
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 21.09.2022 21.09.2022 2019:137790 2022:194074 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-4. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij 

neni kryhet në një ose më shumë nga rrethanat në vijim, kryesi dënohet me burgim prej pesë (5) 

deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet:, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-4. Kur vepra 

penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet në një ose më shumë nga rrethanat në vijim, kryesi 

dënohet me burgim prej pesë (5) deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet:, 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-4.8. kryesi është prindi, prindi adoptues, prindi birësues, njerku apo njerka, 

gjyshi ose gjyshja, daja apo axha, tezja apo halla, vëllai ose motra e personit dhe personi i tillë 

është midis moshës gjashtëmbëdhjetë (16) dhe tetëmbëdhjetë (18) vjet;, 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-4.8. kryesi është prindi, prindi adoptues, prindi birësues, njerku apo njerka, 

gjyshi ose gjyshja, daja apo axha, tezja apo halla, vëllai ose motra e personit dhe personi i tillë 

është midis moshës gjashtëmbëdhjetë (16) dhe tetëmbëdhjetë (18) vjet;

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-4. Kur vepra 

penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet në një ose më 

shumë nga rrethanat në vijim, kryesi dënohet me burgim prej 

pesë (5) deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet:, 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-4. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 

2. i këtij neni kryhet në një ose më shumë nga rrethanat në vijim, 

kryesi dënohet me burgim prej pesë (5) deri në pesëmbëdhjetë 

(15) vjet:

Aktvendim , Aktgjykim Lirues 21.9.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

2 31.08.2006 31.08.2006 2019:138841 2019:138842 1 UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Kushdo që e detyron personin nën 

moshën gjashtëmbëdhjetë vjet për të kryer akt seksual dënohet me burgim prej një deri në dhjetë 

vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Gjykata merr aktgjykim me 

të cilin i akuzuari lirohet nga akuza nëse

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

7.9.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

3 21.03.2018 21.03.2018 2019:139551 2019:139552 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij 

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

në dhjetë (10) vjet:, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Kur vepra penale nga 

paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet në një ose më shumë nga rrethanat në vijim, kryesi dënohet 

me burgim prej tre (3) deri në dhjetë (10) vjet:

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Kur vepra 

penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet në një ose më 

shumë nga rrethanat në vijim, kryesi dënohet me burgim prej tre 

(3) deri në dhjetë (10) vjet:, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni 

kryhet në një ose më shumë nga rrethanat në vijim, kryesi 

dënohet me burgim prej tre (3) deri në dhjetë (10) vjet:

Aktgjykim Lirues 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

1.9.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

4 18.01.2022 18.01.2022 2020:180848 2022:009147 2 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-236 .Marrëdhëniet seksuale brenda familjes, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-236 .Marrëdhëniet seksuale brenda familjes

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Me rastin e marrjes së 

aktgjykimit me të cilin i akuzuari dënohet me burgim, gjyqtari i 

vetëm gjykues ose trupi gjykues:, 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-1. Me rastin e marrjes së aktgjykimit me të cilin i 

akuzuari dënohet me burgim, gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi 

gjykues:

Aktvendim , Aktgjykim , 

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase , Aktvendim 

procedural-Mase , 

Aktvendim procedural-Mase

Paraburgim , 

Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , I 

pafajshëm

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

13.7.2022 Burgim , 

Burgim , 

Burgim , 

Burgim

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

5 01.10.2021 01.10.2021 2021:198751 2021:220276 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-240 .Bashkësia 

jashtëmartesore me personin nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjet, 

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-240 .Bashkësia 

jashtëmartesore me personin nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjet

Aktvendim , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar

15.4.2022
Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

6 27.01.2022 28.01.2022 2022:000821 2022:016603 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-227 .Dhunimi, 

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-227 .Dhunimi

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes , Aktvendim 

procedural-Mase

Shqyrtimi 

fillestar

28.2.2022 Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

7 24.02.2022 25.02.2022 2022:018276 2022:038445 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-193 Caktimi i paraburgimit 

pas ngritjes së aktakuzës

Aktvendim , Aktgjykim , 

Aktgjykim , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes , 

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes , Aktvendim për 

zgjidhjen e çështjes-

masë/sanlsion , Aktvendim 

procedural-Mase

Fajësues I pafajshëm Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

22.4.2022 Burgim

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

Gjykata/Sud: Gjykata Themelore Mitrovicë

Gjyqtari/Sudija: Gordana Popvic



8 25.03.2022 31.03.2022 2022:018338 2022:056600 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-229 .Sulmi seksual, 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-229 .Sulmi seksual

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-5. Përveç kur ky nen 

parasheh ndryshe, dispozitat e këtij Kodi lidhur me paraburgimin 

përshtatshmërisht zbatohen për caktimin, kohëzgjatjen, 

vazhdimin dhe pushimin e masës nga ky nen.

Aktvendim , Aktgjykim , 

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase , Aktvendim 

procedural-Mase , 

Aktvendim procedural-Mase

Lirues Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

4.11.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

9 17.09.2021 17.09.2021 2021:175107 2021:207520 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-229 .Sulmi 

seksual, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-229 

.Sulmi seksual

Aktvendim , Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

15.4.2022 Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

10 20.03.2018 20.03.2018 2019:186325 2019:186326 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që në shkelje të ligjit të zbatueshëm në 

lidhje me armët apo materiet plasëse, importon, eksporton, blen, furnizon, transporton, prodhon, 

këmben, ndërmjetëson ose shet armë apo materie plasëse, dënohet me gjobë deri në 

shtatëmijepesëqind (7.500) Euro dhe me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet., 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që në shkelje të ligjit të zbatueshëm në lidhje me armët 

apo materiet plasëse, importon, eksporton, blen, furnizon, transporton, prodhon, këmben, 

ndërmjetëson ose shet armë apo materie plasëse, dënohet me gjobë deri në shtatëmijepesëqind 

(7.500) Euro dhe me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-28 Tentativa, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-28 Tentativa, 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në 

shkelje me ligjin e zbatueshëm lidhur me armë të tilla, dënohet me gjobë deri në shtatëmijë e 

pesëqind (7.500) Euro ose me burgim deri në pesë (5) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-1. Kushdo që mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në shkelje me ligjin e 

zbatueshëm lidhur me armë të tilla, dënohet me gjobë deri në shtatëmijë e pesëqind (7.500) Euro 

ose me burgim deri në pesë (5) vjet.

03/L-193 Kodi i Drejtësisë për të Mitur-Neni 21 Qortimi gjyqësor Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

10.8.2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

11 28.02.2022 04.03.2022 2019:186438 2022:040402 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-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;, 04/L-082 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;, 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-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Gjykata merr aktgjykim me 

të cilin i akuzuari lirohet nga akuza nëse

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

gjyqësor

3.6.2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

12 12.03.2019 12.03.2019 2019:212057 2019:212058 4 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-

1. Kushdo që i shkakton lëndim të rëndë trupor personit tjetër ose e dëmton shëndetin e personit 

tjetër deri në masën e tillë sa që mund të rezultojë me:, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-1. Kushdo që i shkakton lëndim të rëndë trupor personit tjetër ose e dëmton shëndetin e 

personit tjetër deri në masën e tillë sa që mund të rezultojë me:, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-189 Lëndimi i rëndë trupor, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-189 

Lëndimi i rëndë trupor, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që personit tjetër 

i shkakton lëndim të lehtë trupor, i cili rezulton në:, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-

1. Kushdo që personit tjetër i shkakton lëndim të lehtë trupor, i cili rezulton në:, 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-190 Pjesëmarrja në rrahje, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-190 Pjesëmarrja në rrahje

03/L-193 Kodi i Drejtësisë për të Mitur-Neni 31 Urdhri për punë 

në dobi të përgjithshme

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes , Aktvendim 

procedural-Mase

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

20.5.2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

13 20.09.2018 20.09.2018 2020:076216 2020:076217 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kur kryesi i veprës penale nga paragrafi 1. i këtij 

neni është prindi, prindi adoptues, kujdestari apo personi tjetër i cili ushtron të drejtën prindore 

mbi fëmijën ndaj të cilit organi kompetent ka shqiptuar vendim të detyrueshëm me të cilin i janë 

mohuar personit të tillë të drejtat prindore apo të kujdestarisë për fëmijën apo kur organi kompetent 

ka shqiptuar vendim të detyrueshëm me të cilin edukimi dhe mbikëqyrja e fëmijës i besohet prindit 

tjetër apo personit tjetër, kryesi dënohet me burgim deri në një (1) vit., 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-2. Kur kryesi i veprës penale nga paragrafi 1. i këtij neni është prindi, 

prindi adoptues, kujdestari apo personi tjetër i cili ushtron të drejtën prindore mbi fëmijën ndaj të 

cilit organi kompetent ka shqiptuar vendim të detyrueshëm me të cilin i janë mohuar personit të 

tillë të drejtat prindore apo të kujdestarisë për fëmijën apo kur organi kompetent ka shqiptuar 

vendim të detyrueshëm me të cilin edukimi dhe mbikëqyrja e fëmijës i besohet prindit tjetër apo 

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

Kosovës-1. Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme e merr, mban ose rrëmben fëmijën nga prindi, 

prindi adoptues, kujdestari apo personi tjetër i cili ushtron të drejtën prindore mbi fëmijën, ose 

merr, mban ose rrëmben fëmijën nga enti të cilit i është besuar fëmija ose pengon ekzekutimin e 

vendimit të detyrueshëm të organit kompetent mbi dhënien e fëmijës në besim të personit ose entit 

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

Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme e merr, mban ose rrëmben fëmijën nga prindi, prindi 

adoptues, kujdestari apo personi tjetër i cili ushtron të drejtën prindore mbi fëmijën, ose merr, 

mban ose rrëmben fëmijën nga enti të cilit i është besuar fëmija ose pengon ekzekutimin e vendimit 

të detyrueshëm të organit kompetent mbi dhënien e fëmijës në besim të personit ose entit tjetër, 

dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.

Aktgjykim Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

12.1.2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor



14 12.01.2021 12.01.2021 2020:177943 2021:004026 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.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

gjyqësor

2.3.2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

15 06.01.2021 06.01.2021 2020:186761 2021:001075 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që mban në pronësi, kontrollon ose 

posedon armë në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me armë të tilla, dënohet me gjobë 

deri në shtatëmijë e pesëqind (7.500) Euro ose me burgim deri në pesë (5) vjet., 06/L-074 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në 

kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me armë të tilla, dënohet me gjobë deri në shtatëmijë e 

pesëqind (7.500) Euro ose me burgim deri në pesë (5) vjet.

03/L-193 Kodi i Drejtësisë për të Mitur-Neni 21 Qortimi gjyqësor Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

18.1.2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

16 01.02.2021 01.02.2021 2020:187157 2021:017841 2 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-123 Kodi I Procedurës Penale-36 Veçimi i procedurës Aktvendim- procedural , 

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

19.5.2022
Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

17 05.03.2021 05.03.2021 2020:187747 2021:042604 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-123 Kodi I Procedurës Penale-364 Aktgjykimi lirues Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

1.9.2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

18 26.02.2021 26.02.2021 2021:034087 2021:037492 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;

Aktgjykim Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

19.1.2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

19 14.04.2021 14.04.2021 2021:047051 2021:068706 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që i shkakton lëndim të rëndë trupor 

personit tjetër ose e dëmton shëndetin e personit tjetër deri në masën e tillë sa që mund të rezultojë 

me:, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që i shkakton lëndim të rëndë trupor 

personit tjetër ose e dëmton shëndetin e personit tjetër deri në masën e tillë sa që mund të rezultojë 

me:

06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-25 .Mbikëqyrja e shtuar 

nga ana e prindit, prindit adoptues ose kujdestarit

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

gjyqësor

28.2.2022
Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

20 30.08.2021 30.08.2021 2021:058417 2021:192191 4 03/L-193 Kodi i Drejtësisë për të Mitur-Neni 23 Mbikëqyrja e 

shtuar nga ana e prindit, prindit adoptues ose kujdestarit, 03/L-

193 Kodi i Drejtësisë për të Mitur-Neni 23 Mbikëqyrja e shtuar 

nga ana e prindit, prindit adoptues ose kujdestarit, 03/L-193 Kodi 

i Drejtësisë për të Mitur-Neni 23 Mbikëqyrja e shtuar nga ana e 

prindit, prindit adoptues ose kujdestarit, 03/L-193 Kodi i 

Drejtësisë për të Mitur-Neni 23 Mbikëqyrja e shtuar nga ana e 

prindit, prindit adoptues ose kujdestarit

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

17.1.2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

21 18.01.2022 18.01.2022 2021:101762 2022:009356 2 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

06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-24 .Qortimi gjyqësor Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

gjyqësor

14.2.2022 Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

22 02.06.2021 02.06.2021 2021:101962 2021:107813 1 03/L-193 Kodi i Drejtësisë për të Mitur-Neni 23 Mbikëqyrja e 

shtuar nga ana e prindit, prindit adoptues ose kujdestarit

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Seancë , 

Seancë , 

Seancë , 

Seancë , 

Seancë

13.10.2022
Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

23 26.07.2021 26.07.2021 2021:127615 2021:163835 2 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-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-25 .Mbikëqyrja e shtuar 

nga ana e prindit, prindit adoptues ose kujdestarit, 06-L-006 Kodi 

I drejtësisë për të mitur-25 .Mbikëqyrja e shtuar nga ana e 

prindit, prindit adoptues ose kujdestarit

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

19.5.2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

24 16.08.2021 16.08.2021 2021:163360 2021:180338 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Pas ngritjes së aktakuzës dhe deri në përfundim të shqyrtimit 

gjyqësor, paraburgimi mund të caktohet, vazhdohet ose të hiqet vetëm me aktvendim të gjyqtarit të 

vetëm gjykues, kryetarit të trupit gjykues ose trupit gjykues në seancë. Gjyqtari i vetëm gjykues ose 

kryetari i trupit gjykues së pari dëgjon mendimin e prokurorit të shtetit kur procedura është filluar 

me kërkesën e tij dhe mendimin e të pandehurit ose mbrojtësit. Kundër aktvendimit palët kanë të 

drejtë ankese. Neni 189, paragrafët 3. dhe 4. të këtij Kodi zbatohen përshtatshmërisht., 04/L-123 

Kodi I Procedurës Penale-187 Kushtet e nevojshme për caktimin e paraburgimit, 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:, 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.1. ekziston dyshim i bazuar se personi i 

tillë ka kryer vepër penale;, 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.2. përmbushet njëri nga kushtet e 

mëposhtme:, 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.

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-229 .Sulmi 

seksual, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-229 

.Sulmi seksual

Aktvendim , Aktgjykim , 

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Fajësues , 

Paraburgim

I pafajshëm Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

13.10.2022 Burgim

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor



25 14.09.2021 14.09.2021 2021:203926 2021:204035 4 06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-1. Prokurori i shtetit për të mitur mund të fillon procedurën 

përgatitore ndaj të miturit të caktuar në bazë të kallëzimit penal të policisë, kallëzimit penal nga 

persona të tjerë ose nga burime të tjera nëse ekziston dyshim i bazuar se i mituri ka kryer vepër 

penale.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-35 Kompetenca territoriale 

lidhur me bashkimin e procedurës

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Trajtim i 

detyrueshëm 

rehabilitues për 

personat e varur 

nga droga ose 

alkooli , 

Trajtim i 

detyrueshëm 

psikiatrik në liri

Shqyrtimi 

gjyqësor

16.3.2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

26 01.12.2021 01.12.2021 2021:222495 2021:269188 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:

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

23.2.2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

27 02.11.2021 04.11.2021 2021:240660 2021:245221 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1.Kushdo që kryen vjedhje nga paragrafi 1. i nenit 

313 të këtij Kodi, dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) deri në shtatë (7) vjet, nëse:, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1.Kushdo që kryen vjedhje nga paragrafi 1. i nenit 313 të 

këtij Kodi, dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) deri në shtatë (7) vjet, nëse:, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1.Kushdo që kryen vjedhje nga paragrafi 1. i nenit 313 të këtij 

Kodi, dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) deri në shtatë (7) vjet, nëse:, 06/L-074 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-1.Kushdo që kryen vjedhje nga paragrafi 1. i nenit 313 të këtij 

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

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-35 Kompetenca territoriale 

lidhur me bashkimin e procedurës

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes

Shqyrtimi 

gjyqësor

22.2.2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

28 15.12.2021 15.12.2021 2021:241919 2021:281739 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.1. prokurori i shtetit është 

tërhequr nga akuza nga hapja deri në përfundim të shqyrtimit 

gjyqësor;

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

18.2.2022 Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

29 01.12.2021 01.12.2021 2021:269670 2021:269725 3 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.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-35 Kompetenca territoriale 

lidhur me bashkimin e procedurës

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

gjyqësor

10.3.2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

30 13.01.2022 13.01.2022 2021:294814 2022:005662 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1.1. dobësimin e përkohshëm ose esencial të një 

pjese vitale të trupit të personit tjetër;, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1.1. 

dobësimin e përkohshëm ose esencial të një pjese vitale të trupit të personit tjetër;

06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-25 .Mbikëqyrja e shtuar 

nga ana e prindit, prindit adoptues ose kujdestarit

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

gjyqësor

14.7.2022 Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

31 01.02.2022 01.02.2022 2022:016951 2022:019503 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 .Dhuna në 

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

.Dhuna në familje

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

16.3.2022 Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

32 21.03.2022 21.03.2022 2022:040110 2022:052001 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që 

mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në shkelje me 

ligjin e zbatueshëm lidhur me armë të tilla, dënohet me gjobë 

deri në shtatëmijë e pesëqind (7.500) Euro ose me burgim deri në 

pesë (5) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. 

Kushdo që mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në 

shkelje me ligjin e zbatueshëm lidhur me armë të tilla, dënohet 

me gjobë deri në shtatëmijë e pesëqind (7.500) Euro ose me 

burgim deri në pesë (5) vjet.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

29.6.2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

33 08.04.2022 08.04.2022 2022:042703 2022:071305 1 06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-25 .Mbikëqyrja e shtuar 

nga ana e prindit, prindit adoptues ose kujdestarit

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

14.7.2022 Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

34 13.04.2022 14.04.2022 2022:071950 2022:073843 1 06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-24 .Qortimi gjyqësor Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

gjyqësor

13.10.2022 Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

35 04.08.2022 04.08.2022 2022:117648 2022:158135 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-243 .Keqtrajtimi 

apo braktisja e fëmijës, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-243 .Keqtrajtimi apo braktisja e fëmijës

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

gjyqësor

4.11.2022 Dënim me 

kusht

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

36 16.06.2022 16.06.2022 2022:117828 2022:123994 1 03/L-193 Kodi i Drejtësisë për të Mitur-Neni 23 Mbikëqyrja e 

shtuar nga ana e prindit, prindit adoptues ose kujdestarit

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

gjyqësor

4.11.2022 Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

37 22.03.2022 22.03.2022 2022:052511 2022:052901 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-183 Arresti shtëpiak Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Arrest shtëpiak 

, Arrest shtëpiak

Seancë 

dëgjimore

22.3.2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

38 05.04.2022 05.04.2022 2022:052511 2022:067458 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që detyron personin tjetër për të kryer akt 

seksual pa pëlqimin e personit të tillë, dënohet me burgim prej dy (2) deri në dhjetë (10) vjet., 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që detyron personin tjetër për të kryer akt 

seksual pa pëlqimin e personit të tillë, dënohet me burgim prej dy (2) deri në dhjetë (10) vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-177 Ndalimi për t’iu afruar 

vendit apo personit të caktuar

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

5.4.2022
Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

39 23.08.2022 23.08.2022 2022:120059 2022:171247 1 Aktvendim procedural-Mase Arrest shtëpiak 23.8.2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

40 15.08.2022 15.08.2022 2022:165369 2022:165370 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-112 Sekuestrimi i përkohshëm Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

16.8.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

41 15.08.2022 15.08.2022 2022:165369 2022:165373 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.1. ekziston dyshim i bazuar 

se personi i tillë ka kryer vepër penale;

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Paraburgim Seancë 15.8.2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake



42 12.09.2022 13.09.2022 2022:165369 2022:186285 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-4. Kur vepra 

penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet në një ose më 

shumë nga rrethanat në vijim, kryesi dënohet me burgim prej 

pesë (5) deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet:, 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-4. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 

2. i këtij neni kryhet në një ose më shumë nga rrethanat në vijim, 

kryesi dënohet me burgim prej pesë (5) deri në pesëmbëdhjetë 

(15) vjet:

Aktvendim , Aktvendim për 

zgjidhjen e çështjes-

masë/sanlsion

Paraburgim , 

Paraburgim

23.9.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

43 03.03.2022 03.03.2022 2022:042588 2022:042594 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

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:, 06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-1. Gjyqtari për 

të mitur mund të caktoj paraburgimin ndaj të miturit nëse 

ekzistojnë arsyet e përcaktuara me dispozitat e Kodit të 

Procedurës Penale dhe nëse alternativat e paraburgimit nuk do të 

ishin të mjaftueshme për të siguruar praninë e të miturit, për të 

parandaluar kryerjen e serishme të veprës dhe për të siguruar 

zbatim të suksesshëm të procedurës. Gjyqtari për të mitur 

shqyrton nëse masat e parapara në nenin 7 të këtij Kodi ose në 

nenin 173 të Kodit të Procedurës Penale mund të urdhërohen si 

alternativë për paraburgimin. Aktvendimi mbi paraburgimin e të 

miturit përfshin një shpjegim të arsyetuar për pamjaftueshmërinë 

e alternativave kundruall paraburgimit.

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion , 

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore

7.3.2022

Penale të 

mitur 

procedura 

paraprake

44 29.03.2022 29.03.2022 2022:042588 2022:060013 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-7. Përveç nëse ky nen 

parasheh ndryshe, dispozitat e këtij Kodi mbi paraburgimin 

përshtatshmërisht zbatohen lidhur me caktimin, kohëzgjatjen, 

vazhdimin dhe pushimin e masës nga ky nen. Dispozitat e Kodit 

Penal mbi përfshirjen e ndalimit në dënimin e shqiptuar 

gjithashtu zbatohen përshtatshmërisht për masën nga ky nen.

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion , 

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion , 

Aktvendim procedural-Mase

Paraburgim , 

Arrest shtëpiak

1.4.2022

Penale të 

mitur 

procedura 

paraprake

45 03.03.2022 03.03.2022 2022:043173 2022:043190 2 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-190 Pjesëmarrja në rrahje, 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-190 Pjesëmarrja në rrahje

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-183 Arresti shtëpiak, 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:, 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.1. ekziston 

dyshim i bazuar se personi i tillë ka kryer vepër penale;, 04/L-

123 Kodi I Procedurës Penale-1.2. përmbushet njëri nga kushtet e 

mëposhtme:, 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.2.2. kur ka 

arsye për të besuar se ai do të asgjësojë, fshehë, ndryshojë ose 

falsifikojë provat e veprës penale, ose kur rrethanat e posaçme 

tregojnë se ai do të pengojë rrjedhën e procedurës penale duke 

ndikuar në dëshmitarë, në të dëmtuarit apo në 

bashkëpjesëmarrësit; ose, 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-

1.2.2. kur ka arsye për të besuar se ai do të asgjësojë, fshehë, 

ndryshojë ose falsifikojë provat e veprës penale, ose kur rrethanat 

e posaçme tregojnë se ai do të pengojë rrjedhën e procedurës 

penale duke ndikuar në dëshmitarë, në të dëmtuarit apo në 

bashkëpjesëmarrësit; ose, 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.

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Arrest shtëpiak 

, Arrest 

shtëpiak , 

Arrest shtëpiak

Seancë 

dëgjimore

7.3.2022

Penale të 

mitur 

procedura 

paraprake

46 29.03.2022 29.03.2022 2022:043173 2022:059917 2 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-192 Mbikëqyrja e paraburgimit nga gjykata Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion , 

Aktvendim procedural-Mase

7.4.2022 Penale të 

mitur 

procedura 

paraprake

47 11.10.2022 11.10.2022 2022:083884 2022:208524 1 Aktvendim procedural-Mase Urdhërarrest 17.10.2022 Penale të 

mitur 

procedura 

paraprake

48 12.05.2022 13.05.2022 2022:094511 2022:094512 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-7. Përveç kur ky nen 

parasheh ndryshe, dispozitat e këtij Kodi lidhur me paraburgimin 

përshtatshmërisht zbatohen për caktimin, kohëzgjatjen, 

vazhdimin dhe pushimin e masës nga ky nen.

Aktvendim- procedural 13.7.2022

Penale të 

mitur 

procedura 

paraprake

49 23.08.2022 23.08.2022 2022:171405 2022:171406 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-183 Arresti shtëpiak Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Paraburgim , 

Arrest shtëpiak

Seancë 23.8.2022 Penale të 

mitur 

procedura 

paraprake

50 30.08.2022 30.08.2022 2022:171405 2022:176820 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-7. Përveç nëse ky nen 

parasheh ndryshe, dispozitat e këtij Kodi mbi paraburgimin 

përshtatshmërisht zbatohen lidhur me caktimin, kohëzgjatjen, 

vazhdimin dhe pushimin e masës nga ky nen. Dispozitat e Kodit 

Penal mbi përfshirjen e ndalimit në dënimin e shqiptuar 

gjithashtu zbatohen përshtatshmërisht për masën nga ky nen.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Arrest shtëpiak 30.8.2022

Penale të 

mitur 

procedura 

paraprake

51 08.09.2022 08.09.2022 2022:184509 2022:184519 3 Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 13.9.2022 Penale të 

mitur 

procedura 

paraprake

52 05.10.2022 05.10.2022 2022:184509 2022:203826 3 Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Arrest shtëpiak 

, Arrest 

shtëpiak , 

Arrest shtëpiak

10.10.2022
Penale të 

mitur 

procedura 

paraprake


