korrektues gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre 

zyrtare, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me forcë apo kanosje serioze, pengon ose tenton të pengojë 

personin zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare ose duke përdorur mjetet e njëjta e detyron atë të 

kryejë detyrën zyrtare, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me forcë apo kanosje serioze, pengon ose tenton të 

pengojë personin zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare ose duke përdorur mjetet e njëjta e detyron 

atë të kryejë detyrën zyrtare, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-409 Pengimi i 

personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare, 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-409 Pengimi i personit zyrtar në 

kryerjen e detyrave zyrtare

Aktgjykim , Urdhër 

procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

25.1.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

Gjykata/Sud: Gjykata Themelore Prizren 

Gjyqtari/Sudija: Sadije Selmani



6 27.04.2018 30.04.2018 2018:013630 2018:013631 2

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me qëllim të përfitimit të 

kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete apo personin tjetër, kanos personin tjetër se do të 

zbulojë diç në lidhje me të apo personat e afërm të tij që do të dëmtojë nderin apo autoritetin e tyre 

dhe në këtë mënyrë e detyron personin e tillë të kryej apo të mos kryejë ndonjë veprim në dëm të 

pasurisë së tij apo të personit tjetër, dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në 

pesë (5) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me qëllim të përfitimit të 

kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete apo personin tjetër, kanos personin tjetër se do të 

zbulojë diç në lidhje me të apo personat e afërm të tij që do të dëmtojë nderin apo autoritetin e tyre 

dhe në këtë mënyrë e detyron personin e tillë të kryej apo të mos kryejë ndonjë veprim në dëm të 

pasurisë së tij apo të personit tjetër, dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në 

pesë (5) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me qëllim të përfitimit të 

kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete apo personin tjetër, kanos personin tjetër se do të 

zbulojë diç në lidhje me të apo personat e afërm të tij që do të dëmtojë nderin apo autoritetin e tyre 

dhe në këtë mënyrë e detyron personin e tillë të kryej apo të mos kryejë ndonjë veprim në dëm të 

pasurisë së tij apo të personit tjetër, dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në 

pesë (5) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me qëllim të përfitimit të 

kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete apo personin tjetër, kanos personin tjetër se do të 

zbulojë diç në lidhje me të apo personat e afërm të tij që do të dëmtojë nderin apo autoritetin e tyre 

dhe në këtë mënyrë e detyron personin e tillë të kryej apo të mos kryejë ndonjë veprim në dëm të 

pasurisë së tij apo të personit tjetër, dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në 

pesë (5) 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-341 Shantazhi, 

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-341 Shantazhi

Aktvendim , Aktgjykim , 

Urdhër procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues , 

Fajësues

Marrëveshje 

për pranim të 

fajësisë , 

Marrëveshje 

për pranim të 

fajësisë

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 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

29.3.2022 Gjobë , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

7 23.07.2021 26.07.2021 2018:017158 2021:162588 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

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
25.1.2022

Vërejtje 

gjyqësore

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

8 31.05.2018 09.08.2018 2018:021422 2018:021423 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

Aktvendim , Aktgjykim , 

Urdhër procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues I pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar , 

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 

24.3.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

9 25.11.2016 09.09.2020 2018:025122 2018:025123 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Përveç siç parashihet në nenin 336 të këtij Kodi, 

kushdo që me anë të paraqitjes së rreme të fakteve apo duke fshehur faktet dhe me qëllim të 

përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për veten apo personin tjetër, ose për t’i shkaktuar 

dëm material personit tjetër, e mashtron apo vazhdon lajthimin e personit tjetër dhe me këtë e nxit 

një person që të kryej apo të mos kryej një veprim në dëm të pasurisë së tij apo të pasurisë së 

personit tjetër, dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet., 04/L-082 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Përveç siç parashihet në nenin 336 të këtij Kodi, kushdo që 

me anë të paraqitjes së rreme të fakteve apo duke fshehur faktet dhe me qëllim të përfitimit të 

kundërligjshëm të dobisë pasurore për veten apo personin tjetër, ose për t’i shkaktuar dëm material 

personit tjetër, e mashtron apo vazhdon lajthimin e personit tjetër dhe me këtë e nxit një person që 

të kryej apo të mos kryej një veprim në dëm të pasurisë së tij apo të pasurisë së personit tjetër, 

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

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

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes , Urdhër procedural 

, Urdhër procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

21.9.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

10 11.04.2016 11.04.2016 2018:026659 2018:026660 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 , Urdhër procedural 

, Urdhër procedural

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

28.10.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



11 22.06.2018 09.09.2020 2018:030385 2018:030386 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-188 Lëndimi i lehtë trupor, 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-188 Lëndimi i lehtë trupor, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. 

Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet me armë, mjet të rrezikshëm apo me ndonjë 

send tjetër që mund të shkaktojë lëndim të rëndë trupor ose dëmtim të rëndë të shëndetit, kryesi 

dënohet me burgim deri në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kur vepra 

penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet me armë, mjet të rrezikshëm apo me ndonjë send tjetër që 

mund të shkaktojë lëndim të rëndë trupor ose dëmtim të rëndë të shëndetit, kryesi dënohet me 

burgim deri në tre (3) vjet.

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-188 Lëndimi i lehtë 

trupor, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-188 

Lëndimi i lehtë trupor

Aktvendim , Aktgjykim , 

Aktvendim- procedural , 

Urdhër procedural

Fajësues I pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

22.6.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

12 27.06.2018 18.06.2020 2018:031391 2018:031392 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-2. Urdhërarresti lëshohet me 

shkrim dhe përfshin: emrin dhe mbiemrin e të pandehurit dhe të 

dhëna të tjera personale të njohura për gjyqtarin, përcaktimin e 

veprës penale me të cilën ngarkohet duke iu referuar dispozitës 

përkatëse të Kodit Penal, bazën mbi të cilën lëshohet urdhri dhe 

vulën zyrtare dhe nënshkrimin e gjyqtarit që lëshon 

urdhërarrestin. Nëse nuk përcaktohet ndryshe në urdhërarrest, 

urdhërarresti skadon në mesnatën e ditës së treqind e 

gjashtëdhjetë e pestë (365) të nga dita e lëshimit.

Urdhër , Aktgjykim , Urdhër - 

masë
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

1.12.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

13 10.02.2022 10.02.2022 2018:034175 2022:026089 1
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 I pafajshëm

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

4.11.2022
Gjobë , Dënim 

me kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

14 14.04.2016 09.09.2020 2018:034778 2018:034779 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

Urdhër , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Shqyrtimi 

fillestar
31.8.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

15 13.07.2018 24.09.2018 2018:036522 2018:036523 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës

Aktvendim , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes , Urdhër 

procedural

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

25.1.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

16 26.07.2018 26.07.2018 2018:040556 2018:040557 1

04/L-082 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., 

04/L-082 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.

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

Urdhër , Aktvendim , 

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes , Urdhër procedural 

, Urdhër procedural

Shqyrtimi 

fillestar
21.9.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

17 14.04.2017 14.04.2017 2018:042923 2018:042924 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Përveç siç parashihet në nenin 336 të këtij Kodi, 

kushdo që me anë të paraqitjes së rreme të fakteve apo duke fshehur faktet dhe me qëllim të 

përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për veten apo personin tjetër, ose për t’i shkaktuar 

dëm material personit tjetër, e mashtron apo vazhdon lajthimin e personit tjetër dhe me këtë e nxit 

një person që të kryej apo të mos kryej një veprim në dëm të pasurisë së tij apo të pasurisë së 

personit tjetër, dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet., 04/L-082 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Përveç siç parashihet në nenin 336 të këtij Kodi, kushdo që 

me anë të paraqitjes së rreme të fakteve apo duke fshehur faktet dhe me qëllim të përfitimit të 

kundërligjshëm të dobisë pasurore për veten apo personin tjetër, ose për t’i shkaktuar dëm material 

personit tjetër, e mashtron apo vazhdon lajthimin e personit tjetër dhe me këtë e nxit një person që 

të kryej apo të mos kryej një veprim në dëm të pasurisë së tij apo të pasurisë së personit tjetër, 

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

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-175 Urdhërarresti

Urdhër , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Shqyrtimi 

fillestar
2.9.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

18 19.09.2019 07.10.2020 2018:054541 2019:207063 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që kryen vjedhje nga paragrafi 1. i nenit 

325 të këtij Kodi, dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) deri në shtatë (7) vjet, nëse:, 04/L-

082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që kryen vjedhje nga paragrafi 1. i nenit 325 të 

këtij Kodi, dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) deri në shtatë (7) vjet, nëse:

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-327 Vjedhja e 

rëndë, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-327 Vjedhja 

e rëndë

Aktgjykim , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

18.1.2022 Gjobë , Burgim

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



19 17.11.2021 17.11.2021 2018:057549 2021:258583 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-196 Privimi i 

kundërligjshëm i lirisë, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-196 Privimi i kundërligjshëm i lirisë

Aktgjykim , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues I pafajshëm

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

30.8.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

20 29.10.2018 29.01.2019 2018:064908 2018:064909 2

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që duke shkelur ligjin, bën ndotjen ose 

degradimin e ajrit, ujit apo tokës ose shfrytëzon jashtë mase burimet natyrore, dënohet me gjobë ose 

burgim deri në dy (2) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që duke 

shkelur ligjin, bën ndotjen ose degradimin e ajrit, ujit apo tokës ose shfrytëzon jashtë mase burimet 

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

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që duke 

shkelur ligjin, bën ndotjen ose degradimin e ajrit, ujit apo tokës 

ose shfrytëzon jashtë mase burimet natyrore, dënohet me gjobë 

ose burgim deri në dy (2) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-1. Kushdo që duke shkelur ligjin, bën ndotjen ose 

degradimin e ajrit, ujit apo tokës ose shfrytëzon jashtë mase 

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

Aktgjykim , Urdhër 

procedural

Fajësues , 

Fajësues

Pranon fajësinë 

, Pranon 

fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

7.7.2022 Gjobë , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

21 01.11.2018 24.01.2019 2018:065324 2018:065325 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me qëllim të vjedhjes pret trungjet në 

pyll dhe sasia e drunjve të prerë tejkalon dy (2) metra kub, dënohet me gjobë ose me burgim deri në 

një (1) vit., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me qëllim të vjedhjes pret 

trungjet në pyll dhe sasia e drunjve të prerë tejkalon dy (2) metra kub, dënohet me gjobë ose me 

burgim deri në një (1) vit.

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-358 Vjedhja e 

pyllit, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-358 Vjedhja 

e pyllit

Aktgjykim , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

14.1.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

22 18.11.2019 18.11.2019 2018:071523 2019:268237 10

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kushdo që pa autorizim shpërndan, shet, 

transporton, dorëzon, ndërmjetëson, dërgon ose dërgon në transit substanca apo preparate të cilat 

janë shpallur me ligj si narkotikë, substanca psikotrope ose substanca analoge, me qëllim të 

shpërndarjes, shitjes ose ofrimit për shitje, dënohet me gjobë dhe me burgim prej dy (2) deri në 

dymbëdhjetë (12) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kushdo që pa autorizim 

shpërndan, shet, transporton, dorëzon, ndërmjetëson, dërgon ose dërgon në transit substanca apo 

preparate të cilat janë shpallur me ligj si narkotikë, substanca psikotrope ose substanca analoge, me 

qëllim të shpërndarjes, shitjes ose ofrimit për shitje, dënohet me gjobë dhe me burgim prej dy (2) 

deri në dymbëdhjetë (12) 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-334 Zjarrvënia, 

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-334 Zjarrvënia

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim- 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Aktvendim 

procedural-Mase

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues

Pranon fajësinë 

, I pafajshëm , 

I pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm

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 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

13.1.2022

Burgim , Gjobë 

, Burgim , 

Burgim , 

Burgim , 

Burgim , Gjobë 

, Burgim , 

Gjobë , Burgim 

, Gjobë , 

Burgim , 

Burgim , 

Burgim , Gjobë 

, Burgim , 

Gjobë , Burgim 

, Burgim , 

Gjobë , Burgim 

, Gjobë , Gjobë 

, Gjobë , 

Burgim

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

23 23.01.2019 09.09.2020 2019:072091 2019:073557 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-8. Nëse vepra penale nga paragrafi 6. i këtij neni 

rezulton me lëndim të rëndë trupor ose dëm pasuror në vlerë prej njëzetmijë (20.000) Euro apo më 

shumë, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-8. Nëse vepra penale nga paragrafi 6. i këtij neni rezulton me lëndim të 

rëndë trupor ose dëm pasuror në vlerë prej njëzetmijë (20.000) Euro apo më shumë, kryesi dënohet 

me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet., 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-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

Aktgjykim , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

19.10.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

24 14.01.2019 03.04.2019 2019:072730 2019:072731 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 , Urdhër procedural 

, Urdhër procedural

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

25.1.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

25 13.03.2019 12.07.2019 2019:079231 2019:079232 3

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-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.

Aktgjykim , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Refuzues , 

Refuzues

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

15.6.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



26 05.04.2019 02.08.2019 2019:087082 2019:087083 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.

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-184 .Sulmi, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-184 .Sulmi

Aktgjykim , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

6.7.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

27 18.07.2019 26.08.2019 2019:108551 2019:154808 3

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-300 Organizimi i 

skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm, 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-300 Organizimi i skemave 

piramidale dhe bixhozit të paligjshëm

Aktgjykim , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues , 

Fajësues

Pranon fajësinë 

, Pranon 

fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

6.7.2022 Gjobë , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

28 11.02.2022 11.02.2022 2019:109105 2022:027717 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që përfshihet në një sjellje të vëmendjes 

së vazhdueshme dhe të padëshirueshme ose komunikon me qëllim të ngacmimit, frikësimit, 

lëndimit, dëmtimit të pasurisë apo vrasjes së personit tjetër ose fëmijëve të tij, familjes, të afërmve 

apo kafshëve shtëpiake ose kushdo që vë tjetrin nën vëzhgim me qëllim të ngacmimit, frikësimit, 

lëndimit, dëmtimit të pasurisë apo vrasjes së personit tjetër ose fëmijëve të tij, familjes, të afërmve 

apo kafshëve shtëpiake; dhe gjatë këtyre veprimeve vë atë person nën frikë të arsyeshme nga vdekja, 

lëndimi i rëndë trupor, dëmtimi i rëndë i pasurisë ose nën shqetësim të madh emocional, dënohet 

me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. 

Kushdo që përfshihet në një sjellje të vëmendjes së vazhdueshme dhe të padëshirueshme ose 

komunikon me qëllim të ngacmimit, frikësimit, lëndimit, dëmtimit të pasurisë apo vrasjes së 

personit tjetër ose fëmijëve të tij, familjes, të afërmve apo kafshëve shtëpiake ose kushdo që vë 

tjetrin nën vëzhgim me qëllim të ngacmimit, frikësimit, lëndimit, dëmtimit të pasurisë apo vrasjes 

së personit tjetër ose fëmijëve të tij, familjes, të afërmve apo kafshëve shtëpiake; dhe gjatë këtyre 

veprimeve vë atë person nën frikë të arsyeshme nga vdekja, lëndimi i rëndë trupor, dëmtimi i rëndë 

i pasurisë ose nën shqetësim të madh emocional, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) 

vjet.

Aktvendim , Aktgjykim 11.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

29 29.05.2019 09.09.2020 2019:115857 2019:115858 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-414 Heqja apo 

dëmtimi i vulave zyrtare ose i shenjave Kushdo që heq ose 

dëmton vulën zyrtare apo 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, ose hap sendin në të cilin ka 

qenë e vendosur vula apo shenja e tillë, dënohet me gjobë ose me 

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

Kosovës-414 Heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i shenjave 

Kushdo që heq ose dëmton vulën zyrtare apo 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, ose 

hap sendin në të cilin ka qenë e vendosur vula apo shenja e tillë, 

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

Aktgjykim , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

11.1.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

30 31.05.2019 02.08.2019 2019:118757 2019:118758 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-342 Keqpërdorimi i 

besimit, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-342 

Keqpërdorimi i besimit

Aktgjykim , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

3.11.2022
Gjobë , Dënim 

me kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



31 21.06.2019 23.08.2019 2019:127814 2019:132814 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, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-

1. Kushdo që personit tjetër i shkakton lëndim të lehtë trupor, i cili rezulton në:, 06/L-074 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që personit tjetër i shkakton lëndim të lehtë trupor, i cili 

rezulton në:, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1.1. dëmtimin e përkohshëm ose 

dobësimin e një organi apo pjese të trupit të personit tjetër;, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-1.1. dëmtimin e përkohshëm ose dobësimin e një organi apo pjese të trupit të personit 

tjetër;, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1.4. dëmtimin e përkohshëm të shëndetit të 

personit tjetër, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1.4. dëmtimin e përkohshëm të shëndetit të personit tjetër, dënohet me 

gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet., 06/L-074 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., 06/L-074 

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.

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 , 

Aktvendim- procedural , 

Urdhër procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues

I pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm

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 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

18.11.2022
Gjobë , Gjobë , 

Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

32 15.07.2019 15.07.2019 2019:152343 2019:152344 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që ndez zjarrin apo shkakton shpërthimin 

me qëllim të dëmtimit të pasurisë së personit tjetër, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri 

në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që ndez zjarrin apo 

shkakton shpërthimin me qëllim të dëmtimit të pasurisë së personit tjetër, dënohet me burgim prej 

gjashtë (6) muaj deri në tre (3) vjet.

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-334 Zjarrvënia, 

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-334 Zjarrvënia

Aktgjykim , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

24.11.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

33 30.07.2019 26.08.2019 2019:163970 2019:163971 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me anë të lajthimit, largimit ose 

mënyrave tjera siguron shërbime për të cilat dihet se mundësohen vetëm në shkëmbim të 

kompensimit dhe shmang pagesën për shërbime të tilla, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre 

(3) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me anë të lajthimit, largimit 

ose mënyrave tjera siguron shërbime për të cilat dihet se mundësohen vetëm në shkëmbim të 

kompensimit dhe shmang pagesën për shërbime të tilla, dënohet me gjobë ose 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

Aktvendim , Aktgjykim , 

Urdhër procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

18.2.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

34 05.08.2019 09.09.2020 2019:168748 2019:168749 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që e asgjëson, dëmton apo e bën të 

papërdorshme pasurinë e personit tjetër në rrethana tjera nga ato të përcaktuara në nenin 334 të 

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

Kushdo që e asgjëson, dëmton apo e bën të papërdorshme pasurinë e personit tjetër në rrethana tjera 

nga ato të përcaktuara në nenin 334 të këtij Kodi, dënohet me burgim deri në një (1) vit.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
13.6.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



35 07.08.2019 21.10.2019 2019:170291 2019:170292 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-188 Lëndimi i lehtë 

trupor, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-188 

Lëndimi i lehtë trupor

Aktgjykim , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Refuzues I pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

1.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

36 30.08.2019 05.11.2019 2019:190109 2019:190110 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
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës

Aktvendim , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes , Urdhër 

procedural

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

25.1.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

37 24.01.2020 07.10.2020 2019:252740 2020:010062 1
06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-370 .Rrezikimi i trafikut publik, 06/L-074 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-370 .Rrezikimi i trafikut publik

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-370 .Rrezikimi i 

trafikut publik, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-370 

.Rrezikimi i trafikut publik

Aktvendim , Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
2.8.2022

Ndalim i 

drejtimit të 

automjetit , 

Burgim

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

38 09.11.2021 11.11.2021 2019:275950 2021:250791 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-390 .Falsifikimi i 

dokumenteve, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-390 

.Falsifikimi i dokumenteve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

19.10.2022
Gjobë , Dënim 

me kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

39 05.12.2019 07.10.2020 2019:285074 2019:285075 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-254 Shqyrtimi i dytë dhe 

caktimi i shqyrtimit gjyqësor

Aktvendim , Aktgjykim , 

Aktvendim- procedural , 

Urdhër procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

12.4.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

40 11.02.2020 24.02.2020 2020:020431 2020:020432 1

06/L-074 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., 06/L-074 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- procedural , 

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes , Urdhër procedural 

, Urdhër procedural , Urdhër 

procedural

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

7.4.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

41 01.06.2020 09.09.2020 2020:048151 2020:059798 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që personit tjetër i shkakton lëndim të 

lehtë trupor, i cili rezulton në:, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që personit 

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

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 , Urdhër 

procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

19.1.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

42 22.06.2020 30.06.2020 2020:073398 2020:073399 2

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që kalon kufirin apo vijën kufitare të 

Republikës së Kosovës në cilindo vend përveç në kufirin apo vendkalimet e autorizuara kufitare, 

dënohet me dyqind e pesëdhjetë (250) Euro gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj., 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që kalon kufirin apo vijën kufitare të 

Republikës së Kosovës në cilindo vend përveç në kufirin apo vendkalimet e autorizuara kufitare, 

dënohet me dyqind e pesëdhjetë (250) Euro gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj.

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-140 .Kalimi i 

paautorizuar i vendkalimeve kufitare ose i vijës kufitare, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-140 .Kalimi i paautorizuar i 

vendkalimeve kufitare ose i vijës kufitare

Aktgjykim
Fajësues , 

Fajësues

Pranon fajësinë 

, Pranon 

fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
8.8.2022

Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

43 29.06.2020 10.07.2020 2020:077345 2020:077346 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Nëse deklarata e rreme merret si bazë për 

vendimin përfundimtar në procedurë, kryesi dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në tri (3) 

vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Nëse deklarata e rreme merret si bazë për 

vendimin përfundimtar në procedurë, kryesi dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në tri (3) vjet.

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-384 .Deklarimet e 

rreme, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-384 

.Deklarimet e rreme

Aktgjykim , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

5.4.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

44 14.10.2021 15.10.2021 2020:081665 2021:230899 1
06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-329 .Shantazhi, 

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-329 .Shantazhi
Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
1.12.2022 Gjobë , Burgim

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

45 30.07.2020 13.08.2020 2020:086411 2020:090294 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij 

neni kryhet ndaj personit zyrtar në lidhje me punën apo me pozitën e tij ose ndaj disa personave ose 

kur vepra kryhet nga kryesi i cili vepron si anëtar i grupit, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) 

muaj deri në pesë (5) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Kur vepra penale nga 

paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet ndaj personit zyrtar në lidhje me punën apo me pozitën e tij 

ose ndaj disa personave ose kur vepra kryhet nga kryesi i cili vepron si anëtar i grupit, kryesi 

dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.

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

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-181 .Kanosja

Aktgjykim , Urdhër 

procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

1.2.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



46 14.08.2020 18.08.2020 2020:097400 2020:097401 1

06/L-074 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., 06/L-074 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.

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 Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

gjyqësor
7.7.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

47 19.08.2020 02.09.2020 2020:099283 2020:099284 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me dashje përdor forcën ndaj personit 

tjetër, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-1. Kushdo që me dashje përdor forcën ndaj personit tjetër, dënohet me gjobë ose me 

burgim deri në një (1) vit.

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-184 .Sulmi, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-184 .Sulmi

Aktgjykim , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

8.3.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

48 28.08.2020 22.09.2020 2020:105066 2020:105067 4

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kryesi që kryen veprën nga paragrafi 1. i këtij neni 

për herë të parë dhe i cili posedon më pak se tre (3) gram të substancave narkotike apo substancave 

psikotropike ose analoge dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit., 06/L-074 Kodi Penal 

i Republikës së Kosovës-2. Kryesi që kryen veprën nga paragrafi 1. i këtij neni për herë të parë dhe 

i cili posedon më pak se tre (3) gram të substancave narkotike apo substancave psikotropike ose 

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

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 , Urdhër 

procedural

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues

Pranon fajësinë 

, Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë 

, Pranon 

fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
18.2.2022

Dënim me 

kusht , Gjobë , 

Dënim me 

kusht , Gjobë , 

Gjobë , Dënim 

me kusht , 

Gjobë , Dënim 

me kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

49 31.08.2020 30.09.2020 2020:105085 2020:105086 1

06/L-074 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., 06/L-074 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.

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-313 .Vjedhja, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-313 .Vjedhja

Aktgjykim , Urdhër 

procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
23.2.2022

Gjobë , Dënim 

me kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

50 26.10.2020 24.11.2020 2020:106859 2020:142602 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Personi i cili është pronar, investitor apo personi 

përgjegjës i subjektit juridik i cili është investitor në objektin në ndërtim pa leje ndërtimi, kur me 

ligj kërkohet një leje e tillë, dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) 

vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Personi i cili është pronar, investitor apo 

personi përgjegjës i subjektit juridik i cili është investitor në objektin në ndërtim pa leje ndërtimi, 

kur me ligj kërkohet një leje e tillë, dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në 

pesë (5) vjet.

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

Çështjes , Urdhër procedural

Shqyrtimi 

fillestar
4.3.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

51 08.10.2020 11.11.2020 2020:107769 2020:129996 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-4. Nëse vepra nga paragrafi 1, 2 ose 3 i këtij neni 

kryhet në pronë publike apo shtetërore, në pronën e tjetrit, në zonat e mbrojtura, zonat e veçanta, 

zonat e veçanta të mbrojtura, zonat me interes të veçantë ekonomik, zonat sanitare për përdorimin e 

ujit ose zonat e mbrojtur për qëllime strategjike, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë 

(8) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-4. Nëse vepra nga paragrafi 1, 2 ose 3 i këtij 

neni kryhet në pronë publike apo shtetërore, në pronën e tjetrit, në zonat e mbrojtura, zonat e 

veçanta, zonat e veçanta të mbrojtura, zonat me interes të veçantë ekonomik, zonat sanitare për 

përdorimin e ujit ose zonat e mbrojtur për qëllime strategjike, kryesi dënohet me burgim prej një (1) 

deri në tetë (8) vjet.

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-359 .Ndërtimi pa 

leje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-359 .Ndërtimi 

pa leje

Aktgjykim , Urdhër 

procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
18.2.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

52 18.09.2020 27.05.2022 2020:116134 2020:116135 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Substancat narkotike, substancat psikotrope ose 

substancat analoge konfiskohen., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Substancat 

narkotike, substancat psikotrope ose substancat analoge konfiskohen.

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 Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

16.11.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

53 03.11.2020 27.05.2022 2020:118676 2020:148990 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni 

kryhet në një apo më shumë nga rrethanat në vijim, kryesi dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri 

në tre (3) vjet:, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. 

i këtij neni kryhet në një apo më shumë nga rrethanat në vijim, kryesi dënohet me burgim prej tre 

(3) muaj deri në tre (3) vjet:

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Nëse vepra 

penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet në një apo më shumë 

nga rrethanat në vijim, kryesi dënohet me burgim prej tre (3) muaj 

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

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet në një 

apo më shumë nga rrethanat në vijim, kryesi dënohet me burgim 

prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet:

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
29.8.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

54 28.09.2020 16.10.2020 2020:122100 2020:122101 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me anë të lajthimit, largimit ose 

mënyrave tjera siguron shërbime për të cilat dihet se mundësohen vetëm në shkëmbim të 

kompensimit dhe shmang pagesën për shërbime të tilla, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre 

(3) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me anë të lajthimit, largimit 

ose mënyrave tjera siguron shërbime për të cilat dihet se mundësohen vetëm në shkëmbim të 

kompensimit dhe shmang pagesën për shërbime të tilla, dënohet me gjobë ose 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 , Urdhër 

procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

11.1.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

55 27.10.2020 26.11.2020 2020:124878 2020:143137 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-8. Nëse vepra penale nga paragrafi 6. i këtij neni 

rezulton me lëndim të rëndë trupor ose dëm pasuror në vlerë prej njëzetmijë (20.000) Euro apo më 

shumë, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-8. Nëse vepra penale nga paragrafi 6. i këtij neni rezulton me lëndim të 

rëndë trupor ose dëm pasuror në vlerë prej njëzetmijë (20.000) Euro apo më shumë, kryesi dënohet 

me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet., 06/L-074 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., 06/L-074 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.

06/L-074 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., 06/L-

074 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.

Aktgjykim , Urdhër 

procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

14.6.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

56 30.10.2020 02.12.2020 2020:129579 2020:146401 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme uzurpon 

pronën e paluajtshme të personit tjetër apo një pjesë të saj, dënohet me gjobë ose me burgim deri në 

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

kundërligjshme uzurpon pronën e paluajtshme të personit tjetër apo një pjesë të saj, dënohet me 

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

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

Çështjes , Urdhër procedural

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

4.3.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

57 20.10.2020 17.11.2020 2020:138121 2020:138122 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 , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

4.2.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



58 26.10.2020 19.11.2021 2020:142633 2020:142634 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

Aktvendim , Aktgjykim , 

Urdhër procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

17.1.2022
Dënim me 

kusht , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

59 17.11.2020 09.12.2020 2020:159445 2020:159446 2

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 , Urdhër 

procedural

Shqyrtimi 

fillestar
4.3.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

60 14.12.2020 17.12.2020 2020:168196 2020:175691 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-370 .Rrezikimi i 

trafikut publik, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-370 

.Rrezikimi i trafikut publik

Aktgjykim , Urdhër 

procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
21.2.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

61 02.12.2020 16.12.2020 2020:168257 2020:168258 1
06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-181 .Kanosja, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-181 .Kanosja

Aktgjykim , Urdhër 

procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
4.3.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

62 06.05.2021 07.05.2021 2020:169210 2021:086763 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-370 .Rrezikimi i 

trafikut publik, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-370 

.Rrezikimi i trafikut publik

Aktgjykim , Urdhër 

procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

6.7.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

63 10.12.2020 17.12.2020 2020:174239 2020:174240 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-370 .Rrezikimi i 

trafikut publik, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-370 

.Rrezikimi i trafikut publik

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
5.4.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

64 14.12.2020 27.05.2022 2020:176312 2020:176313 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 , Aktgjykim , 

Urdhër procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

23.12.2022
Gjobë , Dënim 

me kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

65 18.02.2021 22.02.2021 2020:184628 2021:031024 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni 

kryhet me armë, mjet të rrezikshëm apo me ndonjë send tjetër që mund të shkaktojë lëndim të rëndë 

trupor ose dëmtim të rëndë të shëndetit, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në 

pesë (5) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i 

këtij neni kryhet me armë, mjet të rrezikshëm apo me ndonjë send tjetër që mund të shkaktojë 

lëndim të rëndë trupor ose dëmtim të rëndë të shëndetit, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) 

muaj deri në pesë (5) vjet.

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

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

28.12.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

66 21.01.2021 22.01.2021 2021:010632 2021:010633 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me anë të lajthimit, largimit ose 

mënyrave tjera siguron shërbime për të cilat dihet se mundësohen vetëm në shkëmbim të 

kompensimit dhe shmang pagesën për shërbime të tilla, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre 

(3) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me anë të lajthimit, largimit 

ose mënyrave tjera siguron shërbime për të cilat dihet se mundësohen vetëm në shkëmbim të 

kompensimit dhe shmang pagesën për shërbime të tilla, dënohet me gjobë ose 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 , Urdhër 

procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
8.3.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

67 25.01.2021 26.01.2021 2021:012499 2021:012500 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që personit tjetër i shkakton lëndim të 

lehtë trupor, i cili rezulton në:, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që personit 

tjetër i shkakton lëndim të lehtë trupor, i cili rezulton në:, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-1.4. dëmtimin e përkohshëm të shëndetit të personit tjetër, dënohet me gjobë ose me 

burgim deri në tre (3) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1.4. dëmtimin e 

përkohshëm të shëndetit të personit tjetër, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.

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 , Urdhër 

procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

10.6.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

68 27.01.2021 28.01.2021 2021:014289 2021:014290 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me anë të lajthimit, largimit ose 

mënyrave tjera siguron shërbime për të cilat dihet se mundësohen vetëm në shkëmbim të 

kompensimit dhe shmang pagesën për shërbime të tilla, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre 

(3) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me anë të lajthimit, largimit 

ose mënyrave tjera siguron shërbime për të cilat dihet se mundësohen vetëm në shkëmbim të 

kompensimit dhe shmang pagesën për shërbime të tilla, dënohet me gjobë ose 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
6.4.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

69 27.01.2021 28.01.2021 2021:014336 2021:014337 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-406 .Heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i 

shenjave Kushdo që heq ose dëmton vulën zyrtare apo 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, ose hap sendin në të cilin ka qenë e 

vendosur vula apo shenja e tillë, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet., 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-406 .Heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i shenjave Kushdo 

që heq ose dëmton vulën zyrtare apo 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, ose hap sendin në të cilin ka qenë e vendosur vula apo 

shenja e tillë, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. Kushdo që duke shkelur ligjin, bën ndotjen, degradimin ose shkatërrimin 

e ajrit, ujit apo tokës ose shfrytëzon jashtë mase burimet natyrore, dënohet me gjobë ose burgim deri 

në dy (2) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që duke shkelur ligjin, bën 

ndotjen, degradimin ose shkatërrimin e ajrit, ujit apo tokës ose shfrytëzon jashtë mase burimet 

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

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-338 .Ndotja, 

degradimi ose shkatërrimi i mjedisit, 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-338 .Ndotja, degradimi ose shkatërrimi i 

mjedisit

Aktgjykim , Urdhër 

procedural

Fajësues , 

Fajësues

Pranon fajësinë 

, Pranon 

fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
8.3.2022

Gjobë , Gjobë , 

Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

70 10.08.2021 11.08.2021 2021:025674 2021:176806 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

Marrëveshje 

për pranim të 

fajësisë

Shqyrtimi 

fillestar
30.5.2022 Gjobë , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



71 11.02.2021 12.02.2021 2021:026262 2021:026263 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që nuk i bindet ndonjë urdhri, vendimi 

apo aktgjykimi të plotfuqishëm të ndonjë gjykate në Republikën e Kosovës ose refuzon apo pengon 

publikimin e vendimit apo aktgjykimit të plotfuqishëm të gjykatës së tillë, dënohet me gjobë ose me 

burgim deri në gjashtë (6) muaj., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që nuk i 

bindet ndonjë urdhri, vendimi apo aktgjykimi të plotfuqishëm të ndonjë gjykate në Republikën e 

Kosovës ose refuzon apo pengon publikimin e vendimit apo aktgjykimit të plotfuqishëm të gjykatës 

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

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

zgjidhjen e Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

23.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

72 11.02.2021 12.02.2021 2021:026584 2021:026585 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me dashje përdor forcën ndaj personit 

tjetër, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-1. Kushdo që me dashje përdor forcën ndaj personit tjetër, dënohet me gjobë ose me 

burgim deri në një (1) vit.

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-184 .Sulmi, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-184 .Sulmi

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes , Urdhër procedural

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

30.5.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

73 09.03.2021 22.12.2021 2021:036552 2021:044831 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-370 .Rrezikimi i 

trafikut publik, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-370 

.Rrezikimi i trafikut publik

Aktvendim , Aktgjykim Fajësues

Marrëveshje 

për pranim të 

fajësisë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

17.1.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

74 06.04.2021 07.04.2021 2021:038569 2021:063826 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-358 .Asgjësimi, 

dëmtimi ose heqja e pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikimi i sigurisë 

në vendin e punës, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-

358 .Asgjësimi, dëmtimi ose heqja e pajisjeve mbrojtëse dhe 

rrezikimi i sigurisë në vendin e punës

Aktgjykim , Urdhër 

procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

11.6.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

75 07.07.2021 07.07.2021 2021:043466 2021:146568 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

19.10.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

76 19.03.2021 22.03.2021 2021:052191 2021:052192 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 , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar
30.5.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

77 29.03.2021 30.03.2021 2021:058158 2021:058159 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 Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

26.4.2022
Dënim me 

kusht , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

78 16.04.2021 19.04.2021 2021:070703 2021:070704 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës
Aktvendim , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

13.7.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

79 29.04.2021 30.04.2021 2021:083069 2021:083070 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 , Aktvendim- 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues I pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

9.6.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

80 08.09.2021 09.09.2021 2021:104004 2021:199978 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-307 .Shmangia nga 

tatimi, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-307 

.Shmangia nga tatimi

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

12.10.2022
Dënim me 

kusht , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

81 31.05.2021 01.06.2021 2021:105534 2021:105535 3
06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-313 .Vjedhja, 06/L-

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

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues

Pranon fajësinë 

, Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

21.4.2022
Gjobë , Gjobë , 

Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

82 31.05.2021 01.06.2021 2021:105762 2021:105763 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar
7.4.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

83 06.08.2021 09.08.2021 2021:113284 2021:175038 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-313 Shmangia nga 

tatimi, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-313 

Shmangia nga tatimi

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

11.6.2022
Dënim me 

kusht , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

84 09.06.2021 09.06.2021 2021:114246 2021:114247 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes , Urdhër procedural

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

24.5.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

85 28.06.2021 29.06.2021 2021:114962 2021:135686 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-358 .Asgjësimi, 

dëmtimi ose heqja e pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikimi i sigurisë 

në vendin e punës, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-

358 .Asgjësimi, dëmtimi ose heqja e pajisjeve mbrojtëse dhe 

rrezikimi i sigurisë në vendin e punës

Aktgjykim Fajësues

Marrëveshje 

për pranim të 

fajësisë

Shqyrtimi 

fillestar
20.5.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

86 28.07.2021 29.07.2021 2021:117607 2021:166111 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-430 .Mos raportimi 

ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i 

dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve financiare, 06/L-074 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-430 .Mos raportimi ose raportimi i 

rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër 

materiale ose i detyrimeve financiare

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

8.6.2022
Dënim me 

kusht , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

87 14.06.2021 15.06.2021 2021:119072 2021:119073 1
06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-184 .Sulmi, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-184 .Sulmi

Aktgjykim , Urdhër 

procedural
Fajësues I pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

14.6.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



88 25.06.2021 28.06.2021 2021:133647 2021:133648 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës

Aktvendim , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes , Urdhër 

procedural

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

23.9.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

89 30.06.2021 01.07.2021 2021:138999 2021:139000 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

8.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

90 01.07.2021 02.07.2021 2021:140664 2021:140665 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-321 .Asgjësimi apo 

dëmtimi i pasurisë, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-

321 .Asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë

Aktgjykim , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

23.11.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

91 01.07.2021 27.05.2022 2021:141123 2021:141124 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-253 Hudhja e aktakuzës
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar
8.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

92 26.07.2021 27.07.2021 2021:148836 2021:164373 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-371 .Ngasja në 

gjendje të paaftë apo të dehur, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-371 .Ngasja në gjendje të paaftë apo të dehur

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
13.5.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

93 13.07.2021 14.07.2021 2021:152877 2021:152878 2 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-253 Hudhja e aktakuzës

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

10.6.2022
Dënim me 

kusht , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

94 14.07.2021 15.07.2021 2021:155295 2021:155296 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 Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

19.10.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

95 16.08.2021 17.08.2021 2021:171564 2021:180502 2
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 , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

18.10.2022

Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

96 10.08.2021 11.08.2021 2021:176465 2021:176466 1
06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-184 .Sulmi, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-184 .Sulmi

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar
30.5.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

97 08.09.2021 09.09.2021 2021:177239 2021:199328 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

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

19.10.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

98 23.08.2021 24.08.2021 2021:185983 2021:185984 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 Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
20.7.2022

Dënim me 

kusht , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

99 23.08.2021 24.08.2021 2021:185989 2021:185990 1
06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-181 .Kanosja, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-181 .Kanosja

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar
2.8.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

100 01.09.2021 27.05.2022 2021:194403 2021:194404 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-346 .Keqtrajtimi i 

kafshëve dhe ndotja e ushqimit dhe e ujit të shtazëve, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-346 .Keqtrajtimi i kafshëve 

dhe ndotja e ushqimit dhe e ujit të shtazëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
7.12.2022

Vërejtje 

gjyqësore

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

101 15.09.2021 16.09.2021 2021:205410 2021:205411 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 Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

12.10.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



102 15.11.2021 27.05.2022 2021:219750 2021:256177 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Përveç siç 

parashihet në nenin 324 të këtij Kodi, kushdo që me anë të 

paraqitjes së rreme të fakteve apo duke fshehur faktet ose në 

çfarëdo mënyre tjetër mashtruese dhe me qëllim të përfitimit të 

kundërligjshëm të dobisë pasurore për veten apo personin tjetër, 

ose për t’i shkaktuar dëm material personit tjetër, e mashtron apo 

vazhdon lajthimin e personit tjetër dhe me këtë e nxit një person 

që të kryej apo të mos kryej një veprim, i cili rezulton në dëm 

material të pasurisë së tij/saj apo të pasurisë së personit tjetër ose 

rezulton në dobi pasurore të kundërligjshme, për veten apo 

personin tjetër, dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj 

deri në pesë (5) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-1. Përveç siç parashihet në nenin 324 të këtij Kodi, 

kushdo që me anë të paraqitjes së rreme të fakteve apo duke 

fshehur faktet ose në çfarëdo mënyre tjetër mashtruese dhe me 

qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për veten 

apo personin tjetër, ose për t’i shkaktuar dëm material personit 

tjetër, e mashtron apo vazhdon lajthimin e personit tjetër dhe me 

këtë e nxit një person që të kryej apo të mos kryej një veprim, i 

cili rezulton në dëm material të pasurisë së tij/saj apo të pasurisë 

së personit tjetër ose rezulton në dobi pasurore të kundërligjshme, 

për veten apo personin tjetër, dënohet me gjobë dhe me burgim 

prej tre (3) muaj deri në pesë (5) vjet.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
6.12.2022

Dënim me 

kusht , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

103 01.10.2021 27.05.2022 2021:220784 2021:220785 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 Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
3.11.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

104 07.10.2021 08.10.2021 2021:225351 2021:225352 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 Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
23.11.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

105 25.10.2021 26.10.2021 2021:238064 2021:238065 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
Shqyrtimi 

fillestar
2.12.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

106 26.10.2021 27.10.2021 2021:239395 2021:239396 1
06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-184 .Sulmi, 06/L-

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

Urdhër 

ndëshkimor
28.9.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

107 27.10.2021 28.10.2021 2021:240388 2021:240389 5 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar
23.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

108 04.11.2021 05.11.2021 2021:247654 2021:247655 2

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
23.11.2022 Gjobë , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

109 09.11.2021 10.11.2021 2021:250757 2021:250758 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 , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

13.12.2022
Dënim me 

kusht , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

110 12.11.2021 15.11.2021 2021:254716 2021:254717 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 , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

28.12.2022
Gjobë , Dënim 

me kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

111 25.11.2021 27.05.2022 2021:265826 2021:265827 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës
Aktvendim , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar
5.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

112 24.01.2022 26.01.2022 2021:276751 2022:013115 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-371 .Ngasja në 

gjendje të paaftë apo të dehur, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-371 .Ngasja në gjendje të paaftë apo të dehur

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
13.7.2022

Dënim me 

kusht , Ndalim 

i drejtimit të 

automjetit

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

113 23.12.2021 23.12.2021 2021:277059 2021:289994 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 , Aktvendim- 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues , 

Fajësues

Pranon fajësinë 

, Pranon 

fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
27.1.2022

Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht , 

Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

114 28.01.2022 28.01.2022 2022:005129 2022:018109 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-402 .Sulmi ndaj 

personit zyrtar, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-402 

.Sulmi ndaj personit zyrtar

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
21.2.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



115 28.01.2022 07.02.2022 2022:008048 2022:017925 1

06/L-074 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., 06/L-074 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.

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

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-181 .Kanosja

Aktvendim , Aktgjykim , 

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim- procedural

Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
21.2.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

116 15.03.2022 15.03.2022 2022:035580 2022:049361 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

30.12.2022
Gjobë , Dënim 

me kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

117 03.03.2022 04.03.2022 2022:043095 2022:043096 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 Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
30.9.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

118 22.03.2022 23.03.2022 2022:043780 2022:052927 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-430 .Mos raportimi 

ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i 

dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve financiare, 06/L-074 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-430 .Mos raportimi ose raportimi i 

rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër 

materiale ose i detyrimeve financiare

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

19.12.2022
Dënim me 

kusht , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

119 06.04.2022 06.04.2022 2022:049681 2022:068384 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 , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

11.5.2022 Burgim

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

120 12.05.2022 12.05.2022 2022:065691 2022:093452 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-371 Gabimet e imëta në 

aktgjykim

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim- 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë

Seancë 

dëgjimore , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

8.6.2022 Burgim , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

121 10.05.2022 10.05.2022 2022:072216 2022:091245 1

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-3. Gjykata merr aktvendim 

për shqiptimin e masës së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik nëse 

ekzistojnë arsyet për shqiptimin e masës së trajtimit të 

detyrueshëm psikiatrik siç parashihet në nenet 88 dhe 89 të Kodit 

Penal dhe nëse prokurori I shtetit ka paraqitur propozimin për 

shqiptimin e masës së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në 

pajtim me nenin 512 të këtij Kodi. Në aktvendim theksohet:

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes , Urdhër procedural 

, Urdhër procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Aktvendim 

procedural-Mase

Seancë 

dëgjimore , 

Seancë 

dëgjimore , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

24.5.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

122 13.07.2022 13.07.2022 2022:080473 2022:141861 1

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

ligjin mbi trafikun publik apo transportin rrugor dhe rrezikon 

jetën e njerëzve apo pasurinë dhe me këtë i shkakton dikujt dëm 

të konsiderueshëm pasuror, dënohet me gjobë ose me burgim deri 

në tre (3) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. 

Kushdo që shkel ligjin mbi trafikun publik apo transportin rrugor 

dhe rrezikon jetën e njerëzve apo pasurinë dhe me këtë i shkakton 

dikujt dëm të konsiderueshëm pasuror, dënohet me gjobë ose me 

burgim deri në tre (3) vjet.

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim- 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

24.8.2022

Burgim , 

Marrja e lejes 

së vozitjes

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

123 19.05.2022 20.05.2022 2022:091281 2022:100668 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 , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
14.6.2022

Dënim me 

kusht , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

124 05.07.2022 05.07.2022 2022:096408 2022:137597 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 , Aktvendim- 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër - masë

Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

8.8.2022 Burgim

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

125 07.10.2022 10.10.2022 2022:120030 2022:206351 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-4. Kushdo që kryen 

vepër penale nga ky nen ndaj viktimës së ndjeshme ose me 

përdorim të armës, mjetit të rrezikshëm ose ndonjë sendi tjetër me 

të cilin mund të shkaktohet lëndimi trupor ose dëmtimi i rëndë 

për shëndetin, dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) 

vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-4. Kushdo që 

kryen vepër penale nga ky nen ndaj viktimës së ndjeshme ose me 

përdorim të armës, mjetit të rrezikshëm ose ndonjë sendi tjetër me 

të cilin mund të shkaktohet lëndimi trupor ose dëmtimi i rëndë 

për shëndetin, dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) 

vjet.

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
25.10.2022 Burgim

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

126 27.07.2022 27.07.2022 2022:138285 2022:151884 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

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

24.8.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

127 21.07.2022 22.07.2022 2022:140851 2022:148991 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 , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
24.8.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



128 22.08.2022 22.08.2022 2022:157622 2022:170267 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-193 Caktimi i paraburgimit 

pas ngritjes së aktakuzës

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim- 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

27.10.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

129 30.08.2022 02.09.2022 2022:159253 2022:177269 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-358 .Asgjësimi, 

dëmtimi ose heqja e pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikimi i sigurisë 

në vendin e punës, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-

358 .Asgjësimi, dëmtimi ose heqja e pajisjeve mbrojtëse dhe 

rrezikimi i sigurisë në vendin e punës

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
23.12.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

130 29.09.2022 29.09.2022 2022:190534 2022:200808 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 , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
21.10.2022

Gjobë , Dënim 

me kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

131 30.11.2022 30.11.2022 2022:212919 2022:252510 1
06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-323 .Mashtrimi, 

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-323 .Mashtrimi

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues , 

Fajësues

Pranon fajësinë 

, Pranon 

fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
28.12.2022

Burgim , Gjobë 

, Burgim , 

Burgim , Gjobë 

, Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

132 07.11.2022 07.11.2022 2022:217049 2022:231362 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-367 Paraburgimi pas shpalljes 

së aktgjykimit

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim- 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

29.12.2022 Gjobë , Burgim

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

133 06.12.2022 06.12.2022 2022:222059 2022:256982 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 , Aktgjykim , 

Aktvendim- procedural , 

Urdhër procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues

Pranon fajësinë 

para 

administrimit 

të provave

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

27.12.2022 Gjobë , Burgim

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

134 09.02.2022 10.02.2022 2018:049452 2022:025935 1
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
15.3.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

135 25.10.2022 26.10.2022 2021:005718 2022:219396 2 Urdhër procedural
Urdhërarrest , 

Urdhërarrest
31.10.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

136 10.01.2022 10.01.2022 2021:078955 2022:002649
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
12.1.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

137 12.10.2022 13.10.2022 2021:152943 2022:209137 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-395 .Legalizimi i 

përmbajtjes së rreme, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-395 .Legalizimi i përmbajtjes së rreme

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
14.10.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

138 10.01.2022 10.01.2022 2021:288680 2022:002663 1
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
Paraburgim 10.1.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

139 13.01.2022 13.01.2022 2022:005891 2022:005892 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-112 Sekuestrimi i përkohshëm
Urdhër procedural , Urdhër 

procedural
14.1.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

140 11.02.2022 16.02.2022 2022:023189 2022:027165 1 Urdhër procedural 16.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

141 07.02.2022 08.02.2022 2022:023812 2022:023837 1
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes , Urdhër procedural
9.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

142 08.02.2022 08.02.2022 2022:024379 2022:024401 1

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore , 

Seancë 

dëgjimore

9.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

143 08.02.2022 08.02.2022 2022:024542 2022:024601 1
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
Paraburgim

Seancë 

dëgjimore , 

Seancë 

dëgjimore

9.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

144 09.02.2022 16.02.2022 2022:026063 2022:026064 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-112 Sekuestrimi i përkohshëm
Urdhër procedural , Urdhër 

procedural
16.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

145 09.02.2022 16.02.2022 2022:026067 2022:026068 Urdhër procedural 16.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

146 11.02.2022 11.02.2022 2022:027283 2022:027326 2

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore
11.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake



147 18.02.2022 22.02.2022 2022:027283 2022:032998 3 Aktvendim- procedural 22.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

148 11.02.2022 11.02.2022 2022:028314 2022:028329 1
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
Paraburgim

Seancë 

dëgjimore
12.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

149 24.02.2022 24.02.2022 2022:028314 2022:037771 1
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
25.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

150 10.03.2022 10.03.2022 2022:028314 2022:047254 1
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
Paraburgim 11.3.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

151 14.02.2022 14.02.2022 2022:028615 2022:028731 1
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
Paraburgim

Seancë 

dëgjimore
14.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

152 14.02.2022 14.02.2022 2022:028667 2022:028722 2

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes , Urdhër procedural 

, Urdhër procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore
15.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

153 10.03.2022 10.03.2022 2022:028667 2022:047211 2
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Paraburgim , 

Paraburgim
11.3.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

154 23.03.2022 23.03.2022 2022:053905 2022:053906 Urdhër procedural 29.3.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

155 23.03.2022 23.03.2022 2022:053911 2022:053912 Urdhër procedural 29.3.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

156 23.03.2022 29.03.2022 2022:055164 2022:055165 Urdhër procedural 29.3.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

157 24.03.2022 24.03.2022 2022:056334 2022:056335 1
06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-181 .Kanosja, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-181 .Kanosja
23.5.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

158 24.03.2022 24.03.2022 2022:056334 2022:056420 1

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion , 

Urdhër procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
25.3.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

159 20.04.2022 20.04.2022 2022:056334 2022:079185 1
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
Paraburgim 22.4.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

160 24.03.2022 24.03.2022 2022:056518 2022:056529 3

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
25.3.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

161 25.03.2022 25.03.2022 2022:057213 2022:057382 1
Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion
Paraburgim

Seancë 

dëgjimore
26.3.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

162 27.04.2022 27.04.2022 2022:083900 2022:085259 1
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
28.4.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

163 12.05.2022 13.05.2022 2022:093535 2022:093536 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 26.7.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

164 18.05.2022 18.05.2022 2022:099146 2022:099147 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-185 Paraburgimi
Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore
18.5.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

165 18.05.2022 19.05.2022 2022:099189 2022:099190

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-9. Sendet dhe pasuria e 

sekuestruar përkohësisisht janë nën mbikëqyrjen dhe kontrollin e 

prokurorit të shtetit. Prokurori i shtetit mund t’ia delegojë 

mbikëqyrjen dhe kontrollin zyrtarit të autorizuar të policisë për 

sendet dhe pasurinë e sekuestruar përkohësisht nga paragrafët 5., 

6. dhe 8. të këtij neni

Urdhër procedural 1.6.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

166 18.05.2022 19.05.2022 2022:099348 2022:099349
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes , Urdhër procedural
2.6.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

167 18.05.2022 19.05.2022 2022:099688 2022:099689 Urdhër procedural 1.6.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake



168 18.05.2022 18.05.2022 2022:099945 2022:099950 1
Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore
19.5.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

169 18.05.2022 18.05.2022 2022:099955 2022:099959 1
Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore
18.5.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

170 20.05.2022 20.05.2022 2022:101578 2022:101586 1
Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion
Paraburgim

Seancë 

dëgjimore
23.5.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

171 20.05.2022 20.05.2022 2022:101578 2022:101744 1 Urdhër procedural 23.5.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

172 15.06.2022 15.06.2022 2022:101578 2022:122754 1
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
Paraburgim 17.6.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

173 20.05.2022 23.05.2022 2022:102221 2022:102222 Urdhër procedural 1.6.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

174 08.07.2022 26.07.2022 2022:110220 2022:140141 1
Aktvendim- procedural , 

Urdhër procedural
1.8.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

175 08.06.2022 08.06.2022 2022:116349 2022:116359 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-187 Kushtet e nevojshme për 

caktimin e paraburgimit

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
Paraburgim

Seancë 

dëgjimore
8.6.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

176 10.06.2022 10.06.2022 2022:119584 2022:119592 1
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
Paraburgim

Seancë 

dëgjimore
11.6.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

177 13.06.2022 13.06.2022 2022:119915 2022:120006 1
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
Paraburgim

Seancë 

dëgjimore
13.6.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

178 06.07.2022 06.07.2022 2022:119915 2022:138225 1
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
Paraburgim 8.7.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

179 13.06.2022 13.06.2022 2022:120636 2022:120648 1
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
Paraburgim

Seancë 

dëgjimore
13.6.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

180 05.09.2022 06.09.2022 2022:136088 2022:181468 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-175 Urdhërarresti
Urdhër procedural , Urdhër 

procedural
Urdhërarrest 20.9.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

181 25.07.2022 01.08.2022 2022:150289 2022:150290 Urdhër procedural 2.8.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

182 26.07.2022 27.07.2022 2022:151674 2022:151676 1
Aktvendim- procedural , 

Aktvendim- procedural
Paraburgim

Seancë 

dëgjimore , 

Seancë 

dëgjimore

27.7.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

183 27.07.2022 27.07.2022 2022:152627 2022:152628 1 Aktvendim- procedural Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
28.7.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

184 29.07.2022 29.07.2022 2022:153806 2022:153808 1 Aktvendim- procedural Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
29.7.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

185 29.07.2022 01.08.2022 2022:153806 2022:154690 1 Urdhër procedural 1.8.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

186 29.07.2022 02.08.2022 2022:154422 2022:154423 Urdhër procedural 2.8.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

187 29.07.2022 29.07.2022 2022:154728 2022:154729 1

Aktvendim- procedural , 

Urdhër procedural , Urdhër 

procedural

Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
25.8.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

188 23.08.2022 23.08.2022 2022:154728 2022:172169 1

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Paraburgim 26.8.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

189 22.09.2022 23.09.2022 2022:195228 2022:195229 Urdhër procedural 23.9.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake



190 23.09.2022 23.09.2022 2022:195815 2022:195816 Urdhër procedural 26.9.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

191 31.10.2022 31.10.2022 2022:224679 2022:224680 2
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Arrest shtëpiak , 

Arrest shtëpiak

Seancë 

dëgjimore
1.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

192 09.11.2022 09.11.2022 2022:224679 2022:232995 2
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Arrest shtëpiak , 

Arrest shtëpiak
9.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

193 01.11.2022 01.11.2022 2022:225872 2022:225873 1
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
Paraburgim 2.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

194 01.11.2022 01.11.2022 2022:226003 2022:226004 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-112 Sekuestrimi i përkohshëm Aktvendim- procedural 8.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

195 01.11.2022 01.11.2022 2022:226052 2022:226057 1
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes , Urdhër procedural
Paraburgim

Seancë 

dëgjimore
2.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

196 02.11.2022 02.11.2022 2022:226417 2022:226418
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
22.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

197 03.11.2022 04.11.2022 2022:228562 2022:228563 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-112 Sekuestrimi i përkohshëm
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
16.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

198 04.11.2022 04.11.2022 2022:229880 2022:229890 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-185 Paraburgimi
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
Paraburgim

Seancë 

dëgjimore
5.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

199 04.11.2022 04.11.2022 2022:229880 2022:230061 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-112 Sekuestrimi i përkohshëm
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
8.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

200 08.11.2022 08.11.2022 2022:232244 2022:232245 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-112 Sekuestrimi i përkohshëm Urdhër procedural 8.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

201 12.12.2022 12.12.2022 2022:263362 2022:263407 1
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
Paraburgim

Seancë 

dëgjimore , 

Seancë 

dëgjimore

13.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

202 13.12.2022 13.12.2022 2022:264408 2022:264450 1
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
Paraburgim

Seancë 

dëgjimore
13.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

203 13.12.2022 13.12.2022 2022:264838 2022:264876 1
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
Paraburgim

Seancë 

dëgjimore
14.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

204 13.12.2022 14.12.2022 2022:265325 2022:265327 1
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
Paraburgim

Seancë 

dëgjimore
14.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

205 13.12.2022 14.12.2022 2022:265328 2022:265329 1
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
Paraburgim

Seancë 

dëgjimore , 

Seancë 

dëgjimore , 

Seancë 

dëgjimore

15.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

206 15.12.2022 16.12.2022 2022:268441 2022:268446 1
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
Paraburgim

Seancë 

dëgjimore
16.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

207 15.12.2022 16.12.2022 2022:268441 2022:268447 1
Urdhër procedural , Urdhër 

procedural
16.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

208 19.12.2022 19.12.2022 2022:270252 2022:270272 1
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
Paraburgim

Seancë 

dëgjimore
19.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

209 20.12.2022 20.12.2022 2022:271792 2022:271793
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
20.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake


