
Numri 

rendor 

Redni 

broj

Data e 

pranimit 

Datum 

prijema

Data e 

ngarkimit te 

gjyqtarit 

Datum 

prijema

Numri Unik 

I lëndës   

Jedinstveni 

broj 

predmeta

Numri  i 

dosjes së 

Lëndës                    

          Broj 

Dosijea 

predmeta

 Çështja Juridike  Pravna 

stvar

Ujdi/pajtim 

gjyqësor  Sudsko 

poravnanje

Lloji i vendimit  Vrsta 

predmeta

Rezultati i vendimit  

Ishod rešenja
Data e zgjidhjes Lloji I lëmisë

1 15.07.2021 17.05.2022 2021:156229 2021:156230 Pagesa e te ardhurave personale Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

20.05.2022
KONTESTIMORE

2 04.05.2022 04.05.2022 2022:088415 2022:088416 Urdhërmbrojtje Është mbajt , 

Shtyhet , Është 

mbajt , Shtyhet

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes

Aprovuar , Konsiderohet i 

tërhequr

05.05.2022

KONTESTIMORE

3 04.05.2022 04.05.2022 2022:088642 2022:088643 Urdhërmbrojtje Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes

Aprovuar , Konsiderohet i 

tërhequr

05.05.2022

KONTESTIMORE

4 23.05.2022 23.05.2022 2022:103608 2022:103609 Urdhërmbrojtje Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Aprovuar 03.06.2022
KONTESTIMORE

5 25.05.2022 25.05.2022 2022:106060 2022:106061 Urdhërmbrojtje Urdhër , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes

Aprovuar 03.06.2022
KONTESTIMORE

6 30.05.2022 30.05.2022 2022:109807 2022:109808 Vërtetim pronësie Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Terheqje e padise 22.06.2022
KONTESTIMORE

7 08.02.2021 08.02.2021 2021:022648 2021:022649 Prapësim(tjetër) Aktvendim Perfundimtar Pjesërisht e aprovuar 29.04.2022 PERMBARIMORE

8 08.02.2021 08.02.2021 2021:022978 2021:022979 Prapësim(kundërshtim) Aktvendim Perfundimtar 11.05.2022 PERMBARIMORE

9 08.02.2021 08.02.2021 2021:023145 2021:023146 Prapësim(kundërshtim) Aktvendim , Aktvendim 

Perfundimtar

Pjesërisht e aprovuar , 

Nderprerje

05.05.2022
PERMBARIMORE

10 29.03.2022 29.03.2022 2022:059786 2022:059787 Prapësim(kundërshtim) Aktvendim , Aktvendim 

Perfundimtar

18.05.2022
PERMBARIMORE

Gjykata/Sud: Gjykata Themelore Mitrovicë

Gjyqtari/Sudija: Verona Dibra



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 

pandehurv

e/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 19.02.2021 23.03.2022 2020:169455 2021:031870 2 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që vë në lajthim organin kompetent 

që në një dokument publik, regjistër apo libër të vërtetojë një çështje të pavërtetë, të 

paraparë për të shërbyer si provë në një çështje ligjore, dënohet me burgim prej tre (3) 

muaj deri në pesë (5) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që vë në 

lajthim organin kompetent që në një dokument publik, regjistër apo libër të vërtetojë një 

çështje të pavërtetë, të paraparë për të shërbyer si provë në një çështje ligjore, dënohet me 

burgim prej tre (3) muaj 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

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

përpilon dokument të falsifikuar, ndryshon dokumentin 

origjinal me qëllim të shfrytëzimit të atij dokumenti si 

origjinal ose me dije përdor dokumentin e falsifikuar apo të 

ndryshuar si origjinal, dënohet me gjobë ose me burgim 

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

Kosovës-1. Kushdo që përpilon dokument të falsifikuar, 

ndryshon dokumentin origjinal me qëllim të shfrytëzimit të 

atij dokumenti si origjinal ose me dije përdor dokumentin e 

falsifikuar apo të ndryshuar si origjinal, dënohet me gjobë 

ose me burgim deri në tre (3) vjet.

Aktvendim , Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë

24.3.2022 Dënim me 

kusht , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

3 24.02.2021 23.03.2022 2021:026150 2021:034729 2 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1.1. vepra është kryer duke thyer, kaluar apo 

depërtuar me forcë në veturat e mbyllura, ndërtesat, dhomat, arkat, sanduqet apo hapësirat 

tjera të mbyllura ose duke hequr pengesat tjera me qëllim të përvetësimit të pasurisë së 

luajtshme;, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1.1. vepra është kryer duke thyer, 

kaluar apo depërtuar me forcë në veturat e mbyllura, ndërtesat, dhomat, arkat, sanduqet 

apo hapësirat tjera të mbyllura ose duke hequr pengesat tjera me qëllim të përvetësimit të 

pasurisë së luajtshme;, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që blen, 

pranon, fsheh apo në ndonjë mënyrë tjetër siguron ose fsheh sendin apo pasurinë për të 

cilën e di se është përfituar me kryerjen e veprës penale, dënohet me burgim prej një (1) 

deri në katër (4) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që blen, 

pranon, fsheh apo në ndonjë mënyrë tjetër siguron ose fsheh sendin apo pasurinë për të 

cilën e di se është përfituar me kryerjen e veprës penale, dënohet me burgim prej një (1) 

deri në katër (4) vjet.

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

blen, pranon, fsheh apo në ndonjë mënyrë tjetër siguron 

ose fsheh sendin apo pasurinë për të cilën e di se është 

përfituar me kryerjen e veprës penale, dënohet me burgim 

prej një (1) deri në katër (4) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. Kushdo që blen, pranon, fsheh 

apo në ndonjë mënyrë tjetër siguron ose fsheh sendin apo 

pasurinë për të cilën e di se është përfituar me kryerjen e 

veprës penale, dënohet me burgim prej një (1) deri në katër 

(4) vjet.

Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë

24.3.2022 Burgim , 

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

5 06.07.2021 23.03.2022 2021:088412 2021:145267 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 Pranon 

fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

29.3.2022 Burgim , 

Marrja e lejes 

së vozitjes

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

Gjykata/Sud: Gjykata Themelore Mitrovicë

Gjyqtari/Sudija: Verona Dibra


