
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 29.05.2018 10.05.2022 2019:229107 2019:229108 Kthimi i borxhit

Nderprerje e 

procedures , 

Nderprerje e 

procedures

13.06.2022 KONTESTIMORE

2 12.04.2010 10.05.2022 2019:234605 2019:234606 Kthimi i borxhit
Tërheqje e padisë , 

Tërheqje e padisë

Aktvendim , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes
Terheqje e padise 10.05.2022 KONTESTIMORE

3 23.05.2019 10.05.2022 2019:238970 2019:238971 Kompenzim dëmi
Ujdi Gjyqësore , 

Ujdi Gjyqësore
31.05.2022 KONTESTIMORE

4 08.07.2019 11.05.2022 2019:239679 2019:239680 Kompenzim dëmi
Tërheqje e padisë , 

Tërheqje e padisë
Aktvendim- procedural 16.06.2022 KONTESTIMORE

5 06.06.2019 10.05.2022 2019:239729 2019:239730 Kompenzim dëmi
Tërheqje e padisë , 

Tërheqje e padisë
Aktvendim- procedural 02.06.2022 KONTESTIMORE

6 30.07.2019 11.05.2022 2019:244789 2019:244790 Kompenzim dëmi
Është mbajt , Është 

mbajt
Aktgjykim Terheqje e padise 03.06.2022 KONTESTIMORE

7 12.09.2019 11.05.2022 2019:246184 2019:246185 Kompenzim dëmi
Ujdi Gjyqësore , 

Ujdi Gjyqësore
06.06.2022 KONTESTIMORE

8 23.04.2019 10.05.2022 2019:247005 2019:247006 Kompenzim dëmi
Ujdi Gjyqësore , 

Ujdi Gjyqësore
02.06.2022 KONTESTIMORE

9 02.08.2019 11.05.2022 2019:247430 2019:247431 Rimbursim i dëmit
Është mbajt , Është 

mbajt
Aktgjykim Refuzuar 01.07.2022 KONTESTIMORE

10 02.08.2019 10.05.2022 2019:247452 2019:247453 Rimbursim i dëmit
Ujdi Gjyqësore , 

Ujdi Gjyqësore
22.06.2022 KONTESTIMORE

11 04.09.2019 10.05.2022 2019:248181 2019:248182 Kompenzim dëmi
Ujdi Gjyqësore , 

Ujdi Gjyqësore
02.06.2022 KONTESTIMORE

12 10.12.2019 11.05.2022 2019:288013 2019:288014 Kompenzim dëmi
Është mbajt , Është 

mbajt
Aktgjykim Aprovuar 03.06.2022 KONTESTIMORE

13 31.12.2019 11.05.2022 2020:003264 2020:003265 Kompenzim dëmi
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
Terheqje e padise 16.05.2022 KONTESTIMORE

14 31.12.2019 11.05.2022 2020:003285 2020:003286 Kompenzim dëmi
Është mbajt , Është 

mbajt

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
Terheqje e padise 30.06.2022 KONTESTIMORE

15 28.12.2021 11.05.2022 2021:292983 2021:292984
Masat e sigurise , Vërtetim 

pronësie

Ujdi Gjyqësore , 

Ujdi Gjyqësore
17.06.2022 KONTESTIMORE

16 21.09.2021 11.05.2022 2021:209619 2021:209620
Shqyrtimi i pasurisë 

trashigimore

Është mbajt , Është 

mbajt

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
Aprovuar 16.05.2022 JOKONTESTIMORE

17 11.02.2022 11.05.2022 2022:027535 2022:027536
Shqyrtimi i pasurisë 

trashigimore

Është mbajt , Është 

mbajt

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
Aprovuar 18.05.2022 JOKONTESTIMORE

18 09.03.2022 11.05.2022 2022:045728 2022:045729
Shqyrtimi i pasurisë 

trashigimore

Është mbajt , Është 

mbajt

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Aprovuar 02.06.2022 JOKONTESTIMORE

19 22.03.2022 11.05.2022 2022:052724 2022:052725
Shqyrtimi i pasurisë 

trashigimore

Është mbajt , Është 

mbajt

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
Aprovuar 21.06.2022 JOKONTESTIMORE

20 27.04.2022 27.04.2022 2022:085092 2022:085093 Njohja e vendimit te huaj
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
Aprovuar 29.04.2022 JOKONTESTIMORE

Gjykata/Sud: Gjykata Themelore Mitrovicë dega Skenderaj

Gjyqtari/Sudija: Arnis Dumani



21 10.05.2022 10.05.2022 2022:091787 2022:091788 Njohja e vendimit te huaj
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
Aprovuar 11.05.2022 JOKONTESTIMORE

22 24.05.2022 24.05.2022 2022:104757 2022:104758 Njohja e vendimit te huaj
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
Aprovuar 30.05.2022 JOKONTESTIMORE

23 23.05.2022 23.05.2022 2022:102274 2022:102275 Prapësim(tjetër) Aktvendim Perfundimtar Pjesërisht e aprovuar 30.06.2022 PERMBARIMORE



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 13.10.2020 28.03.2022 2020:133313 2020:133314 2

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

Kodi është kompetente, për shkaqe të rëndësishme ose për arsye 

të efikasitetit, deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor mund të 

vendos veçimin e procedurave të zbatuara për disa vepra penale 

ose kundër disa të pandehurve dhe procedon ndaras ose çështjet e 

ndara ia dërgon një gjykate tjetër kompetente.

Aktvendim , Aktgjykim , 

Aktvendim- procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

############ Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

4 22.06.2021 22.06.2021 2021:082882 2021:129253 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-294 .Organizimi i 

skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm, 06/L-074 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-294 .Organizimi i skemave 

piramidale dhe bixhozit të paligjshëm

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
############

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

5 05.01.2022 24.03.2022 2021:091509 2022:000394 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-294 .Organizimi i 

skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm, 06/L-074 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-294 .Organizimi i skemave 

piramidale dhe bixhozit të paligjshëm

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
############

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

6 05.01.2022 24.03.2022 2021:197978 2022:000397 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-294 .Organizimi i 

skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm, 06/L-074 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-294 .Organizimi i skemave 

piramidale dhe bixhozit të paligjshëm

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
############

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

7 25.02.2022 28.02.2022 2022:018417 2022:039544 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Gjykata mund të caktojë 

arrestin shtëpiak për të pandehurin nëse:

Aktgjykim , Aktvendim 

procedural-Mase , 

Aktvendim procedural-Mase

Fajësues , Arrest 

shtëpiak , Arrest 

shtëpiak

Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
############

Dënim me 

kusht , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

1 10.01.2022 10.01.2022 2022:002272 2022:002273 2 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-102 Fillimi i hetimit

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Në çdo kohë gjatë 

procedurës, duke përfshirë kohën gjatë shqyrtimin gjyqësor, nëse 

ekziston dyshimi se i pandehuri ka qenë në gjendje të paaftësisë 

mendore ose në gjendje të aftësisë së zvogëluar mendore në kohën 

e kryerjes së veprës penale apo nëse ka ndonjë çrregullim mendor, 

gjykata sipas detyrës zyrtare ose me propozimin e prokurorit të 

shtetit apo të mbrojtësit, mund të caktojë ekspert sipas nenit 146 

të këtij Kodi për të kryer ekzaminimin psikiatrik të të pandehurit 

për të konstatuar nëse:, 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-2. Në 

urdhër shënohet koha kur duhet kryer ekzaminimin psikiatrik i 

cili duhet kryer brenda dy (2) javësh nga lëshimi i urdhërit. Nëse i 

pandehuri nuk ka angazhuar mbrojtës, gjykata nxjerr një urdhër 

për emërimin e mbrojtësit me shpenzime të shtetit .

Urdhër procedural ############

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

2 10.01.2022 10.01.2022 2022:002272 2022:002275 2 Aktvendim procedural-Mase
Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë për 

masë të 

sigurisë

############

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

6 28.02.2022 28.02.2022 2022:002272 2022:040013 1

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Paraburgimi mund të 

vazhdohet vetëm nga gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari i 

vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues në bazë të kërkesës së 

prokurorit të shtetit, i cili tregon se ka bazë për paraburgim nga 

neni 187 i këtij Kodi, se ka filluar hetimi dhe se janë ndërmarrë të 

gjitha veprimet e arsyeshme për të përshpejtuar zbatimin e 

hetimit. I dëmtuari apo mbrojtësi i viktimave mund të kërkojë 

formalisht apo joformalisht nga prokurori i shtetit që të kërkojë 

vazhdimin e paraburgimit.

Aktvendim procedural-Mase Paraburgim ############

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

8 29.04.2022 11.05.2022 2022:087966 2022:088218 1

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Sendet që përkohësisht 

mund të sekuestrohen janë sende që mund të jenë prova gjatë një 

procedure penale, sende ose pasuri që kanë mundësuar kryerjen e 

veprës penale, ose sende që konsiderohen dobi pasurore e fituar 

me kryerjen e veprës penale dhe për të cilat ligji parasheh 

sekuestrimin., 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-3. Prokurori i 

shtetit mund të kërkojë nga gjyqtari i procedurës paraprake që të 

lëshojë urdhër për sekuestrimin e përkohshëm të sendeve, 

pasurisë, provave apo parave. Kërkesa e tillë duhet të cek me 

saktësi sendet, pasurinë, provat apo paratë dhe duhet të 

përshkruajë si mund të jenë këto sende prova të veprës penale, si 

këto sende, pasuri apo para mund të mundësojnë kryerjen e veprës 

penale, ose si këto sende, pasuri apo para përbëjnë dobi pasurore 

të fituar me vepër penale. Sendet, pasuria, provat apo paratë mund 

të sekuestrohen përkohësisht vetëm me urdhër të gjykatës., 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 - masë Sekuestrim ############

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

Gjykata/Sud: Gjykata Themelore Mitrovicë dega Skenderaj

Gjyqtari/Sudija: Arnis Dumani



10 05.05.2022 05.05.2022 2022:090023 2022:090063 1

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Sendet që përkohësisht 

mund të sekuestrohen janë sende që mund të jenë prova gjatë një 

procedure penale, sende ose pasuri që kanë mundësuar kryerjen e 

veprës penale, ose sende që konsiderohen dobi pasurore e fituar 

me kryerjen e veprës penale dhe për të cilat ligji parasheh 

sekuestrimin., 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-3. Prokurori i 

shtetit mund të kërkojë nga gjyqtari i procedurës paraprake që të 

lëshojë urdhër për sekuestrimin e përkohshëm të sendeve, 

pasurisë, provave apo parave. Kërkesa e tillë duhet të cek me 

saktësi sendet, pasurinë, provat apo paratë dhe duhet të 

përshkruajë si mund të jenë këto sende prova të veprës penale, si 

këto sende, pasuri apo para mund të mundësojnë kryerjen e veprës 

penale, ose si këto sende, pasuri apo para përbëjnë dobi pasurore 

të fituar me vepër penale. Sendet, pasuria, provat apo paratë mund 

të sekuestrohen përkohësisht vetëm me urdhër të gjykatës., 04/L-

123 Kodi I Procedurës Penale-3. Prokurori i shtetit mund të 

kërkojë nga gjyqtari i procedurës paraprake që të lëshojë urdhër 

për sekuestrimin e përkohshëm të sendeve, pasurisë, provave apo 

parave. Kërkesa e tillë duhet të cek me saktësi sendet, pasurinë, 

provat apo paratë dhe duhet të përshkruajë si mund të jenë këto 

sende prova të veprës penale, si këto sende, pasuri apo para mund 

të mundësojnë kryerjen e veprës penale, ose si këto sende, pasuri 

apo para përbëjnë dobi pasurore të fituar me vepër penale. Sendet, 

pasuria, provat apo paratë mund të sekuestrohen përkohësisht 

vetëm me urdhër të gjykatës.

Urdhër - masë Sekuestrim ############

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

11 16.05.2022 06.06.2022 2022:096246 2022:096247 1

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

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

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

rrethanat dhe faktet që e justifikojnë dyshimin e arsyeshëm për veprën penale, nëse masat e fshehta 

dhe teknike të vëzhgimit apo hetimit janë autorizuar dhe provat me të dhënat e mbledhura deri në 

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

paraprake.

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

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

.Dhuna në familje

############

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

12 16.05.2022 16.05.2022 2022:096246 2022:096250 1

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

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

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

rrethanat dhe faktet që e justifikojnë dyshimin e arsyeshëm për veprën penale, nëse masat e fshehta 

dhe teknike të vëzhgimit apo hetimit janë autorizuar dhe provat me të dhënat e mbledhura deri në 

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

paraprake.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Në çdo kohë gjatë 

procedurës, duke përfshirë kohën gjatë shqyrtimin gjyqësor, nëse 

ekziston dyshimi se i pandehuri ka qenë në gjendje të paaftësisë 

mendore ose në gjendje të aftësisë së zvogëluar mendore në kohën 

e kryerjes së veprës penale apo nëse ka ndonjë çrregullim mendor, 

gjykata sipas detyrës zyrtare ose me propozimin e prokurorit të 

shtetit apo të mbrojtësit, mund të caktojë ekspert sipas nenit 146 

të këtij Kodi për të kryer ekzaminimin psikiatrik të të pandehurit 

për të konstatuar nëse:

Urdhër procedural
Seancë 

dëgjimore
############

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

14 16.05.2022 16.05.2022 2022:096246 2022:096253 1

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Gjykata mund të caktojë 

paraburgim ndaj një personi vetëm nëse në mënyrë të qartë ka 

gjetur se:

Aktvendim procedural-Mase
Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore , 

Seancë 

dëgjimore

############

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

17 16.05.2022 16.05.2022 2022:097097 2022:097243 1

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-3. Prokurori i shtetit mund të 

kërkojë nga gjyqtari i procedurës paraprake që të lëshojë urdhër 

për sekuestrimin e përkohshëm të sendeve, pasurisë, provave apo 

parave. Kërkesa e tillë duhet të cek me saktësi sendet, pasurinë, 

provat apo paratë dhe duhet të përshkruajë si mund të jenë këto 

sende prova të veprës penale, si këto sende, pasuri apo para mund 

të mundësojnë kryerjen e veprës penale, ose si këto sende, pasuri 

apo para përbëjnë dobi pasurore të fituar me vepër penale. Sendet, 

pasuria, provat apo paratë mund të sekuestrohen përkohësisht 

vetëm me urdhër të gjykatës.

Urdhër - masë Sekuestrim ############

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

25 14.06.2022 14.06.2022 2022:120774 2022:121013 1

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-187 Kushtet e nevojshme për 

caktimin e paraburgimit, 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-

1.2.3. kur pesha e veprës penale, mënyra ose rrethanat në të cilat 

është kryer vepra penale, karakteristikat e tij personale, sjellja e 

mëparshme, ambienti dhe kushtet nën të cilat ai jeton ose ndonjë 

rrethanë tjetër personale tregojnë rrezikun se ai mund ta përsërisë 

veprën penale, ta përfundojë veprën e tentuar penale ose ta kryejë 

veprën penale për të cilën është kanosur ta kryej., 04/L-123 Kodi I 

Procedurës Penale-1.1. ekziston dyshim i bazuar se personi i tillë 

ka kryer vepër penale;

Aktvendim procedural-Mase
Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore
############

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake


