
Nr 

rendor

Redni 

broj

Data e 

pranimit
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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 25.04.2018 25.04.2018 2019:113593 2019:113594 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni 

kryhet me qëllim që drunjtë e prerë të shiten; nëse sasia e drunjve të prerë është mbi pesë (5) metra 

kub; ose nëse vepra penale është kryer në pyllin e mbrojtur, në parkun e mbrojtur apo në pyllin tjetër 

me destinim të posaçëm, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) 

vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij 

neni kryhet me qëllim që drunjtë e prerë të shiten; nëse sasia e drunjve të prerë është mbi pesë (5) 

metra kub; ose nëse vepra penale është kryer në pyllin e mbrojtur, në parkun e mbrojtur apo në 

pyllin tjetër me destinim të posaçëm, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj deri 

në tre (3) vjet.

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 , 

Aktvendim- 

procedural

Refuzues
Shqyrtimi 

gjyqësor
22.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

2 03.05.2018 03.05.2018 2019:115173 2019:115174 1

04/L-082 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., 04/L-082 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.

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-1.3. ekzistojnë 

rrethana të tjera të cilat e 

pengojnë ndjekjen

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

3.6.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

3 30.01.2018 30.01.2018 2019:115626 2019:115627 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-1. 

Kushdo që shkel ligjin mbi trafikun publik apo transportin rrugor dhe rrezikon jetën e njerëzve apo 

pasurinë dhe me këtë i shkakton dikujt lëndim të lehtë trupor ose dëm pasuror, dënohet me gjobë ose 

me burgim deri në tre (3) vjet., 04/L-082 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 lëndim të lehtë trupor ose dëm pasuror, dënohet me gjobë ose me burgim deri 

në tre (3) vjet., 04/L-082 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 lëndim të lehtë trupor ose dëm pasuror, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet., 

04/L-082 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 lëndim të 

lehtë trupor ose dëm pasuror, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-1.2. ekzistojnë 

rrethana të cilat e 

përjashtojnë përgjegjësinë 

penale;

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

1.6.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

4 10.05.2018 10.05.2018 2019:115805 2019:115806 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Kur vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni 

kryhet ndaj viktimës së ndjeshme, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në tre (3) 

vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Kur vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni 

kryhet ndaj viktimës së ndjeshme, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në tre (3) 

vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Kur vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni 

kryhet ndaj viktimës së ndjeshme, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në tre (3) 

vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Kur vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni 

kryhet ndaj viktimës së ndjeshme, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj 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., 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-123 Kodi I Procedurës 

Penale-1. Trupi gjykues me 

aktvendim e hudh aktakuzën 

kur:, 04/L-123 Kodi I 

Procedurës Penale-1.3. 

ekzistojnë rrethana të tjera të 

cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

gjyqësor
22.4.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

5 11.06.2018 11.06.2018 2019:116608 2019:116609 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni 

kryhet me qëllim që drunjtë e prerë të shiten; nëse sasia e drunjve të prerë është mbi pesë (5) metra 

kub; ose nëse vepra penale është kryer në pyllin e mbrojtur, në parkun e mbrojtur apo në pyllin tjetër 

me destinim të posaçëm, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) 

vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij 

neni kryhet me qëllim që drunjtë e prerë të shiten; nëse sasia e drunjve të prerë është mbi pesë (5) 

metra kub; ose nëse vepra penale është kryer në pyllin e mbrojtur, në parkun e mbrojtur apo në 

pyllin tjetër me destinim të posaçëm, kryesi 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. 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 Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

gjyqësor
19.5.2022

Dënim me 

kusht , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

Gjykata/Sud: Gjykata Themelore Mitrovicë dega Vushtrri

Gjyqtari/Sudija: Ferki Xhaferi



6 24.08.2022 24.08.2022 2019:117349 2022:172662 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-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-327 

Vjedhja e rëndë, 04/L-082 

Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-327 Vjedhja e rëndë

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
16.9.2022 Gjobë , Burgim

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

7 16.07.2018 16.07.2018 2019:117439 2019:117440 1

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

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

Kosovës-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 Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
13.5.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

8 31.05.2018 31.05.2018 2019:117507 2019:117508 3

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-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.

Aktgjykim , 

Aktgjykim , 

Aktvendim- 

procedural

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Refuzues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

14.3.2022

Burgim , 

Burgim , 

Burgim , 

Gjobë , Gjobë 

, Gjobë , 

Burgim , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

9 31.07.2018 31.07.2018 2019:117622 2019:117623 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-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.

Aktgjykim Lirues I pafajshëm
Shqyrtimi 

gjyqësor
4.4.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

10 31.12.2010 31.12.2010 2019:117891 2019:117892 1

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

ose 2 i këtij neni kryhet në një ose në më shumë rrethana të mëposhtme, kryerësi dënohet me burgim 

prej tre deri në dhjetë vjet kur:, UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-6) 

Kryerësi e di që personi është posaçërisht i ndjeshëm për arsye të moshës së vjetër, çrregullimit fizik 

ose mendor, paaftësisë ose shtatzanisë;, UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i 

Kosovës-(2) Kushdo që e prek personin tjetër me qëllim seksual ose e cyt personin tjetër të prekë 

kryerësin a personin e tretë me qëllim seksual:, UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i 

Kosovës-1) Me forcë;

UNMIK/RREG/2003/25 

Kodi i Përkohshëm Penal i 

Kosovës-(2) Kushdo që e 

prek personin tjetër me 

qëllim seksual ose e cyt 

personin tjetër të prekë 

kryerësin a personin e tretë 

me qëllim seksual:

Aktgjykim Fajësues I pafajshëm

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

7.10.2022 Burgim

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



11 06.02.2018 06.02.2018 2019:118013 2019:118014 2

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, 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-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-18 Paaftësia mendore dhe aftësia e zvogëluar 

mendore, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-18 Paaftësia mendore dhe aftësia e 

zvogëluar mendore

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
Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
23.8.2022

Gjobë , Gjobë 

, Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

12 07.07.2015 07.07.2015 2019:118147 2019:118148 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni 

kryhet në një apo më shumë prej rrethanave në vijim, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj 

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 një apo më shumë prej rrethanave në vijim, kryesi dënohet me 

burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet:, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. 

Kushdo që personin tjetër në mënyrë të kundërligjshme e burgos, e mban të mbyllur ose në ndonjë 

mënyrë tjetër e privon nga liria, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që personin tjetër në mënyrë të kundërligjshme e burgos, e 

mban të mbyllur ose në ndonjë mënyrë tjetër e privon nga liria, dënohet me gjobë ose me burgim deri 

në tre (3) vjet.

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 Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

19.9.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

13 29.06.2018 29.06.2018 2019:118206 2019:118207 1

04/L-082 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., 04/L-082 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., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-1. Kushdo që seriozisht e kanos personin tjetër me fjalë, vepra apo gjeste se do t’i shkaktoj 

ndonjë të keqe me qëllim të frikësimit ose të shkaktimit të ankthit te personi i tillë, dënohet me gjobë 

ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo 

që seriozisht e kanos personin tjetër me fjalë, vepra apo gjeste se do t’i shkaktoj ndonjë të keqe me 

qëllim të frikësimit ose të shkaktimit të ankthit te personi i tillë, dënohet me gjobë ose me burgim 

deri në gjashtë (6) muaj.

04/L-082 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., 04/L-082 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.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
18.5.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

14 17.12.2019 17.12.2019 2019:118301 2019:292153 1

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Kushdo që e përvetëson pasurinë e 

luajtshme të personit të tjetër me qëllim që t’i sjellë vetes apo tjetrit dobi pasurore të kundërligjshme, 

duke përdorur dhunën apo kanosjen kundër personit tjetër se do ta sulmojë atqasshëm jetën apo 

trupin e personit tjetër dënohet me burgim prej një deri në dhjetë vjet., UNMIK/RREG/2003/25 

Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-24 SHTYTJA Kushdo që me dashje e shtyt tjetrin të kryejë 

vepër penale dënohet sikurse ai ta kishte kryer atë vepër penale, nëse vepra penale është kryer nën 

ndikimin e tij.

UNMIK/RREG/2003/25 

Kodi i Përkohshëm Penal i 

Kosovës-24 SHTYTJA 

Kushdo që me dashje e shtyt 

tjetrin të kryejë vepër penale 

dënohet sikurse ai ta kishte 

kryer atë vepër penale, nëse 

vepra penale është kryer nën 

ndikimin e tij.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

12.4.2022

Urdhër për 

punë në dobi 

të përgjithshme

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

15 05.05.2015 05.05.2015 2019:118332 2019:118333 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-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-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:

Aktgjykim
Fajësues , 

Refuzues

Pranon 

fajësinë , I 

pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

22.8.2022

Burgim , 

Burgim , 

Gjobë , 

Burgim , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



16 14.04.2016 14.04.2016 2019:118717 2019:118718 1
UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-328 MBAJTJA NË PRONËSI, NË 

KONTROLL, NË POSEDIM OSE NË SHFRYTËZIM TË PAAUTORIZUAR TË ARMËVE

UNMIK/RREG/2003/25 

Kodi i Përkohshëm Penal i 

Kosovës-(1) Kushdo që 

përdor apo vringëllon armët 

me frikësim, kërcënim ose në 

ndonjë mënyrë tjetër të 

paautorizuar apo urdhëron 

personin tjetër të veprojë në 

mënyrë të njëjtë dënohet me 

gjobë deri në 10,000 euro 

ose me burgim prej një deri 

në dhjetë vjet.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

1.8.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

17 03.08.2022 03.08.2022 2019:118773 2022:157274 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
11.11.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

18 09.02.2016 09.02.2016 2019:119314 2019:119315 1

04/L-082 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:, 04/L-082 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:

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-1.3. ekzistojnë 

rrethana të tjera të cilat e 

pengojnë ndjekjen

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

gjyqësor
12.9.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

19 05.02.2019 01.11.2021 2019:119374 2019:119375 1

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

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

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

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-2. Aktvendimin mbi 

hudhjen e aktakuzës mund ta 

merr gjyqtari i vetëm gjykues 

ose trupi gjykues edhe pas 

caktimit të shqyrtimit 

gjyqësor.

Aktvendim , 

Aktvendim , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

17.1.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

20 28.10.2016 28.10.2016 2019:119782 2019:119783 3
04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-332 Uzurpimi i paligjshëm i pronës së paluajtshme, 

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-332 Uzurpimi i paligjshëm i pronës së paluajtshme

Ligji Nr  06-L-009  Ligji për 

ndërmjetsim-17 . Përfundimi 

dhe ndërprerja e procedurës

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar
28.9.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

21 15.06.2016 15.06.2016 2019:119837 2019:119838 4

04/L-082 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-082 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-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-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-082 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.

Aktgjykim

Refuzues , 

Refuzues , 

Refuzues , 

Refuzues

I pafajshëm

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

28.10.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

22 03.05.2016 03.05.2016 2019:120119 2019:120120 4

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Kushdo që përdor apo vringëllon 

armët me frikësim, kërcënim ose në ndonjë mënyrë tjetër të paautorizuar apo urdhëron personin 

tjetër të veprojë në mënyrë të njëjtë dënohet me gjobë deri në 10,000 euro ose me burgim prej një 

deri në dhjetë vjet.

UNMIK/RREG/2003/25 

Kodi i Përkohshëm Penal i 

Kosovës-(1) Kushdo që me 

dhunë apo me kanosje për 

përdorim të atqasshëm të 

dhunës, pengon personin 

zyrtar në kryerjen e detyrave 

zyrtare që bie në 

fushëveprimtarinë e 

kompetencave të tij ose duke 

përdorur mjetet e njëjta e 

detyron atë të kryejë detyra 

zyrtare, dënohet me burgim 

prej tre muajve deri në tri 

vjet.

Aktgjykim , 

Aktgjykim , 

Aktgjykim

Fajësues , 

Fajësues , 

Hudhje , 

Hudhje , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Hudhje , 

Hudhje

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

11.2.2022

Burgim , 

Urdhër për 

punë në dobi 

të 

përgjithshme , 

Burgim , 

Urdhër për 

punë në dobi 

të përgjithshme

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

23 11.02.2016 11.02.2016 2019:120158 2019:120159 1
UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-328 MBAJTJA NË PRONËSI, NË 

KONTROLL, NË POSEDIM OSE NË SHFRYTËZIM TË PAAUTORIZUAR TË ARMËVE

UNMIK/RREG/2003/25 

Kodi i Përkohshëm Penal i 

Kosovës-328 MBAJTJA NË 

PRONËSI, NË 

KONTROLL, NË 

POSEDIM OSE NË 

SHFRYTËZIM TË 

PAAUTORIZUAR TË 

ARMËVE

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi i 

dytë , 

Shqyrtimi i 

dytë

20.12.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



24 12.04.2019 28.09.2021 2019:120206 2019:120207 1

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

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

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

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

deri në një (1) vit., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1.4. dëmtimin e përkohshëm të 

shëndetit të personit tjetër, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-3. Gjyqtari i vetëm 

gjykues ose kryetari i trupit 

gjykues merr aktvendim me 

shkrim të arsyetuar me të 

cilin refuzon kërkesën ose 

hudh aktakuzën.

Aktvendim , 

Aktvendim- 

procedural , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

28.9.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

25 29.12.2017 29.12.2017 2019:120748 2019:120749 2

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kushdo që me qëllim të përfitimit të 

kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete apo për personin tjetër, organizon, merr pjesë apo 

ndihmon në organizimin e bixhozit, lojërave të llojit të kazinove apo lojërave të fatit siç përcaktohet 

me ligj, për të cilat nuk është dhënë licenca, leja apo koncesioni i organit kompetent, dënohet me 

burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. 

Kushdo që me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete apo për personin 

tjetër, organizon, merr pjesë apo ndihmon në organizimin e bixhozit, lojërave të llojit të kazinove apo 

lojërave të fatit siç përcaktohet me ligj, për të cilat nuk është dhënë licenca, leja apo koncesioni i 

organit kompetent, dënohet 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-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
Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
2.3.2022 Gjobë , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

26 14.12.2017 14.12.2017 2019:120815 2019:120816 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Ngasësi i automjetit ose i mjetit tjetër të 

transportit, i cili nuk i ofron ndihmë personit të lënduar me atë mjet të transportit, dënohet me 

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

i mjetit tjetër të transportit, i cili nuk i ofron ndihmë personit të lënduar me atë mjet të transportit, 

dënohet me burgim deri në një (1) vit.

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-3. 

Nëse vepra penale nga 

paragrafi 1. i këtij neni 

rezulton me vdekjen e 

personit të lënduar, kryesi 

dënohet me burgim prej 

gjashtë (6) muaj deri në pesë 

(5) vjet., 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së 

Kosovës-3. Nëse vepra 

penale nga paragrafi 1. i 

këtij neni rezulton me 

vdekjen e personit të lënduar, 

kryesi dënohet me burgim 

prej gjashtë (6) muaj deri në 

pesë (5) vjet.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë 31.1.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

27 10.05.2017 10.05.2017 2019:120907 2019:120908 2

04/L-082 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-082 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-253 Hudhja e 

aktakuzës

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar
16.5.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

28 02.05.2017 02.05.2017 2019:120936 2019:120937 1

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(2) Nëse prona e paluajtshme e 

pushtuar është pjesë e pyllit të mbrojtur, parkut të mbrojtur apo pyllit tjetër me destinim të posaçëm 

apo është tokë ndërtimore, kryerësi dënohet me burgim prej tre muajve deri në tri vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-253 Hudhja e 

aktakuzës, 04/L-123 Kodi I 

Procedurës Penale-1. Për çdo 

kërkesë për hudhjen e 

aktakuzës nga neni 250 i 

këtij Kodi, gjyqtari i vetëm 

gjykues ose kryetari i trupit 

gjykues merr aktvendim për 

hudhjen e aktakuzës dhe 

pushimin e procedurës 

penale kur çmon se:, 04/L-

123 Kodi I Procedurës 

Penale-1.3. ka kaluar afati i 

parashkrimit të veprës 

penale, vepra është përfshirë 

me amnesti apo falje, ose 

ekzistojnë rrethana të tjera të 

cilat e pengojnë ndjekjen; ose

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar
21.3.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

29 23.03.2017 23.03.2017 2019:120956 2019:120957 2

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
Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

8.2.2022

Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



30 23.11.2021 23.11.2021 2019:120980 2021:262865 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. 

Kushdo që me anë të zjarrit, 

vërshimeve, armëve, 

eksplozivit, helmit ose gazit 

helmues, rrezatimit jonizues, 

forcës mekanike, me energji 

elektrike ose me ndonjë lloj 

energjie tjetër, ose me ndonjë 

veprim tjetër të rrezikshëm 

apo mjete të rrezikshme, 

shkakton rrezik të madh për 

jetën e njerëzve apo dëm të 

konsiderueshëm pasuror, 

dënohet me burgim prej 

gjashtë (6) muaj deri në pesë 

(5) vjet., 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së 

Kosovës-1. Kushdo që me 

anë të zjarrit, vërshimeve, 

armëve, eksplozivit, helmit 

ose gazit helmues, rrezatimit 

jonizues, forcës mekanike, 

me energji elektrike ose me 

ndonjë lloj energjie tjetër, ose 

me ndonjë veprim tjetër të 

rrezikshëm apo mjete të 

rrezikshme, shkakton rrezik 

të madh për jetën e njerëzve 

apo dëm të konsiderueshëm 

pasuror, dënohet me burgim 

prej gjashtë (6) muaj deri në 

Aktgjykim Lirues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

15.6.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

31 26.01.2016 26.01.2016 2019:120982 2019:120983 5

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-375 Përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm, 04/L-

082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-375 Përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm, 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-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-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-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.

Aktgjykim

Pushohet 

procedura , 

Lirues , 

Refuzues , 

Refuzues , 

Refuzues

I pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

26.10.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

32 23.03.2017 23.03.2017 2019:120992 2019:120993 1

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(2) Nëse prona e paluajtshme e 

pushtuar është pjesë e pyllit të mbrojtur, parkut të mbrojtur apo pyllit tjetër me destinim të posaçëm 

apo është tokë ndërtimore, kryerësi dënohet me burgim prej tre muajve deri në tri vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-358 Hudhja e 

aktakuzës, 04/L-123 Kodi I 

Procedurës Penale-1.3. 

ekzistojnë rrethana të tjera të 

cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

27.10.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



33 13.04.2017 13.04.2017 2019:121005 2019:121006 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-410 Sulmi ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së 

detyrës zyrtare, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-410 Sulmi ndaj personit zyrtar gjatë 

kryerjes së detyrës zyrtare, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që sulmon ose 

kanoset seriozisht se do ta sulmojë personin zyrtar, gjyqtarin, prokurorin apo personin i cili ndihmon 

në kryerjen e detyrave zyrtare lidhur me sigurinë e përgjithshme, sigurinë e Republikës së Kosovës 

apo ruajtjen e rendit publik, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që sulmon ose kanoset seriozisht se do ta sulmojë personin 

zyrtar, gjyqtarin, prokurorin apo personin i cili ndihmon në kryerjen e detyrave zyrtare lidhur me 

sigurinë e përgjithshme, sigurinë e Republikës së Kosovës apo ruajtjen e rendit publik, dënohet me 

burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-2. 

Nëse vepra penale nga 

paragrafi 1. i këtij neni 

rezulton me lëndim të lehtë 

trupor të personit zyrtar apo 

ndihmësi të tij ose përfshin 

kanosje për përdorimin e 

armës apo mjetit të 

rrezikshëm, kryesi dënohet 

me burgim prej gjashtë (6) 

muaj deri në pesë (5) vjet., 

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-2. 

Nëse vepra penale nga 

paragrafi 1. i këtij neni 

rezulton me lëndim të lehtë 

trupor të personit zyrtar apo 

ndihmësi të tij ose përfshin 

kanosje për përdorimin e 

armës apo mjetit të 

rrezikshëm, kryesi dënohet 

me burgim prej gjashtë (6) 

muaj deri në pesë (5) vjet.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

12.10.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

34 27.04.2016 27.04.2016 2019:121028 2019:121029 3

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-28 Tentativa, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-28 Tentativa, 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-442 Forma e 

paraqitjes së parashtresave, 

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-3. Parashtresat nga 

paragrafi 1. i këtij neni duhet 

të jenë të kuptueshme dhe të 

përmbajnë çdo gjë të 

nevojshme që të mund të 

veprohet sipas tyre.

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

gjyqësor
15.7.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

35 09.10.2017 09.10.2017 2019:121045 2019:121046 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 Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
14.2.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

36 09.12.2016 09.12.2016 2019:122665 2019:122666 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-405 Arratisja e personit të privuar nga liria, 04/L-

082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-405 Arratisja e personit të privuar nga liria, 04/L-082 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që arratiset nga institucioni ku gjendet në mbajtje në 

bazë të vendimit të ligjshëm mbi privimin nga liria, dënohet me burgim deri në tre (3) vjet., 04/L-082 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që arratiset nga institucioni ku gjendet në mbajtje në 

bazë të vendimit të ligjshëm mbi privimin nga liria, dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-1.3. ekzistojnë 

rrethana të tjera të cilat e 

pengojnë ndjekjen

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

26.9.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



37 24.10.2018 24.10.2018 2019:122796 2019:122797 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-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.

Aktgjykim Lirues I pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

20.6.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

38 12.12.2018 12.12.2018 2019:122947 2019:122948 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 Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

17.6.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

39 27.08.2021 27.08.2021 2019:123851 2021:191093 1

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-410 

Sulmi ndaj personit zyrtar 

gjatë kryerjes së detyrës 

zyrtare, 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së 

Kosovës-410 Sulmi ndaj 

personit zyrtar gjatë kryerjes 

së detyrës zyrtare

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
24.8.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

40 17.10.2018 09.06.2021 2019:125493 2019:125494 2

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

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

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

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-167 KONTROLLIMI I 

KUNDËRLIGJSHËM Personi zyrtar, i cili gjatë ushtrimit të detyrës në mënyrë të kundërligjshme e 

bën kontrollimin e banesës, lokaleve apo të personit dënohet me burgim prej tre muajve deri në tre 

vjet., UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-167 KONTROLLIMI I 

KUNDËRLIGJSHËM Personi zyrtar, i cili gjatë ushtrimit të detyrës në mënyrë të kundërligjshme e 

bën kontrollimin e banesës, lokaleve apo të personit dënohet me burgim prej tre muajve deri në tre 

vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-1. Për çdo kërkesë 

për hudhjen e aktakuzës nga 

neni 250 i këtij Kodi, 

gjyqtari i vetëm gjykues ose 

kryetari i trupit gjykues merr 

aktvendim për hudhjen e 

aktakuzës dhe pushimin e 

procedurës penale kur çmon 

se:

Aktvendim , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar
6.10.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

41 03.01.2018 12.11.2021 2019:126830 2019:126831 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-321 Lidhja e paautorizuar në shërbime Kushdo që 

lidhet apo rilidhet në përçues të rrymës apo në rrjetin për përçim ose shpërndarje të çfarëdo shërbimi 

komunal në çfarëdo mënyre, drejtpërdrejt apo tërthorazi, qoftë përmes përçueshmërisë ose 

induksionit, pa autorizim të furnizuesit të autorizuar, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) 

vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-321 Lidhja e paautorizuar në shërbime Kushdo 

që lidhet apo rilidhet në përçues të rrymës apo në rrjetin për përçim ose shpërndarje të çfarëdo 

shërbimi komunal në çfarëdo mënyre, drejtpërdrejt apo tërthorazi, qoftë përmes përçueshmërisë ose 

induksionit, pa autorizim të furnizuesit të autorizuar, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) 

vjet.

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-8. 

Ndjekja penale ndalohet në 

çdo rast kur të ketë kaluar 

dyfishi i kohës së afatit të 

parashkrimit., 04/L-082 

Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-8. Ndjekja penale 

ndalohet në çdo rast kur të 

ketë kaluar dyfishi i kohës së 

afatit të parashkrimit.

Aktvendim , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

17.1.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



42 27.04.2018 19.01.2022 2019:127083 2019:127084 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-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-320 

Vjedhja e shërbimeve 

komunale Kushdo që merr, 

përdor, devijon, nxjerr ose 

përfiton nga ndonjë shërbim 

komunal që furnizohet nga 

ose përmes rrjetit përçues të 

rrymës apo rrjetit të 

shpërndarjes, pa autorizimin 

e furnizuesit të autorizuar, 

dënohet me gjobë dhe me 

burgim deri në tre (3) vjet., 

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-320 

Vjedhja e shërbimeve 

komunale Kushdo që merr, 

përdor, devijon, nxjerr ose 

përfiton nga ndonjë shërbim 

komunal që furnizohet nga 

ose përmes rrjetit përçues të 

rrymës apo rrjetit të 

shpërndarjes, pa autorizimin 

e furnizuesit të autorizuar, 

dënohet me gjobë dhe me 

burgim deri në tre (3) vjet.

Aktvendim , 

Aktgjykim
Lirues I pafajshëm

Seancë , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

8.8.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

43 10.06.2022 10.06.2022 2019:127534 2022:119579 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Nëse vlera e pagesës së shmangur nga paragrafi 1. 

i këtij neni tejkalon tridhjetëmijë (30.000) Euro, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1) 

deri në tetë (8) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Nëse vlera e pagesës së 

shmangur nga paragrafi 1. i këtij neni tejkalon tridhjetëmijë (30.000) Euro, kryesi dënohet me gjobë 

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

Kushdo që me qëllim që vetes apo personit tjetër t’i mundësojë shmangien nga pagesa e tarifave 

tatimore doganore apo tarifave tjera ose detyrimeve doganore që paguhen me rastin e importimit apo 

eksportimit të mallrave, ose nëse doganës i paraqet dokument të rrejshëm lidhur me prejardhjen, 

vlerën, sasinë, cilësinë, llojin apo karakteristikat tjera te mallit, dënohet me gjobë ose me burgim deri 

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

personit tjetër t’i mundësojë shmangien nga pagesa e tarifave tatimore doganore apo tarifave tjera 

ose detyrimeve doganore që paguhen me rastin e importimit apo eksportimit të mallrave, ose nëse 

doganës i paraqet dokument të rrejshëm lidhur me prejardhjen, vlerën, sasinë, cilësinë, llojin apo 

karakteristikat tjera te mallit, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-318 

Shmangia nga pagesa e 

tarifave të detyrueshme 

doganore, 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së 

Kosovës-318 Shmangia nga 

pagesa e tarifave të 

detyrueshme doganore

Aktgjykim Lirues I pafajshëm

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

10.10.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

44 03.04.2018 01.11.2021 2019:129303 2019:129304 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-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.

Aktvendim , 

Aktgjykim
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
9.2.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



45 24.01.2019 24.01.2019 2019:129681 2019:129682 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-1. Kushdo që shkel ligjin 

mbi trafikun publik apo transportin rrugor dhe rrezikon jetën e njerëzve apo pasurinë dhe me këtë i 

shkakton dikujt lëndim të lehtë trupor ose dëm pasuror, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre 

(3) vjet., 04/L-082 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 lëndim të lehtë trupor ose dëm pasuror, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) 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-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.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

12.8.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

46 26.02.2019 26.02.2019 2019:129715 2019:129716 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që arratiset nga institucioni ku gjendet në 

mbajtje në bazë të vendimit të ligjshëm mbi privimin nga liria, dënohet me burgim deri në tre (3) 

vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që arratiset nga institucioni ku 

gjendet në mbajtje në bazë të vendimit të ligjshëm mbi privimin nga liria, dënohet me burgim deri në 

tre (3) vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-1. Askush nuk mund 

të ndiqet dhe të dënohet për 

vepër penale nëse është liruar 

ose për të cilën është dënuar 

me vendim të formës së 

prerë, përkatësisht nëse 

procedura penale kundër tij 

është 2 pushuar me vendim 

të formës së prerë të gjykatës 

ose aktakuza është refuzuar 

me vendim të formës së prerë 

të gjykatës.

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar
28.7.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

47 10.05.2019 10.05.2019 2019:129737 2019:129738 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 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

28.3.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

48 31.01.2019 31.01.2019 2019:129817 2019:129818 1

04/L-082 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., 04/L-082 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., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-1. Kushdo që seriozisht e kanos personin tjetër me fjalë, vepra apo gjeste se do t’i shkaktoj 

ndonjë të keqe me qëllim të frikësimit ose të shkaktimit të ankthit te personi i tillë, dënohet me gjobë 

ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo 

që seriozisht e kanos personin tjetër me fjalë, vepra apo gjeste se do t’i shkaktoj ndonjë të keqe me 

qëllim të frikësimit ose të shkaktimit të ankthit te personi i tillë, dënohet me gjobë ose me burgim 

deri në gjashtë (6) muaj.

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-185 

Kanosja, 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së 

Kosovës-185 Kanosja

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
29.7.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



49 13.03.2017 13.03.2017 2019:129835 2019:129836 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që sulmon ose kanoset seriozisht se do ta 

sulmojë personin zyrtar, gjyqtarin, prokurorin apo personin i cili ndihmon në kryerjen e detyrave 

zyrtare lidhur me sigurinë e përgjithshme, sigurinë e Republikës së Kosovës apo ruajtjen e rendit 

publik, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-1. Kushdo që sulmon ose kanoset seriozisht se do ta sulmojë personin zyrtar, gjyqtarin, 

prokurorin apo personin i cili ndihmon në kryerjen e detyrave zyrtare lidhur me sigurinë e 

përgjithshme, sigurinë e Republikës së Kosovës apo ruajtjen e rendit publik, dënohet me burgim prej 

tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. 

Kushdo që sulmon ose 

kanoset seriozisht se do ta 

sulmojë personin zyrtar, 

gjyqtarin, prokurorin apo 

personin i cili ndihmon në 

kryerjen e detyrave zyrtare 

lidhur me sigurinë e 

përgjithshme, sigurinë e 

Republikës së Kosovës apo 

ruajtjen e rendit publik, 

dënohet me burgim prej tre 

(3) muaj deri në tre (3) vjet., 

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. 

Kushdo që sulmon ose 

kanoset seriozisht se do ta 

sulmojë personin zyrtar, 

gjyqtarin, prokurorin apo 

personin i cili ndihmon në 

kryerjen e detyrave zyrtare 

lidhur me sigurinë e 

përgjithshme, sigurinë e 

Republikës së Kosovës apo 

ruajtjen e rendit publik, 

dënohet me burgim prej tre 

(3) muaj deri në tre (3) vjet.

Aktgjykim Fajësues I pafajshëm
Shqyrtimi 

gjyqësor
22.4.2022 Burgim

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

50 08.04.2019 08.04.2019 2019:129873 2019:129874 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. Prokurorit të 

shtetit duhet t’i jepet 

mundësia që të përgjigjet 

ndaj kërkesës gojarisht apo 

me shkrim.

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

22.4.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

51 19.04.2019 19.04.2019 2019:129884 2019:129885 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-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.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

28.12.2022

Dënim me 

kusht , Gjobë , 

Burgim

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



52 07.05.2019 07.05.2019 2019:129908 2019:129909 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni 

kryhet me qëllim që drunjtë e prerë të shiten; nëse sasia e drunjve të prerë është mbi pesë (5) metra 

kub; ose nëse vepra penale është kryer në pyllin e mbrojtur, në parkun e mbrojtur apo në pyllin tjetër 

me destinim të posaçëm, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) 

vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij 

neni kryhet me qëllim që drunjtë e prerë të shiten; nëse sasia e drunjve të prerë është mbi pesë (5) 

metra kub; ose nëse vepra penale është kryer në pyllin e mbrojtur, në parkun e mbrojtur apo në 

pyllin tjetër me destinim të posaçëm, kryesi 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. 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-2. Nëse 

vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet me qëllim që drunjtë e prerë të shiten; nëse sasia e 

drunjve të prerë është mbi pesë (5) metra kub; ose nëse vepra penale është kryer në pyllin e 

mbrojtur, në parkun e mbrojtur apo në pyllin tjetër me destinim të posaçëm, kryesi dënohet me gjobë 

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

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet me qëllim që drunjtë e prerë të shiten; nëse 

sasia e drunjve të prerë është mbi pesë (5) metra kub; ose nëse vepra penale është kryer në pyllin e 

mbrojtur, në parkun e mbrojtur apo në pyllin tjetër me destinim të posaçëm, kryesi 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. 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.

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

28.4.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

53 21.01.2013 21.01.2013 2019:129944 2019:129945 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni 

rezulton me lëndim të rëndë trupor të personit zyrtar apo ndihmësit të tij, kryesi dënohet me burgim 

prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Nëse vepra 

penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë trupor të personit zyrtar apo 

ndihmësit të tij, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet., 04/L-082 Kodi Penal 

i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që sulmon ose kanoset seriozisht se do ta sulmojë personin 

zyrtar, gjyqtarin, prokurorin apo personin i cili ndihmon në kryerjen e detyrave zyrtare lidhur me 

sigurinë e përgjithshme, sigurinë e Republikës së Kosovës apo ruajtjen e rendit publik, dënohet me 

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

Kushdo që sulmon ose kanoset seriozisht se do ta sulmojë personin zyrtar, gjyqtarin, prokurorin apo 

personin i cili ndihmon në kryerjen e detyrave zyrtare lidhur me sigurinë e përgjithshme, sigurinë e 

Republikës së Kosovës apo ruajtjen e rendit publik, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në tre 

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

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

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

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

31 Bashkëkryerja Nëse dy apo më shumë persona së bashku kryejnë veprën penale duke marrë pjesë 

në kryerjen e veprës penale ose thelbësisht duke i kontribuar kryerjes së saj në ndonjë mënyrë tjetër, 

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

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-3. 

Nëse vepra penale nga 

paragrafi 1. i këtij neni 

rezulton me lëndim të rëndë 

trupor të personit zyrtar apo 

ndihmësit të tij, kryesi 

dënohet me burgim prej një 

(1) deri në dhjetë (10) vjet., 

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-3. 

Nëse vepra penale nga 

paragrafi 1. i këtij neni 

rezulton me lëndim të rëndë 

trupor të personit zyrtar apo 

ndihmësit të tij, kryesi 

dënohet me burgim prej një 

(1) deri në dhjetë (10) vjet.

Aktgjykim
Aprovues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
13.5.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

54 29.01.2019 29.01.2019 2019:129980 2019:129981 1

04/L-082 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 tre (3) muaj deri në tre (3) vjet., 04/L-082 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 tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-345 

Blerja, pranimi ose fshehja e 

sendeve të përfituara me 

kryerjen e veprës penale, 

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-345 

Blerja, pranimi ose fshehja e 

sendeve të përfituara me 

kryerjen e veprës penale

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
28.2.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

55 04.10.2018 04.10.2018 2019:130049 2019:130050 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-28 Tentativa, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-28 

Tentativa

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 Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
20.9.2022

Dënim me 

kusht , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

56 29.12.2021 29.12.2021 2019:130055 2021:293605 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1.4. dëmtimin e përkohshëm të shëndetit të personit 

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

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

deri në një (1) vit., 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-188 

Lëndimi i lehtë trupor, 04/L-

082 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-188 Lëndimi i 

lehtë trupor

Aktgjykim Fajësues I pafajshëm

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

9.3.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



57 31.10.2018 31.10.2018 2019:130336 2019:130337 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-327 

Vjedhja e rëndë, 04/L-082 

Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-327 Vjedhja e rëndë

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

14.10.2022
Gjobë , Dënim 

me kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

58 01.11.2018 01.11.2018 2019:130531 2019:130532 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-4. Kushdo që kryen vepër penale nga ky nen 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., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-4. Kushdo që kryen vepër penale nga ky nen 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., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që seriozisht e kanos personin tjetër 

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

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

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

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

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

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-4. 

Kushdo që kryen vepër 

penale nga ky nen 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., 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së 

Kosovës-4. Kushdo që kryen 

vepër penale nga ky nen 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 Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

13.9.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

59 15.02.2019 15.02.2019 2019:130533 2019:130534 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-123 Kodi I Procedurës 

Penale-1.3. ka kaluar afati i 

parashkrimit të veprës 

penale, vepra është përfshirë 

me amnesti apo falje, ose 

ekzistojnë rrethana të tjera të 

cilat e pengojnë ndjekjen; ose

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

18.5.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

60 08.03.2019 08.03.2019 2019:130551 2019:130552 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-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.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë 19.1.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



61 26.03.2019 26.03.2019 2019:130597 2019:130598 2

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-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-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.

Aktgjykim
Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

gjyqësor
31.8.2022 Gjobë , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

62 10.05.2019 10.05.2019 2019:132138 2019:132139 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-1.3. ekzistojnë 

rrethana të tjera të cilat e 

pengojnë ndjekjen

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

gjyqësor
2.6.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

63 28.03.2017 28.03.2017 2019:132291 2019:132292 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-321 Lidhja e paautorizuar në shërbime Kushdo që 

lidhet apo rilidhet në përçues të rrymës apo në rrjetin për përçim ose shpërndarje të çfarëdo shërbimi 

komunal në çfarëdo mënyre, drejtpërdrejt apo tërthorazi, qoftë përmes përçueshmërisë ose 

induksionit, pa autorizim të furnizuesit të autorizuar, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) 

vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-321 Lidhja e paautorizuar në shërbime Kushdo 

që lidhet apo rilidhet në përçues të rrymës apo në rrjetin për përçim ose shpërndarje të çfarëdo 

shërbimi komunal në çfarëdo mënyre, drejtpërdrejt apo tërthorazi, qoftë përmes përçueshmërisë ose 

induksionit, pa autorizim të furnizuesit të autorizuar, dënohet me gjobë dhe 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-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.

Aktgjykim Lirues I pafajshëm 18.1.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



64 18.09.2017 18.09.2017 2019:132522 2019:132523 4

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-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., 04/L-082 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., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-1. Kushdo që seriozisht e kanos personin tjetër me fjalë, vepra apo gjeste se do t’i shkaktoj 

ndonjë të keqe me qëllim të frikësimit ose të shkaktimit të ankthit te personi i tillë, dënohet me gjobë 

ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo 

që seriozisht e kanos personin tjetër me fjalë, vepra apo gjeste se do t’i shkaktoj ndonjë të keqe me 

qëllim të frikësimit ose të shkaktimit të ankthit te personi i tillë, dënohet me gjobë ose me burgim 

deri në gjashtë (6) muaj., 04/L-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-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-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.

Aktgjykim , 

Aktgjykim

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues

I pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm

Shqyrtimi 

gjyqësor
3.6.2022

Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht , 

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

65 22.01.2019 22.01.2019 2019:132588 2019:132589 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kushdo që seriozisht i kanoset personit tjetër me 

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

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

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

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kushdo që seriozisht i kanoset personit tjetër me 

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

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

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

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-1. Trupi gjykues me 

aktvendim e hudh aktakuzën 

kur:

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

26.9.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

66 26.02.2020 27.02.2020 2019:146916 2020:028933 1

04/L-082 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., 04/L-082 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., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-1. Kushdo që seriozisht e kanos personin tjetër me fjalë, vepra apo gjeste se do t’i shkaktoj 

ndonjë të keqe me qëllim të frikësimit ose të shkaktimit të ankthit te personi i tillë, dënohet me gjobë 

ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo 

që seriozisht e kanos personin tjetër me fjalë, vepra apo gjeste se do t’i shkaktoj ndonjë të keqe me 

qëllim të frikësimit ose të shkaktimit të ankthit te personi i tillë, dënohet me gjobë ose me burgim 

deri në gjashtë (6) muaj.

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-185 

Kanosja, 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së 

Kosovës-185 Kanosja

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
26.9.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

67 19.06.2019 19.06.2019 2019:149085 2019:149086 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Kur vepra penale nga ky nen kryhet ndaj viktimës 

së ndjeshme, kryesi dënohet me:, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Kur vepra penale 

nga ky nen kryhet ndaj viktimës së ndjeshme, kryesi dënohet me:, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-3. Kur vepra penale nga ky nen kryhet ndaj viktimës së ndjeshme, kryesi dënohet me:, 

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Kur vepra penale nga ky nen kryhet ndaj viktimës 

së ndjeshme, kryesi dënohet me:, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3.1. burgim prej tre 

(3) muaj deri në tre (3) vjet për veprën penale nga paragrafi 1.; ose, 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-3.1. burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet për veprën penale nga 

paragrafi 1.; ose

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-3. 

Kur vepra penale nga ky nen 

kryhet ndaj viktimës së 

ndjeshme, kryesi dënohet 

me:, 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-3. 

Kur vepra penale nga ky nen 

kryhet ndaj viktimës së 

ndjeshme, kryesi dënohet me:

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

10.11.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

68 26.06.2019 26.06.2019 2019:149626 2019:149627 1

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

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

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

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

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

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

04/L-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 Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
25.7.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

69 15.07.2019 17.07.2019 2019:152345 2019:152346 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që pa autorizim shet, blen apo bën 

shkëmbimin e mallrave sendeve apo shërbimeve, dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj 

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

shet, blen apo bën shkëmbimin e mallrave sendeve apo shërbimeve, dënohet me gjobë dhe me burgim 

prej tre (3) muaj deri në katër (4) vjet.

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-299 

.Tregtia e ndaluar, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-299 .Tregtia e 

ndaluar

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

25.10.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



70 30.07.2018 26.01.2022 2019:152545 2019:152546 2

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-5. Kur vepra penale nga paragrafi 1., 2. ose 3. i këtij neni është kryer 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 jo më pak se tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-5. Kur vepra penale nga paragrafi 1., 2. ose 3. i këtij neni është kryer 

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 jo më pak se 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-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.

Aktvendim , 

Aktgjykim

Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

4.5.2022 Gjobë , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

71 17.07.2019 15.09.2021 2019:153468 2019:153469 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-6 Për qëllime të këtij neni, vjedhja e 

shërbimeve të gazit, ujit, rrymës ose ngrohjes përfshin, por nuk kufizohet në marrjen, përdorimin, 

devijimin, nxjerrjen ose përfitimin nga ndonjë shërbim i gazit, ujit, rrymës ose ngrohjes që furnizohet 

nga ose përmes rrjetit përçues të rrymës apo rrjetit të shpërndarjes, pa autorizimin e furnizuesit të 

autorizuar., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-6 Për qëllime të këtij neni, vjedhja e 

shërbimeve të gazit, ujit, rrymës ose ngrohjes përfshin, por nuk kufizohet në marrjen, përdorimin, 

devijimin, nxjerrjen ose përfitimin nga ndonjë shërbim i gazit, ujit, rrymës ose ngrohjes që furnizohet 

nga ose përmes rrjetit përçues të rrymës apo rrjetit të shpërndarjes, pa autorizimin e furnizuesit të 

autorizuar.

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-1. Trupi gjykues me 

aktvendim e hudh aktakuzën 

kur:, 04/L-123 Kodi I 

Procedurës Penale-1.3. 

ekzistojnë rrethana të tjera të 

cilat e pengojnë ndjekjen, 

Ligji Nr  06-L-009  Ligji për 

ndërmjetsim-11 . Pëlqimi për 

fillimin e procedurës së 

ndërmjetësimit, Ligji Nr  06-

L-009  Ligji për ndërmjetsim-

14 . Marrëveshja për 

zgjedhjen e ndërmjetësuar

Aktvendim , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

9.3.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

72 25.07.2019 23.09.2019 2019:160249 2019:160250 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 Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
25.7.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

73 25.07.2019 23.09.2019 2019:160284 2019:160285 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-253 Hudhja e 

aktakuzës

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

20.9.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

74 03.01.2022 03.01.2022 2019:180898 2022:000007 1

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

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

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

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

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

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

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-185 

Kanosja, 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së 

Kosovës-185 Kanosja

Aktgjykim Fajësues I pafajshëm

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

4.4.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



75 12.09.2019 22.10.2019 2019:200544 2019:200545 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me anë të zjarrit, vërshimeve, armëve, 

eksplozivit, helmit ose gazit helmues, rrezatimit jonizues, forcës mekanike, me energji elektrike ose 

me ndonjë lloj energjie tjetër, ose me ndonjë veprim tjetër të rrezikshëm apo mjete të rrezikshme, 

shkakton rrezik të madh për jetën e njerëzve apo dëm të konsiderueshëm pasuror, dënohet me burgim 

prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo 

që me anë të zjarrit, vërshimeve, armëve, eksplozivit, helmit ose gazit helmues, rrezatimit jonizues, 

forcës mekanike, me energji elektrike ose me ndonjë lloj energjie tjetër, ose me ndonjë veprim tjetër 

të rrezikshëm apo mjete të rrezikshme, shkakton rrezik të madh për jetën e njerëzve apo dëm të 

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

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. 

Kushdo që me anë të zjarrit, 

vërshimeve, armëve, 

eksplozivit, helmit ose gazit 

helmues, rrezatimit jonizues, 

forcës mekanike, me energji 

elektrike ose me ndonjë lloj 

energjie tjetër, ose me ndonjë 

veprim tjetër të rrezikshëm 

apo mjete të rrezikshme, 

shkakton rrezik të madh për 

jetën e njerëzve apo dëm të 

konsiderueshëm pasuror, 

dënohet me burgim prej 

gjashtë (6) muaj deri në pesë 

(5) vjet., 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së 

Kosovës-1. Kushdo që me 

anë të zjarrit, vërshimeve, 

armëve, eksplozivit, helmit 

ose gazit helmues, rrezatimit 

jonizues, forcës mekanike, 

me energji elektrike ose me 

ndonjë lloj energjie tjetër, ose 

me ndonjë veprim tjetër të 

rrezikshëm apo mjete të 

rrezikshme, shkakton rrezik 

të madh për jetën e njerëzve 

apo dëm të konsiderueshëm 

pasuror, dënohet me burgim 

prej gjashtë (6) muaj deri në 

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

29.12.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

76 16.09.2019 16.09.2019 2019:204288 2019:204289 1

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-347 

Ndotja, degradimi ose 

shkatërrimi i mjedisit, 04/L-

082 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-347 Ndotja, 

degradimi ose shkatërrimi i 

mjedisit

Aktgjykim Fajësues I pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

5.10.2022
Burgim , 

Burgim

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

77 17.09.2019 23.10.2019 2019:205415 2019:205416 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-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.

Aktvendim , 

Aktgjykim
Hudhje I pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

21.6.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

78 23.09.2019 09.10.2020 2019:209472 2019:209473 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-356 .Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-356 .Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm, 06/L-074 Kodi Penal 

i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me anë të zjarrit, vërshimeve, armëve, eksplozivit apo ndonjë 

mjeti tjetër vdekjeprurës, helmit ose gazit helmues, rrezatimit jonizues, forcës mekanike, me energji 

elektrike ose me ndonjë lloj energjie tjetër, ose me ndonjë veprim tjetër të rrezikshëm apo mjete të 

rrezikshme, shkakton rrezik të madh për jetën e njerëzve apo dëm të konsiderueshëm pasuror, 

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

Kosovës-1. Kushdo që me anë të zjarrit, vërshimeve, armëve, eksplozivit apo ndonjë mjeti tjetër 

vdekjeprurës, helmit ose gazit helmues, rrezatimit jonizues, forcës mekanike, me energji elektrike ose 

me ndonjë lloj energjie tjetër, ose me ndonjë veprim tjetër të rrezikshëm apo mjete të rrezikshme, 

shkakton rrezik të madh për jetën e njerëzve apo dëm të konsiderueshëm pasuror, 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 tre (3) 

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 tre (3) vjet.

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
25.8.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



79 01.11.2019 19.11.2019 2019:216512 2019:253084 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni 

rezulton me lëndim të lehtë trupor të ndonjë personi ose dëm pasuror në vlerë prej pesëmijë (5.000) 

Euro apo më shumë, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) 

vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij 

neni rezulton me lëndim të lehtë trupor të ndonjë personi ose dëm pasuror në vlerë prej pesëmijë 

(5.000) Euro apo më shumë, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në 

pesë (5) vjet.

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-2. 

Nëse vepra penale nga 

paragrafi 1. i këtij neni 

rezulton me lëndim të lehtë 

trupor të ndonjë personi ose 

dëm pasuror në vlerë prej 

pesëmijë (5.000) Euro apo 

më shumë, kryesi dënohet me 

gjobë ose me burgim prej 

gjashtë (6) muaj deri në pesë 

(5) vjet., 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së 

Kosovës-2. Nëse vepra 

penale nga paragrafi 1. i 

këtij neni rezulton me lëndim 

të lehtë trupor të ndonjë 

personi ose dëm pasuror në 

vlerë prej pesëmijë (5.000) 

Euro apo më shumë, kryesi 

dënohet me gjobë ose me 

burgim prej gjashtë (6) muaj 

deri në pesë (5) vjet.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
25.7.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

80 07.10.2019 09.10.2020 2019:223377 2019:223378 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni 

kryhet me qëllim që drunjtë e prerë të shiten; nëse sasia e drunjve të prerë është mbi pesë (5) metra 

kub; ose nëse vepra penale është kryer në pyllin e mbrojtur, në parkun e mbrojtur apo në pyllin tjetër 

me destinim të posaçëm, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) 

vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij 

neni kryhet me qëllim që drunjtë e prerë të shiten; nëse sasia e drunjve të prerë është mbi pesë (5) 

metra kub; ose nëse vepra penale është kryer në pyllin e mbrojtur, në parkun e mbrojtur apo në 

pyllin tjetër me destinim të posaçëm, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj deri 

në tre (3) vjet.

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 Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

8.3.2022

Urdhër për 

punë në dobi 

të 

përgjithshme , 

Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

81 07.10.2019 01.02.2022 2019:223530 2019:223531 1
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

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

Aktvendim , 

Aktgjykim
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

21.6.2022
Dënim me 

kusht , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

82 15.10.2019 19.11.2019 2019:233133 2019:233134 3

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

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

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

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

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

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

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-325 

Vjedhja, 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së 

Kosovës-325 Vjedhja

Aktgjykim

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
16.2.2022

Gjobë , Dënim 

me kusht , 

Gjobë , Dënim 

me kusht , 

Dënim me 

kusht , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

83 22.10.2019 19.11.2019 2019:240505 2019:240506 1

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

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

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

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

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

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

Ligji Nr  06-L-009  Ligji për 

ndërmjetsim-17 . Përfundimi 

dhe ndërprerja e procedurës

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

gjyqësor
5.10.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

84 25.10.2019 25.10.2019 2019:245146 2019:245147 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që bën lajmërim të rremë te personi zyrtar 

i ngarkuar me detyrën për të hetuar apo ndjekur, se personi i caktuar ka kryer vepër penale e cila 

ndiqet sipas detyrës zyrtare, duke e ditur se personi i tillë nuk është kryesi, dënohet me gjobë ose me 

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

Kushdo që bën lajmërim të rremë te personi zyrtar i ngarkuar me detyrën për të hetuar apo ndjekur, 

se personi i caktuar ka kryer vepër penale e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare, duke e ditur se personi i 

tillë nuk është kryesi, dënohet me gjobë ose me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-375 

Përdorimi i armës apo mjetit 

të rrezikshëm, 04/L-082 

Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-375 Përdorimi i 

armës apo mjetit të 

rrezikshëm

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

19.5.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

85 25.10.2019 25.10.2019 2019:245217 2019:245218 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Çdo person, i cili sipas ligjit është i detyruar të 

bëjë deklarimin e pasurisë, të të ardhurave, të dhuratave, të dobisë tjetër pasurore ose të detyrimeve 

financiare, dhe i cili nuk bën një gjë të tillë, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet. 

Vepra penale nga paragrafi 1. i këtij 211 neni konsiderohet se është kryer kur deklarata nuk 

paraqitet brenda afatit për paraqitjen e deklaratës., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. 

Çdo person, i cili sipas ligjit është i detyruar të bëjë deklarimin e pasurisë, të të ardhurave, të 

dhuratave, të dobisë tjetër pasurore ose të detyrimeve financiare, dhe i cili nuk bën një gjë të tillë, 

dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet. Vepra penale nga paragrafi 1. i këtij 211 neni 

konsiderohet se është kryer kur deklarata nuk paraqitet brenda afatit për paraqitjen e deklaratës.

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

10.3.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



86 25.10.2019 19.11.2019 2019:245926 2019:245927 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që arratiset nga institucioni ku gjendet në 

mbajtje në bazë të vendimit të ligjshëm mbi privimin nga liria, dënohet me burgim deri në tre (3) 

vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që arratiset nga institucioni ku 

gjendet në mbajtje në bazë të vendimit të ligjshëm mbi privimin nga liria, dënohet me burgim deri në 

tre (3) vjet.

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. 

Kushdo që arratiset nga 

institucioni ku gjendet në 

mbajtje në bazë të vendimit 

të ligjshëm mbi privimin nga 

liria, dënohet me burgim deri 

në tre (3) vjet., 04/L-082 

Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-1. Kushdo që 

arratiset nga institucioni ku 

gjendet në mbajtje në bazë të 

vendimit të ligjshëm mbi 

privimin nga liria, dënohet 

me burgim deri në tre (3) vjet.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
14.2.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

87 08.11.2019 08.11.2019 2019:261115 2019:261116 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

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

14.10.2022
Dënim me 

kusht , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

88 08.11.2019 09.06.2021 2019:261179 2019:261180 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 Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

gjyqësor
11.2.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

89 13.11.2019 13.12.2019 2019:264083 2019:264084 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që arratiset nga institucioni ku gjendet në 

mbajtje në bazë të vendimit të ligjshëm mbi privimin nga liria, dënohet me burgim deri në tre (3) 

vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që arratiset nga institucioni ku 

gjendet në mbajtje në bazë të vendimit të ligjshëm mbi privimin nga liria, dënohet me burgim deri në 

tre (3) vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-1.2. ekzistojnë 

rrethana të cilat e 

përjashtojnë përgjegjësinë 

penale;

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar
7.9.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

90 13.11.2019 13.12.2019 2019:264131 2019:264132 1

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 Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
23.5.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

91 13.11.2019 13.12.2019 2019:264149 2019:264150 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni 

kryhet me qëllim që drunjtë e prerë të shiten; nëse sasia e drunjve të prerë është mbi pesë (5) metra 

kub; ose nëse vepra penale është kryer në pyllin e mbrojtur, në parkun e mbrojtur apo në pyllin tjetër 

me destinim të posaçëm, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) 

vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij 

neni kryhet me qëllim që drunjtë e prerë të shiten; nëse sasia e drunjve të prerë është mbi pesë (5) 

metra kub; ose nëse vepra penale është kryer në pyllin e mbrojtur, në parkun e mbrojtur apo në 

pyllin tjetër me destinim të posaçëm, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj deri 

në tre (3) vjet.

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 Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

13.4.2022

Gjobë , Urdhër 

për punë në 

dobi të 

përgjithshme

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

92 15.11.2019 13.12.2019 2019:266555 2019:266556 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që arratiset nga institucioni ku gjendet në 

mbajtje në bazë të vendimit të ligjshëm mbi privimin nga liria, dënohet me burgim deri në tre (3) 

vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që arratiset nga institucioni ku 

gjendet në mbajtje në bazë të vendimit të ligjshëm mbi privimin nga liria, dënohet me burgim deri në 

tre (3) vjet.

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. 

Kushdo që arratiset nga 

institucioni ku gjendet në 

mbajtje në bazë të vendimit 

të ligjshëm mbi privimin nga 

liria, dënohet me burgim deri 

në tre (3) vjet., 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-1. Kushdo që 

arratiset nga institucioni ku 

gjendet në mbajtje në bazë të 

vendimit të ligjshëm mbi 

privimin nga liria, dënohet 

me burgim deri në tre (3) vjet.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

12.10.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



93 20.11.2019 13.12.2019 2019:271408 2019:271409 1

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

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
29.7.2022

Dënim me 

kusht , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

94 25.11.2019 25.11.2019 2019:277001 2019:277002 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-378 

Rrezikimi i trafikut publik, 

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-378 

Rrezikimi i trafikut publik

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
9.8.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

95 24.12.2019 24.12.2019 2019:296558 2019:296559 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-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.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë 19.1.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

96 30.12.2019 30.01.2020 2019:299629 2019:299630 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-1.3. ekzistojnë 

rrethana të tjera të cilat e 

pengojnë ndjekjen

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar
21.9.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

97 23.01.2020 12.02.2020 2020:001931 2020:009158 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, 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.

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., 04/L-123 Kodi 

I Procedurës Penale-2. 

Aktvendimin për veçimin e 

procedurës e merr gjykata 

kompetente pas dëgjimit të 

palëve dhe mbrojtësit.

Aktvendim- 

procedural , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar
22.9.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

98 16.01.2020 12.02.2020 2020:004913 2020:004914 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.

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. 

Kushdo që me qëllim të 

vjedhjes pret trungjet në pyll 

dhe sasia e druve të prerë 

tejkalon 2 metra kub, kryesi 

dënohet me gjobë ose me 

burgim deri në një (1) vit., 

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. 

Kushdo që me qëllim të 

vjedhjes pret trungjet në pyll 

dhe sasia e druve të prerë 

tejkalon 2 metra kub, kryesi 

dënohet me gjobë ose me 

burgim deri në një (1) vit.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

31.8.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



99 27.01.2020 27.01.2020 2020:011192 2020:011193 1

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-1. Kushdo që personit tjetër i shkakton lëndim të lehtë trupor, i cili rezulton 

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

lehtë trupor, i cili rezulton në:

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-1.3. ekzistojnë 

rrethana të tjera të cilat e 

pengojnë ndjekjen

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar
27.5.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

100 30.01.2020 12.02.2020 2020:013373 2020:013374 1

04/L-082 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 tre (3) muaj deri në tre (3) vjet., 04/L-082 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 tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.

04/L-082 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 tre 

(3) muaj deri në tre (3) vjet., 

04/L-082 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 tre 

(3) muaj deri në tre (3) vjet.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

21.6.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

101 03.02.2020 14.02.2020 2020:014893 2020:014894 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, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. 

Çdo anëtar i familjes që ushtron dhunë ose keqtrajtim fizik, psikologjik, seksual ose ekonomik ndaj 

anëtarit tjetër të familjes së tij/saj, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet., 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Çdo anëtar i familjes që ushtron dhunë ose keqtrajtim fizik, 

psikologjik, seksual ose ekonomik ndaj anëtarit tjetër të familjes së tij/saj, dënohet me gjobë dhe me 

burgim deri në tre (3) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kur çfarëdo vepre në 

Kodin Penal kryhet brenda marrëdhënies familjare, do të konsiderohet si rrethanë rënduese, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kur çfarëdo vepre në Kodin Penal kryhet brenda 

marrëdhënies familjare, do të konsiderohet si rrethanë rënduese

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

3.6.2022
Dënim me 

kusht , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

102 11.02.2020 11.02.2020 2020:020632 2020:020633 1

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

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

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

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

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. 

Kushdo që pa autorizim 

posedon narkotikë, substanca 

psikotrope apo analoge, 

dënohet me gjobë dhe me 

burgim prej një (1) deri në 

tre (3) vjet., 06/L-074 Kodi 

Penal i Republikës së 

Kosovës-1. Kushdo që pa 

autorizim posedon narkotikë, 

substanca psikotrope apo 

analoge, dënohet me gjobë 

dhe me burgim prej një (1) 

deri në tre (3) vjet.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
22.12.2022

Burgim , 

Gjobë , Dënim 

me kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

103 14.02.2020 18.02.2020 2020:022841 2020:022842 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-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.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
13.4.2022 Burgim

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



104 14.02.2020 14.02.2020 2020:023422 2020:023423 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni 

kryhet me qëllim që drunjtë e prerë të shiten; nëse sasia e drunjve të prerë është mbi pesë (5) metra 

kub; ose nëse vepra penale është kryer në pyllin e mbrojtur, në parkun e mbrojtur apo në pyllin tjetër 

me destinim të posaçëm, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) 

vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij 

neni kryhet me qëllim që drunjtë e prerë të shiten; nëse sasia e drunjve të prerë është mbi pesë (5) 

metra kub; ose nëse vepra penale është kryer në pyllin e mbrojtur, në parkun e mbrojtur apo në 

pyllin tjetër me destinim të posaçëm, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj deri 

në tre (3) vjet.

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 Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
24.3.2022

Dënim me 

kusht , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

105 21.02.2020 24.02.2020 2020:026141 2020:026142 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që gjatë përfaqësimit apo kujdesit për 

interesat pasurore të personit tjetër nuk  përmbush detyrimet e tij ose i keqpërdor autorizimet e tij me 

qëllim që vetes apo personit tjetër t’i sjellë dobi pasurore të kundërligjshme apo t’i shkaktojë dëm 

personit interesat pasurore të të cilit ai i përfaqëson ose pasuria e të cilit është nën kujdesin e tij, 

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. Kushdo që gjatë përfaqësimit apo kujdesit për interesat pasurore të 

personit tjetër nuk  përmbush detyrimet e tij ose i keqpërdor autorizimet e tij me qëllim që vetes apo 

personit tjetër t’i sjellë dobi pasurore të kundërligjshme apo t’i shkaktojë dëm personit interesat 

pasurore të të cilit ai i përfaqëson ose pasuria e të cilit është nën kujdesin e tij, dënohet me gjobë dhe 

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

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-1.3. ekzistojnë 

rrethana të tjera të cilat e 

pengojnë ndjekjen

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar
27.5.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

106 28.02.2020 09.06.2021 2020:031842 2020:031843 2

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kushdo që seriozisht i kanoset personit tjetër me 

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

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

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

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kushdo që seriozisht i kanoset personit tjetër me 

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

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

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

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-1.3. ekzistojnë 

rrethana të tjera të cilat e 

pengojnë ndjekjen, 04/L-082 

Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-1. Përveç nëse 

shprehimisht parashihet 

ndryshe me këtë Kod, 

ndjekja penale nuk mund të 

ndërmerret nëse kanë kaluar 

afatet e mëposhtme:, 04/L-

082 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-1. Përveç nëse 

shprehimisht parashihet 

ndryshe me këtë Kod, 

ndjekja penale nuk mund të 

ndërmerret nëse kanë kaluar 

afatet e mëposhtme:, 04/L-

082 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-1. Përveç nëse 

shprehimisht parashihet 

ndryshe me këtë Kod, 

ndjekja penale nuk mund të 

ndërmerret nëse kanë kaluar 

afatet e mëposhtme:, 04/L-

082 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-1. Përveç nëse 

shprehimisht parashihet 

ndryshe me këtë Kod, 

ndjekja penale nuk mund të 

ndërmerret nëse kanë kaluar 

afatet e mëposhtme:

Aktvendim , 

Aktvendim- 

procedural , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar
14.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

107 08.07.2020 08.07.2020 2020:032345 2020:081581 1

04/L-082 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., 04/L-082 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., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-1. Kushdo që seriozisht e kanos personin tjetër me fjalë, vepra apo gjeste se do t’i shkaktoj 

ndonjë të keqe me qëllim të frikësimit ose të shkaktimit të ankthit te personi i tillë, dënohet me gjobë 

ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo 

që seriozisht e kanos personin tjetër me fjalë, vepra apo gjeste se do t’i shkaktoj ndonjë të keqe me 

qëllim të frikësimit ose të shkaktimit të ankthit te personi i tillë, dënohet me gjobë ose me burgim 

deri në gjashtë (6) muaj.

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-185 

Kanosja, 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së 

Kosovës-185 Kanosja

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
19.10.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

108 10.07.2020 13.07.2020 2020:032367 2020:083224 1

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 tre (3) 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 tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me anë të zjarrit, vërshimeve, armëve, eksplozivit, helmit ose 

gazit helmues, rrezatimit jonizues, forcës mekanike, me energji elektrike ose me ndonjë lloj energjie 

tjetër, ose me ndonjë veprim tjetër të rrezikshëm apo mjete të rrezikshme, shkakton rrezik të madh 

për jetën e njerëzve apo dëm të konsiderueshëm pasuror, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj 

deri në pesë (5) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me anë të zjarrit, 

vërshimeve, armëve, eksplozivit, helmit ose gazit helmues, rrezatimit jonizues, forcës mekanike, me 

energji elektrike ose me ndonjë lloj energjie tjetër, ose me ndonjë veprim tjetër të rrezikshëm apo 

mjete të rrezikshme, shkakton rrezik të madh për jetën e njerëzve apo dëm të konsiderueshëm 

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

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-358 Hudhja e 

aktakuzës, 04/L-123 Kodi I 

Procedurës Penale-1.3. 

ekzistojnë rrethana të tjera të 

cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar
25.7.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



109 19.05.2020 19.05.2020 2020:054249 2020:054250 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, 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, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që e kryen dhunën ose keqtrajtimin fizik, 

psikologjik ose ekonomik me qëllim të cenimit të dinjitetit të personit tjetër brenda një marrëdhënieje 

familjare, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në 3 (tre) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-1. Kushdo që e kryen dhunën ose keqtrajtimin fizik, psikologjik ose ekonomik me qëllim 

të cenimit të dinjitetit të personit tjetër brenda një marrëdhënieje familjare, dënohet me gjobë dhe me 

burgim deri në 3 (tre) vjet.

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-3. 

Kur vepra penale nga ky nen 

kryhet ndaj viktimës së 

ndjeshme, ose është e 

motivuar sipas kombësisë, 

gjuhës, besimit fetar ose 

mungesës së besimit fetar, 

ngjyrës së lëkurës, gjinisë, 

identitetit gjinor, orientimit 

seksual, ose për shkak të 

afërsisë me persona me 

njërën nga këto 

karakteristika të mbrojtura 

kryesi dënohet me:, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-3. Kur vepra penale 

nga ky nen kryhet ndaj 

viktimës së ndjeshme, ose 

është e motivuar sipas 

kombësisë, gjuhës, besimit 

fetar ose mungesës së 

besimit fetar, ngjyrës së 

lëkurës, gjinisë, identitetit 

gjinor, orientimit seksual, 

ose për shkak të afërsisë me 

persona me njërën nga këto 

karakteristika të mbrojtura 

kryesi dënohet me:

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
14.7.2022 Burgim

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

110 10.06.2020 11.06.2020 2020:065947 2020:065948 2

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-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.

Aktgjykim , 

Aktgjykim , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes , 

Aktvendim për 

zgjidhjen e 

çështjes-

masë/sanlsion

Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

17.10.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

111 24.06.2020 24.06.2020 2020:066540 2020:074835 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me qëllim të përfitimit të 

kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete apo personin tjetër, përdor forcën apo kanosjen serioze 

për të detyruar personin tjetër 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 tre (3) muaj deri në pesë (5) vjet., 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të 

dobisë pasurore për vete apo personin tjetër, përdor forcën apo kanosjen serioze për të detyruar 

personin tjetër 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 tre (3) muaj deri në pesë (5) vjet.

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-328 

.Detyrimi, 06/L-074 Kodi 

Penal i Republikës së 

Kosovës-328 .Detyrimi

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

13.10.2022
Dënim me 

kusht , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

112 09.07.2020 09.07.2020 2020:067139 2020:082316 1

04/L-082 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., 04/L-082 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., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-1. Kushdo që seriozisht e kanos personin tjetër me fjalë, vepra apo gjeste se do t’i shkaktoj 

ndonjë të keqe me qëllim të frikësimit ose të shkaktimit të ankthit te personi i tillë, dënohet me gjobë 

ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo 

që seriozisht e kanos personin tjetër me fjalë, vepra apo gjeste se do t’i shkaktoj ndonjë të keqe me 

qëllim të frikësimit ose të shkaktimit të ankthit te personi i tillë, dënohet me gjobë ose me burgim 

deri në gjashtë (6) muaj.

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-185 

Kanosja, 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së 

Kosovës-185 Kanosja

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
21.10.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



113 11.09.2020 11.09.2020 2020:069839 2020:112263 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. 

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:

Aktgjykim , 

Aktvendim- 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
14.10.2022 Burgim , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

114 22.06.2020 22.06.2020 2020:072850 2020:072851 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.

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 

Aktgjykim Fajësues I pafajshëm

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

14.11.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

115 07.07.2020 07.07.2020 2020:081221 2020:081222 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-1. 

Kushdo që shkel ligjin mbi trafikun publik apo transportin rrugor dhe rrezikon jetën e njerëzve apo 

pasurinë dhe me këtë i shkakton dikujt lëndim të lehtë trupor ose dëm pasuror, dënohet me gjobë ose 

me burgim deri në tre (3) vjet., 04/L-082 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 lëndim të lehtë trupor ose dëm pasuror, dënohet me gjobë ose me burgim deri 

në tre (3) vjet.

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 Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
20.10.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



116 08.07.2020 08.07.2020 2020:081551 2020:081552 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-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.

Aktgjykim , 

Aktgjykim

Fajësues , 

Fajësues

I pafajshëm , 

Urdhër 

ndëshkimor

21.3.2022 Gjobë , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

117 30.07.2020 04.08.2020 2020:090125 2020:090126 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-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.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

gjyqësor
10.8.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

118 03.08.2020 05.08.2020 2020:090862 2020:090863 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-250 .Mosveprimi sipas dispozitave shëndetësore gjatë 

epidemisë Kushdo që gjatë kohës së epidemisë ose të ndonjë sëmundjeje ngjitëse nuk vepron sipas 

urdhrave apo vendimeve tjera të nxjerra në bazë të dispozitave të organit kompetent, i cili cakton 

masat që kanë për qëllim luftimin apo parandalimin e tyre, dënohet me burgim deri në dy (2) vjet, 

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-250 .Mosveprimi sipas dispozitave shëndetësore gjatë 

epidemisë Kushdo që gjatë kohës së epidemisë ose të ndonjë sëmundjeje ngjitëse nuk vepron sipas 

urdhrave apo vendimeve tjera të nxjerra në bazë të dispozitave të organit kompetent, i cili cakton 

masat që kanë për qëllim luftimin apo parandalimin e tyre, dënohet me burgim deri në dy (2) vjet

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-1.3. ekzistojnë 

rrethana të tjera të cilat e 

pengojnë ndjekjen

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

17.6.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

119 28.08.2020 28.08.2020 2020:104250 2020:104251 1

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

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

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

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

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-269 

.Posedimi i paautorizuar i 

narkotikëve, substancave 

psikotrope ose analoge, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-269 .Posedimi i 

paautorizuar i narkotikëve, 

substancave psikotrope ose 

analoge

Aktgjykim Fajësues I pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

25.10.2022 Burgim , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



120 27.10.2020 28.10.2020 2020:104508 2020:142851 3

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. 

Personi i cili ka kryer vepër penale konsiderohet i paaftë mendërisht nëse në kohën e kryerjes së 

veprës penale lëngonte nga një sëmundje mendore e përkohshme ose e përhershme, nëse kishte 

çrregullim mendor apo ngecje në zhvillimin mendor që e ka prekur funksionimin e tij mendor dhe si 

pasojë e kësaj, nuk ka qenë në gjendje të kuptojë natyrën dhe rëndësinë apo pasojën e veprimeve ose 

mosveprimeve të tij ose nuk ka qenë në gjendje t’i kontrollojë veprimet ose mosveprimet e tij apo të 

kuptojë se kryen vepër penale., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Personi i cili ka 

kryer vepër penale konsiderohet i paaftë mendërisht nëse në kohën e kryerjes së veprës penale 

lëngonte nga një sëmundje mendore e përkohshme ose e përhershme, nëse kishte çrregullim mendor 

apo ngecje në zhvillimin mendor që e ka prekur funksionimin e tij mendor dhe si pasojë e kësaj, nuk 

ka qenë në gjendje të kuptojë natyrën dhe rëndësinë apo pasojën e veprimeve ose mosveprimeve të tij 

ose nuk ka qenë në gjendje t’i kontrollojë veprimet ose mosveprimet e tij apo të kuptojë se kryen 

vepër penale.

Ligji Nr  06-L-009  Ligji për 

ndërmjetsim-11 . Pëlqimi për 

fillimin e procedurës së 

ndërmjetësimit, Ligji Nr  06-

L-009  Ligji për ndërmjetsim-

14 . Marrëveshja për 

zgjedhjen e ndërmjetësuar, 

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-358 Hudhja e 

aktakuzës, 04/L-123 Kodi I 

Procedurës Penale-1. Trupi 

gjykues me aktvendim e 

hudh aktakuzën kur:, 04/L-

123 Kodi I Procedurës 

Penale-1.3. ekzistojnë 

rrethana të tjera të cilat e 

pengojnë ndjekjen

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar
9.3.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

121 16.09.2020 17.09.2020 2020:114957 2020:114958 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.

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-1.3. ekzistojnë 

rrethana të tjera të cilat e 

pengojnë ndjekjen

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

27.5.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

122 28.12.2021 29.12.2021 2020:118358 2021:293183 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-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.

Aktvendim për 

zgjidhjen e 

çështjes-

masë/sanlsion

Trajtim i 

detyrueshëm 

psikiatrik dhe 

ndalimi në 

institucionin e 

kujdesit 

shëndetësor

Seancë 

dëgjimore , 

Shqyrtimi 

fillestar

31.1.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

123 01.10.2020 13.01.2021 2020:125464 2020:125465 1

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-3. Gjyqtari gjithashtu mund të përjashtohet nga ushtrimi i 

funksionit gjyqësor në rast konkret, nëse përpos rasteve nga paragrafi 1. dhe 2. i këtij neni, 

prezantohen dhe vërtetohen rrethana që e vënë në dyshim paanshmërinë e tij ose që duken të 

papërshtatshme.

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-1. Trupi gjykues me 

aktvendim e hudh aktakuzën 

kur:, 04/L-123 Kodi I 

Procedurës Penale-1.3. 

ekzistojnë rrethana të tjera të 

cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim , 

Aktvendim- 

procedural , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

16.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

124 12.10.2020 12.10.2020 2020:131797 2020:131798 1
06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-183 .Ngacmimi Seksual, 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-183 .Ngacmimi Seksual

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. 

Kushdo që ngacmon 

seksualisht personin tjetër, 

në veçanti personin i cili 

është i ndjeshëm për shkak të 

moshës, sëmundjes, 

paaftësisë, varësisë, 

shtatzënisë, paaftësisë së 

rëndë fizike apo mendore, 

dënohet me gjobë ose me 

burgim deri në tri (3) vjet., 

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. 

Kushdo që ngacmon 

seksualisht personin tjetër, 

në veçanti personin i cili 

është i ndjeshëm për shkak të 

moshës, sëmundjes, 

paaftësisë, varësisë, 

shtatzënisë, paaftësisë së 

rëndë fizike apo mendore, 

dënohet me gjobë ose me 

burgim deri në tri (3) vjet.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
23.12.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



125 10.12.2020 11.12.2020 2020:141827 2020:174381 2

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 tre (3) 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 tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me anë të zjarrit, vërshimeve, armëve, eksplozivit, helmit ose 

gazit helmues, rrezatimit jonizues, forcës mekanike, me energji elektrike ose me ndonjë lloj energjie 

tjetër, ose me ndonjë veprim tjetër të rrezikshëm apo mjete të rrezikshme, shkakton rrezik të madh 

për jetën e njerëzve apo dëm të konsiderueshëm pasuror, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj 

deri në pesë (5) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me anë të zjarrit, 

vërshimeve, armëve, eksplozivit, helmit ose gazit helmues, rrezatimit jonizues, forcës mekanike, me 

energji elektrike ose me ndonjë lloj energjie tjetër, ose me ndonjë veprim tjetër të rrezikshëm apo 

mjete të rrezikshme, shkakton rrezik të madh për jetën e njerëzve apo dëm të konsiderueshëm 

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

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-1.3. ekzistojnë 

rrethana të tjera të cilat e 

pengojnë ndjekjen

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar
2.6.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

126 30.10.2020 02.11.2020 2020:147140 2020:147141 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-313 

.Vjedhja, 06/L-074 Kodi 

Penal i Republikës së 

Kosovës-313 .Vjedhja

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
21.7.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

127 30.10.2020 02.11.2020 2020:147184 2020:147185 1

06/L-074 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 322 të këtij 

Kodi, dënohet me gjobë ose burgim deri në një (1) vit., 06/L-074 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 322 të këtij Kodi, dënohet me gjobë ose burgim deri në 

një (1) vit.

06/L-074 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 322 të këtij Kodi, 

dënohet me gjobë ose burgim 

deri në një (1) vit., 06/L-074 

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 322 të këtij Kodi, 

dënohet me gjobë ose burgim 

deri në një (1) vit.

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
7.7.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

128 12.11.2020 13.11.2020 2020:156215 2020:156216 1

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-1. Trupi gjykues me 

aktvendim e hudh aktakuzën 

kur:, 04/L-123 Kodi I 

Procedurës Penale-1.3. 

ekzistojnë rrethana të tjera të 

cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

19.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

129 10.12.2020 11.12.2020 2020:174325 2020:174326 1

06/L-074 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-074 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-123 Kodi I Procedurës 

Penale-35 Kompetenca 

territoriale lidhur me 

bashkimin e procedurës

Aktgjykim , 

Aktvendim- 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

12.10.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

130 25.01.2021 25.01.2021 2020:187040 2021:012294 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:

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
19.12.2022 Burgim

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



131 01.02.2021 03.02.2021 2021:017513 2021:017514 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. 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-2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. 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-1. Kushdo që me ndonjë materie të dëmshme e ndot ujin të cilin njerëzit e 

përdorin si ujë të pijshëm dhe kështu rrezikon jetën apo shëndetin e njerëzve, dënohet me burgim deri 

në tre (3) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me ndonjë materie të 

dëmshme e ndot ujin të cilin njerëzit e përdorin si ujë të pijshëm dhe kështu rrezikon jetën apo 

shëndetin e njerëzve, dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. 

Kushdo që me ndonjë 

materie të dëmshme e ndot 

ujin të cilin njerëzit e 

përdorin si ujë të pijshëm dhe 

kështu rrezikon jetën apo 

shëndetin e njerëzve, dënohet 

me burgim deri në tre (3) 

vjet., 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. 

Kushdo që me ndonjë 

materie të dëmshme e ndot 

ujin të cilin njerëzit e 

përdorin si ujë të pijshëm dhe 

kështu rrezikon jetën apo 

shëndetin e njerëzve, dënohet 

me burgim deri në tre (3) vjet.

Aktgjykim Refuzues I pafajshëm

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

20.10.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

132 02.02.2021 02.02.2021 2021:018350 2021:018351 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:

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
12.10.2022

Gjobë , Dënim 

me kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

133 01.03.2021 10.11.2021 2021:037670 2021:037671 4

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 , 

Hudhje , 

Hudhje , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
25.3.2022

Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

134 23.03.2021 01.04.2021 2021:054671 2021:054672 1

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-3. Gjyqtari gjithashtu mund të përjashtohet nga ushtrimi i 

funksionit gjyqësor në rast konkret, nëse përpos rasteve nga paragrafi 1. dhe 2. i këtij neni, 

prezantohen dhe vërtetohen rrethana që e vënë në dyshim paanshmërinë e tij ose që duken të 

papërshtatshme.

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-35 Kompetenca 

territoriale lidhur me 

bashkimin e procedurës

Aktvendim , 

Aktgjykim , 

Aktvendim- 

procedural , 

Aktvendim- 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
29.7.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

135 29.03.2021 29.03.2021 2021:058083 2021:058084 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-313 

.Vjedhja, 06/L-074 Kodi 

Penal i Republikës së 

Kosovës-313 .Vjedhja

Aktgjykim Hudhje

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

1.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

136 20.06.2022 20.06.2022 2021:087383 2022:125886 2

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-1.3. ekzistojnë 

rrethana të tjera të cilat e 

pengojnë ndjekjen

Aktvendim , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

21.6.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

137 21.05.2021 21.05.2021 2021:097163 2021:097164 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Kur vepra penale nga ky nen kryhet ndaj viktimës 

së ndjeshme, ose është e motivuar sipas kombësisë, gjuhës, besimit fetar ose mungesës së besimit 

fetar, ngjyrës së lëkurës, gjinisë, identitetit gjinor, orientimit seksual, ose për shkak të afërsisë me 

persona me njërën nga këto karakteristika të mbrojtura kryesi dënohet me:, 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-3. Kur vepra penale nga ky nen kryhet ndaj viktimës së ndjeshme, ose është 

e motivuar sipas kombësisë, gjuhës, besimit fetar ose mungesës së besimit fetar, ngjyrës së lëkurës, 

gjinisë, identitetit gjinor, orientimit seksual, ose për shkak të afërsisë me persona me njërën nga këto 

karakteristika të mbrojtura kryesi dënohet me:, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3.1. 

burgim prej gjashtë (6) muaj deri në tre (3) vjet për veprën penale nga paragrafi 1. i këtij neni; ose, 

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3.1. burgim prej gjashtë (6) muaj deri në tre (3) vjet 

për veprën penale nga paragrafi 1. i këtij neni; ose

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 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

11.2.2022 Burgim

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

138 14.06.2021 01.11.2021 2021:118622 2021:118623 3

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-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-1.4. dëmtimin e 

përkohshëm të shëndetit të personit tjetër, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit., 04/L-

082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1.4. dëmtimin e përkohshëm të shëndetit të personit tjetër, 

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

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-187 

Sulmi, 04/L-082 Kodi Penal 

i Republikës së Kosovës-187 

Sulmi

Aktvendim , 

Aktvendim- 

procedural , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

28.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



139 30.06.2021 12.11.2021 2021:138412 2021:138413 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-181 

.Kanosja, 06/L-074 Kodi 

Penal i Republikës së 

Kosovës-181 .Kanosja

Aktvendim , 

Aktgjykim
Fajësues

Urdhër 

ndëshkimor
20.4.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

140 27.07.2021 27.07.2021 2021:164786 2021:164787 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. 

Kushdo që e kryen dhunën 

ose keqtrajtimin fizik, 

psikologjik ose ekonomik me 

qëllim të cenimit të dinjitetit 

të personit tjetër brenda një 

marrëdhënieje familjare, 

dënohet me gjobë dhe me 

burgim deri në 3 (tre) vjet., 

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. 

Kushdo që e kryen dhunën 

ose keqtrajtimin fizik, 

psikologjik ose ekonomik me 

qëllim të cenimit të dinjitetit 

të personit tjetër brenda një 

marrëdhënieje familjare, 

dënohet me gjobë dhe me 

burgim deri në 3 (tre) vjet.

Aktgjykim Fajësues I pafajshëm

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

22.11.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

141 27.07.2021 27.07.2021 2021:164794 2021:164795 1

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-1. Trupi gjykues me 

aktvendim e hudh aktakuzën 

kur:, 04/L-123 Kodi I 

Procedurës Penale-1.3. 

ekzistojnë rrethana të tjera të 

cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

16.12.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

142 25.08.2021 25.08.2021 2021:189067 2021:189068 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që e kryen dhunën ose keqtrajtimin fizik, 

psikologjik ose ekonomik me qëllim të cenimit të dinjitetit të personit tjetër brenda një marrëdhënieje 

familjare, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në 3 (tre) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-1. Kushdo që e kryen dhunën ose keqtrajtimin fizik, psikologjik ose ekonomik me qëllim 

të cenimit të dinjitetit të personit tjetër brenda një marrëdhënieje familjare, dënohet me gjobë dhe me 

burgim deri në 3 (tre) vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-3. Për të gjitha provat 

për të cilat është paraqitur 

kundërshtim, gjyqtari i vetëm 

gjykues ose kryetari i trupit 

gjykues merr aktvendim me 

shkrim të arsyetuar për 

lejimin ose përjashtimin e 

provës., 04/L-123 Kodi I 

Procedurës Penale-3. 

Gjyqtari i vetëm gjykues ose 

kryetari i trupit gjykues merr 

aktvendim me shkrim të 

arsyetuar me të cilin refuzon 

kërkesën ose hudh aktakuzën.

Aktgjykim , 

Aktvendim- 

procedural

Fajësues I pafajshëm
Shqyrtimi 

gjyqësor
22.2.2022

Dënim me 

kusht , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

143 27.08.2021 27.08.2021 2021:190857 2021:190858 2

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-332 

Uzurpimi i paligjshëm i 

pronës së paluajtshme, 04/L-

082 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-332 Uzurpimi i 

paligjshëm i pronës së 

paluajtshme

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

11.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

144 13.09.2021 21.09.2021 2021:203156 2021:203157 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-356 

.Shkaktimi i rrezikut të 

përgjithshëm, 06/L-074 Kodi 

Penal i Republikës së 

Kosovës-356 .Shkaktimi i 

rrezikut të përgjithshëm

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
17.1.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



145 24.11.2021 24.11.2021 2021:243647 2021:264489 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-9. Nëse vepra penale nga paragrafi 6. i këtij neni 

rezulton me vdekjen e një apo më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në 

tetë (8) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-9. Nëse vepra penale nga paragrafi 6. i 

këtij neni rezulton me vdekjen e një apo më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej një (1) 

deri në tetë (8) 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-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.

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-187 Kushtet e 

nevojshme për caktimin e 

paraburgimit, 04/L-123 Kodi 

I Procedurës Penale-191 

Vazhdimi i paraburgimit

Aktgjykim , 

Aktvendim- 

procedural , 

Aktvendim 

procedural-Mase

Fajësues Pranon fajësinë 5.1.2022 Gjysmëliria

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

146 01.11.2021 01.11.2021 2021:243995 2021:243996 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
20.10.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

147 04.11.2021 04.11.2021 2021:247205 2021:247206 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-4. 

Kushdo që lajmëron te 

personi zyrtar i ngarkuar me 

detyrën për të hetuar apo 

ndjekur, se është kryer vepër 

penale e cila ndiqet sipas 

detyrës zyrtare, edhe pse ai e 

di se vepra nuk është kryer, 

dënohet me dënimin nga 

paragrafi 3. i këtij neni., 

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-4. 

Kushdo që lajmëron te 

personi zyrtar i ngarkuar me 

detyrën për të hetuar apo 

ndjekur, se është kryer vepër 

penale e cila ndiqet sipas 

detyrës zyrtare, edhe pse ai e 

di se vepra nuk është kryer, 

dënohet me dënimin nga 

paragrafi 3. i këtij neni.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
14.10.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

148 05.11.2021 07.11.2021 2021:249204 2021:249205 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 Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
31.1.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

149 18.11.2021 18.11.2021 2021:258895 2021:258896 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-314 

.Vjedhja e shërbimeve, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-314 .Vjedhja e 

shërbimeve

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
10.1.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

150 19.11.2021 22.11.2021 2021:260776 2021:260777 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-357 

.Asgjësimi, dëmtimi ose 

heqja e instalimeve publike 

dënohet me burgim deri në 

pesë (5) vjet., 06/L-074 Kodi 

Penal i Republikës së 

Kosovës-357 .Asgjësimi, 

dëmtimi ose heqja e 

instalimeve publike dënohet 

me burgim deri në pesë (5) 

vjet.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
14.10.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

151 24.11.2021 24.11.2021 2021:264144 2021:264145 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
18.10.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



152 25.11.2021 25.11.2021 2021:265469 2021:265470 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-382 

.Lajmërimi apo kallëzimi i 

rremë, 06/L-074 Kodi Penal 

i Republikës së Kosovës-382 

.Lajmërimi apo kallëzimi i 

rremë

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
17.1.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

153 25.11.2021 25.11.2021 2021:265481 2021:265482 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-314 

.Vjedhja e shërbimeve, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-314 .Vjedhja e 

shërbimeve

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
10.1.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

154 23.12.2021 23.12.2021 2021:267275 2021:289623 1

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;

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.

Aktgjykim , 

Aktvendim- 

procedural , 

Aktvendim- 

procedural , 

Aktvendim 

procedural-

Mase , 

Aktvendim 

procedural-

Mase , 

Aktvendim 

procedural-

Mase , 

Aktvendim 

procedural-

Mase , 

Aktvendim 

procedural-Mase

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Fajësues , 

Paraburgim

I pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

15.9.2022 Burgim

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

155 01.12.2021 01.12.2021 2021:268624 2021:268625 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
Urdhër 

ndëshkimor
27.7.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



156 01.12.2021 01.12.2021 2021:268656 2021:268657 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-3. 

Kur vepra penale nga ky nen 

kryhet ndaj viktimës së 

ndjeshme, ose është e 

motivuar sipas kombësisë, 

gjuhës, besimit fetar ose 

mungesës së besimit fetar, 

ngjyrës së lëkurës, gjinisë, 

identitetit gjinor, orientimit 

seksual, ose për shkak të 

afërsisë me persona me 

njërën nga këto 

karakteristika të mbrojtura 

kryesi dënohet me:, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-3. Kur vepra penale 

nga ky nen kryhet ndaj 

viktimës së ndjeshme, ose 

është e motivuar sipas 

kombësisë, gjuhës, besimit 

fetar ose mungesës së 

besimit fetar, ngjyrës së 

lëkurës, gjinisë, identitetit 

gjinor, orientimit seksual, 

ose për shkak të afërsisë me 

persona me njërën nga këto 

karakteristika të mbrojtura 

kryesi dënohet me:

Aktgjykim Fajësues I pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

22.6.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

157 13.12.2021 13.12.2021 2021:278598 2021:278599 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-314 

.Vjedhja e shërbimeve, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-314 .Vjedhja e 

shërbimeve

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
3.2.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

158 15.12.2021 15.12.2021 2021:281524 2021:281525 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-314 

.Vjedhja e shërbimeve, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-314 .Vjedhja e 

shërbimeve

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
3.2.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

159 24.12.2021 27.12.2021 2021:290855 2021:290856 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-314 

.Vjedhja e shërbimeve, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-314 .Vjedhja e 

shërbimeve

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
22.2.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

160 24.12.2021 27.12.2021 2021:290891 2021:290892 2

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-1. Trupi gjykues me 

aktvendim e hudh aktakuzën 

kur:, 04/L-123 Kodi I 

Procedurës Penale-1.3. 

ekzistojnë rrethana të tjera të 

cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar
1.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

161 28.12.2021 29.12.2021 2021:292751 2021:292752 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-269 

.Posedimi i paautorizuar i 

narkotikëve, substancave 

psikotrope ose analoge, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-269 .Posedimi i 

paautorizuar i narkotikëve, 

substancave psikotrope ose 

analoge

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
22.3.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

162 28.12.2021 29.12.2021 2021:292779 2021:292780 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-314 

.Vjedhja e shërbimeve, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-314 .Vjedhja e 

shërbimeve

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
31.1.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



163 28.12.2021 29.12.2021 2021:292790 2021:292791 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-314 

.Vjedhja e shërbimeve, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-314 .Vjedhja e 

shërbimeve

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
31.1.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

164 05.01.2022 06.01.2022 2022:001163 2022:001164 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 Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
22.2.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

165 05.01.2022 06.01.2022 2022:001165 2022:001166 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
Urdhër 

ndëshkimor
11.3.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

166 10.01.2022 10.01.2022 2022:002830 2022:002831 2

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me qëllim që ai apo personi tjetër të 

fsheh apo t’i shmanget, pjesërisht apo tërësisht, pagesës së tatimit, tarifave apo kontributeve të tjera 

që kërkohen me ligj, jep të dhëna të pavërteta apo nuk i përfshin të dhënat lidhur me të ardhurat e tij, 

pasurinë, gjendjen ekonomike apo fakte të tjera relevante për vlerësimin e detyrimeve të tilla, dënohet 

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

Kushdo që me qëllim që ai apo personi tjetër të fsheh apo t’i shmanget, pjesërisht apo tërësisht, 

pagesës së tatimit, tarifave apo kontributeve të tjera që kërkohen me ligj, jep të dhëna të pavërteta 

apo nuk i përfshin të dhënat lidhur me të ardhurat e tij, pasurinë, gjendjen ekonomike apo fakte të 

tjera relevante për vlerësimin e detyrimeve të tilla, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) 

vjet.

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. 

Kushdo që me qëllim që ai 

apo personi tjetër të fsheh 

apo t’i shmanget, pjesërisht 

apo tërësisht, pagesës së 

tatimit, tarifave apo 

kontributeve të tjera që 

kërkohen me ligj, jep të 

dhëna të pavërteta apo nuk i 

përfshin të dhënat lidhur me 

të ardhurat e tij, pasurinë, 

gjendjen ekonomike apo 

fakte të tjera relevante për 

vlerësimin e detyrimeve të 

tilla, dënohet me gjobë dhe 

me burgim deri në tre (3) 

vjet., 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. 

Kushdo që me qëllim që ai 

apo personi tjetër të fsheh 

apo t’i shmanget, pjesërisht 

apo tërësisht, pagesës së 

tatimit, tarifave apo 

kontributeve të tjera që 

kërkohen me ligj, jep të 

dhëna të pavërteta apo nuk i 

përfshin të dhënat lidhur me 

të ardhurat e tij, pasurinë, 

gjendjen ekonomike apo 

fakte të tjera relevante për 

vlerësimin e detyrimeve të 

Aktgjykim
Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , I 

pafajshëm

10.1.2022

Gjobë , 

Burgim , 

Gjobë , Dënim 

me kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

167 25.01.2022 26.01.2022 2022:014582 2022:014583 1

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

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

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

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

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

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

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. 

Kushdo që personit tjetër ia 

merr pasurinë e cila 

vlerësohet në shumën prej 

pesëdhjetë (50) Euro apo më 

shumë, me qëllim të 

përvetësimit të 

kundërligjshëm për vete apo 

për personin tjetër, dënohet 

me gjobë dhe me burgim deri 

në tre (3) vjet., 04/L-082 

Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-1. Kushdo që 

personit tjetër ia merr 

pasurinë e cila vlerësohet në 

shumën prej pesëdhjetë (50) 

Euro apo më shumë, me 

qëllim të përvetësimit të 

kundërligjshëm për vete apo 

për personin tjetër, dënohet 

me gjobë dhe me burgim deri 

në tre (3) vjet.

Aktvendim , 

Aktgjykim
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
12.4.2022

Gjobë , Gjobë 

, Burgim , 

Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



168 31.01.2022 31.01.2022 2022:018388 2022:018389 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-4. Kushdo që lajmëron te personi zyrtar i ngarkuar 

me detyrën për të hetuar apo ndjekur, se është kryer vepër penale e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare, 

edhe pse ai e di se vepra nuk është kryer, dënohet me dënimin nga paragrafi 3. i këtij neni., 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-4. Kushdo që lajmëron te personi zyrtar i ngarkuar me detyrën 

për të hetuar apo ndjekur, se është kryer vepër penale e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare, edhe pse ai 

e di se vepra nuk është kryer, dënohet me dënimin nga paragrafi 3. i këtij neni.

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-4. 

Kushdo që lajmëron te 

personi zyrtar i ngarkuar me 

detyrën për të hetuar apo 

ndjekur, se është kryer vepër 

penale e cila ndiqet sipas 

detyrës zyrtare, edhe pse ai e 

di se vepra nuk është kryer, 

dënohet me dënimin nga 

paragrafi 3. i këtij neni., 

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-4. 

Kushdo që lajmëron te 

personi zyrtar i ngarkuar me 

detyrën për të hetuar apo 

ndjekur, se është kryer vepër 

penale e cila ndiqet sipas 

detyrës zyrtare, edhe pse ai e 

di se vepra nuk është kryer, 

dënohet me dënimin nga 

paragrafi 3. i këtij neni.

Aktvendim , 

Aktvendim , 

Aktgjykim

Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

1.11.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

169 01.02.2022 01.02.2022 2022:019188 2022:019189 1

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-2. Me rastin e 

marrjes së aktvendimit nga 

ky nen, gjyqtari i vetëm 

gjykues ose kryetari i trupit 

gjykues nuk detyrohet me 

cilësimin juridik të veprës 

penale siç është parashtruar 

nga prokurori i shtetit në 

aktakuzë.

Aktgjykim , 

Aktvendim- 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

31.8.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

170 30.03.2022 30.03.2022 2022:024632 2022:061038 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Kur vepra penale nga ky nen kryhet ndaj viktimës 

së ndjeshme, ose është e motivuar sipas kombësisë, gjuhës, besimit fetar ose mungesës së besimit 

fetar, ngjyrës së lëkurës, gjinisë, identitetit gjinor, orientimit seksual, ose për shkak të afërsisë me 

persona me njërën nga këto karakteristika të mbrojtura kryesi dënohet me:, 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-3. Kur vepra penale nga ky nen kryhet ndaj viktimës së ndjeshme, ose është 

e motivuar sipas kombësisë, gjuhës, besimit fetar ose mungesës së besimit fetar, ngjyrës së lëkurës, 

gjinisë, identitetit gjinor, orientimit seksual, ose për shkak të afërsisë me persona me njërën nga këto 

karakteristika të mbrojtura kryesi dënohet me:, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. 

Kur vepra penale nga ky nen kryhet ndaj viktimës së ndjeshme, ose është e motivuar sipas 

kombësisë, gjuhës, besimit fetar ose mungesës së besimit fetar, ngjyrës së lëkurës, gjinisë, identitetit 

gjinor, orientimit seksual, ose për shkak të afërsisë me persona me njërën nga këto karakteristika të 

mbrojtura kryesi dënohet me:, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Kur vepra penale 

nga ky nen kryhet ndaj viktimës së ndjeshme, ose është e motivuar sipas kombësisë, gjuhës, besimit 

fetar ose mungesës së besimit fetar, ngjyrës së lëkurës, gjinisë, identitetit gjinor, orientimit seksual, 

ose për shkak të afërsisë me persona me njërën nga këto karakteristika të mbrojtura kryesi dënohet 

me:, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-77 .Dënimi për veprat penale në vazhdim, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-77 .Dënimi për veprat penale në vazhdim

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.

Aktgjykim , 

Aktvendim- 

procedural , 

Aktvendim 

procedural-

Mase , 

Aktvendim 

procedural-Mase

Fajësues , 

Paraburgim
Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
19.4.2022 Burgim

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

171 09.02.2022 09.02.2022 2022:025654 2022:025655 1

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.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

6.9.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



172 07.03.2022 07.03.2022 2022:029055 2022:044623 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
30.3.2022

Dënim me 

kusht , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

173 14.02.2022 15.02.2022 2022:029504 2022:029505 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-314 

.Vjedhja e shërbimeve, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-314 .Vjedhja e 

shërbimeve

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
11.3.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

174 15.02.2022 16.02.2022 2022:030715 2022:030716 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-314 

.Vjedhja e shërbimeve, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-314 .Vjedhja e 

shërbimeve

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
11.3.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

175 18.02.2022 18.02.2022 2022:032309 2022:032310 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 , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

15.7.2022

Dënim me 

kusht , Burgim 

, Burgim , 

Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

176 23.02.2022 23.02.2022 2022:036381 2022:036382 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
14.10.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

177 07.03.2022 07.03.2022 2022:036445 2022:044628 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Çdo anëtar i familjes që ushtron dhunë ose 

keqtrajtim fizik, psikologjik, seksual ose ekonomik ndaj anëtarit tjetër të familjes së tij/saj, dënohet 

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

anëtar i familjes që ushtron dhunë ose keqtrajtim fizik, psikologjik, seksual ose ekonomik ndaj 

anëtarit tjetër të familjes së tij/saj, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-1. Gjykata mund të 

caktojë arrestin shtëpiak për 

të pandehurin nëse:, 04/L-

123 Kodi I Procedurës 

Penale-1.1. ekziston dyshim i 

bazuar se i pandehuri ka 

kryer vepër penale; dhe, 

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-1.2. plotësohen 

kushtet nga neni 187, 

paragrafi .1, nën-paragrafi 

1.2. i këtij Kodi., 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 

Aktgjykim , 

Aktvendim- 

procedural , 

Aktvendim- 

procedural , 

Aktvendim 

procedural-

Mase , 

Aktvendim 

procedural-Mase

Fajësues , 

Arrest 

shtëpiak , 

Arrest 

shtëpiak , 

Paraburgim

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

2.6.2022
Gjobë , Dënim 

me kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

178 25.02.2022 25.02.2022 2022:038704 2022:038705 1

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-332 

Uzurpimi i paligjshëm i 

pronës së paluajtshme, 04/L-

082 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-332 Uzurpimi i 

paligjshëm i pronës së 

paluajtshme

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
11.3.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



179 28.02.2022 01.03.2022 2022:039921 2022:039922 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 Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
21.3.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

180 28.02.2022 01.03.2022 2022:040590 2022:040591 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-269 

.Posedimi i paautorizuar i 

narkotikëve, substancave 

psikotrope ose analoge, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-269 .Posedimi i 

paautorizuar i narkotikëve, 

substancave psikotrope ose 

analoge

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
11.3.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

181 04.03.2022 04.03.2022 2022:043374 2022:043375 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

19.4.2022
Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

182 11.03.2022 11.03.2022 2022:047595 2022:047596 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-314 

.Vjedhja e shërbimeve, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-314 .Vjedhja e 

shërbimeve

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
4.4.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

183 23.03.2022 23.03.2022 2022:054026 2022:054027 3

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

2.6.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

184 24.03.2022 24.03.2022 2022:055406 2022:055407 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

31.8.2022

Gjobë , Dënim 

me kusht , 

Trajtimi i 

detyrueshëm 

psikiatrik në 

liri

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

185 25.03.2022 25.03.2022 2022:056681 2022:056682 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-269 

.Posedimi i paautorizuar i 

narkotikëve, substancave 

psikotrope ose analoge, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-269 .Posedimi i 

paautorizuar i narkotikëve, 

substancave psikotrope ose 

analoge

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
20.4.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

186 25.03.2022 25.03.2022 2022:056735 2022:056736 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-269 

.Posedimi i paautorizuar i 

narkotikëve, substancave 

psikotrope ose analoge, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-269 .Posedimi i 

paautorizuar i narkotikëve, 

substancave psikotrope ose 

analoge

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
20.4.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

187 28.03.2022 28.03.2022 2022:057800 2022:057801 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-269 

.Posedimi i paautorizuar i 

narkotikëve, substancave 

psikotrope ose analoge, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-269 .Posedimi i 

paautorizuar i narkotikëve, 

substancave psikotrope ose 

analoge

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
18.5.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



188 01.04.2022 01.04.2022 2022:063877 2022:063878 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-314 

.Vjedhja e shërbimeve, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-314 .Vjedhja e 

shërbimeve

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
20.4.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

189 01.04.2022 01.04.2022 2022:063888 2022:063889 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-349 

.Vjedhja e pyllit, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-349 .Vjedhja e pyllit

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
18.5.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

190 01.04.2022 01.04.2022 2022:063914 2022:063915 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-314 

.Vjedhja e shërbimeve, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-314 .Vjedhja e 

shërbimeve

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
20.4.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

191 04.04.2022 04.04.2022 2022:065076 2022:065077 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-181 

.Kanosja, 06/L-074 Kodi 

Penal i Republikës së 

Kosovës-181 .Kanosja

Aktgjykim Aprovues Pranon fajësinë 11.5.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

192 12.04.2022 13.04.2022 2022:073086 2022:073087 2

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.

Aktgjykim
Fajësues , 

Fajësues

Urdhër 

ndëshkimor , 

Urdhër 

ndëshkimor

17.6.2022 Gjobë , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

193 14.04.2022 14.04.2022 2022:075168 2022:075169 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 Aprovues 11.5.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

194 15.04.2022 20.04.2022 2022:076398 2022:076399 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31 Bashkëkryerja Nëse dy apo më shumë persona së bashku kryejnë veprën penale duke marrë pjesë 

në kryerjen e veprës penale ose thelbësisht duke i kontribuar kryerjes së saj në ndonjë mënyrë tjetër, 

secili prej tyre është përgjegjës dhe dënohet me dënimin e paraparë për vepër penale., 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-81 Dënimi për veprat penale në vazhdim, 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-81 Dënimi për veprat penale në vazhdim

04/L-082 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 tre 

(3) muaj deri në tre (3) vjet., 

04/L-082 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 tre 

(3) muaj deri në tre (3) vjet.

Aktvendim , 

Aktgjykim

Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

gjyqësor
25.5.2022 Gjobë , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

195 15.04.2022 15.04.2022 2022:076603 2022:076604 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-314 

.Vjedhja e shërbimeve, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-314 .Vjedhja e 

shërbimeve

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
2.6.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

196 19.04.2022 19.04.2022 2022:077655 2022:077656 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 Aprovues 11.5.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



197 22.04.2022 22.04.2022 2022:082074 2022:082075 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
Urdhër 

ndëshkimor
11.5.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

198 27.04.2022 27.04.2022 2022:084259 2022:084260 1

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-1.2. ekzistojnë 

rrethana të cilat e 

përjashtojnë përgjegjësinë 

penale;

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

13.6.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

199 29.04.2022 29.04.2022 2022:087743 2022:087744 2

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-185 

.Lëndimi i lehtë trupor, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-185 .Lëndimi i 

lehtë trupor

Aktgjykim
Fajësues , 

Fajësues

Urdhër 

ndëshkimor , 

Urdhër 

ndëshkimor

2.6.2022 Gjobë , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

200 04.05.2022 04.05.2022 2022:088288 2022:088289 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-314 

.Vjedhja e shërbimeve, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-314 .Vjedhja e 

shërbimeve

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
2.6.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

201 11.05.2022 11.05.2022 2022:092217 2022:092218 2

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-267 

.Blerja, posedimi, 

shpërndarja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikëve, 

substancave psikotrope dhe 

analoge, 06/L-074 Kodi 

Penal i Republikës së 

Kosovës-267 .Blerja, 

posedimi, shpërndarja dhe 

shitja e paautorizuar e 

narkotikëve, substancave 

psikotrope dhe analoge

Aktgjykim
Fajësues , 

Fajësues

Urdhër 

ndëshkimor , 

Urdhër 

ndëshkimor

2.6.2022 Gjobë , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

202 23.05.2022 23.05.2022 2022:102334 2022:102335 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-349 

.Vjedhja e pyllit, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-349 .Vjedhja e pyllit

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
21.6.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

203 27.05.2022 27.05.2022 2022:107383 2022:107384 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.

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
6.7.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

204 27.05.2022 27.05.2022 2022:107392 2022:107393 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 Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

20.12.2022 Burgim

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

205 31.05.2022 01.06.2022 2022:110636 2022:110637 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
Urdhër 

ndëshkimor
6.7.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

206 16.06.2022 16.06.2022 2022:123766 2022:123767 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. 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. 

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:

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
7.7.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



207 07.07.2022 07.07.2022 2022:139138 2022:139139 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Aktgjykim , 

Aktvendim 

procedural-

Mase , 

Aktvendim 

procedural-Mase

Fajësues , 

Paraburgim , 

Paraburgim

Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
12.8.2022 Burgim

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

208 18.07.2022 19.07.2022 2022:145830 2022:145831 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
Urdhër 

ndëshkimor
22.8.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

209 25.07.2022 25.07.2022 2022:150452 2022:150453 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-269 

.Posedimi i paautorizuar i 

narkotikëve, substancave 

psikotrope ose analoge, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-269 .Posedimi i 

paautorizuar i narkotikëve, 

substancave psikotrope ose 

analoge

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
27.7.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

210 05.08.2022 05.08.2022 2022:159642 2022:159643 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-314 

.Vjedhja e shërbimeve, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-314 .Vjedhja e 

shërbimeve

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
16.9.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

211 05.08.2022 08.08.2022 2022:159651 2022:159652 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

Aktvendim , 

Aktgjykim , 

Aktvendim 

procedural-Mase

Fajësues , 

Paraburgim
Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
12.8.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

212 12.08.2022 12.08.2022 2022:164020 2022:164021 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-182 

.Ngacmimi, 06/L-074 Kodi 

Penal i Republikës së 

Kosovës-182 .Ngacmimi

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
22.9.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

213 15.08.2022 15.08.2022 2022:164817 2022:164818 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-313 

.Vjedhja, 06/L-074 Kodi 

Penal i Republikës së 

Kosovës-313 .Vjedhja

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
22.9.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

214 19.08.2022 19.08.2022 2022:169241 2022:169242 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-367 

.Përdorimi i armës apo mjetit 

të rrezikshëm, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-367 .Përdorimi i 

armës apo mjetit të 

rrezikshëm

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
27.10.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

215 29.08.2022 30.08.2022 2022:176395 2022:176396 1 Aktgjykim
Fajësues , 

Fajësues

Urdhër 

ndëshkimor , 

Urdhër 

ndëshkimor

20.9.2022 Gjobë , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

216 29.08.2022 19.09.2022 2022:176408 2022:176409 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
Urdhër 

ndëshkimor
19.9.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



217 01.09.2022 01.09.2022 2022:179439 2022:179440 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
Urdhër 

ndëshkimor
17.10.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

218 13.09.2022 13.09.2022 2022:187238 2022:187239 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-248 .Dhuna në 

familje

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

16.12.2022 Burgim

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

219 21.09.2022 22.09.2022 2022:194135 2022:194136 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-267 

.Blerja, posedimi, 

shpërndarja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikëve, 

substancave psikotrope dhe 

analoge, 06/L-074 Kodi 

Penal i Republikës së 

Kosovës-267 .Blerja, 

posedimi, shpërndarja dhe 

shitja e paautorizuar e 

narkotikëve, substancave 

psikotrope dhe analoge

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
1.11.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

220 27.09.2022 27.09.2022 2022:198509 2022:198510 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 Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
22.11.2022

Dënim me 

kusht , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

221 30.09.2022 03.10.2022 2022:201082 2022:201083 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-320 

.Uzurpimi i paligjshëm i 

pronës së paluajtshme, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-320 .Uzurpimi i 

paligjshëm i pronës së 

paluajtshme

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
23.11.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

222 05.10.2022 06.10.2022 2022:203814 2022:203815 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-202 

.Fotografimi dhe incizimet 

tjera të paautorizuara, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-202 .Fotografimi 

dhe incizimet tjera të 

paautorizuara

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
18.11.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

223 05.10.2022 06.10.2022 2022:203831 2022:203832 1

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 Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
22.11.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



224 10.10.2022 12.10.2022 2022:206940 2022:206941 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-3. 

Kur vepra penale nga ky nen 

kryhet ndaj viktimës së 

ndjeshme, ose është e 

motivuar sipas kombësisë, 

gjuhës, besimit fetar ose 

mungesës së besimit fetar, 

ngjyrës së lëkurës, gjinisë, 

identitetit gjinor, orientimit 

seksual, ose për shkak të 

afërsisë me persona me 

njërën nga këto 

karakteristika të mbrojtura 

kryesi dënohet me:, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-3. Kur vepra penale 

nga ky nen kryhet ndaj 

viktimës së ndjeshme, ose 

është e motivuar sipas 

kombësisë, gjuhës, besimit 

fetar ose mungesës së 

besimit fetar, ngjyrës së 

lëkurës, gjinisë, identitetit 

gjinor, orientimit seksual, 

ose për shkak të afërsisë me 

persona me njërën nga këto 

karakteristika të mbrojtura 

kryesi dënohet me:

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

28.12.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

225 17.10.2022 17.10.2022 2022:213271 2022:213272 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-314 

.Vjedhja e shërbimeve, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-314 .Vjedhja e 

shërbimeve

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
22.11.2022

Dënim me 

kusht , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

226 25.10.2022 25.10.2022 2022:219534 2022:219535 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.

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
6.12.2022

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

227 28.10.2022 28.10.2022 2022:222818 2022:222819 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-269 

.Posedimi i paautorizuar i 

narkotikëve, substancave 

psikotrope ose analoge, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-269 .Posedimi i 

paautorizuar i narkotikëve, 

substancave psikotrope ose 

analoge

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
18.11.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

228 31.10.2022 31.10.2022 2022:223877 2022:223878 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 Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
22.11.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



229 01.11.2022 01.11.2022 2022:225166 2022:225167 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-269 

.Posedimi i paautorizuar i 

narkotikëve, substancave 

psikotrope ose analoge, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-269 .Posedimi i 

paautorizuar i narkotikëve, 

substancave psikotrope ose 

analoge

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
12.12.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

230 01.11.2022 01.11.2022 2022:225221 2022:225222 1

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-356 

.Shkaktimi i rrezikut të 

përgjithshëm, 06/L-074 Kodi 

Penal i Republikës së 

Kosovës-356 .Shkaktimi i 

rrezikut të përgjithshëm

Aktgjykim Fajësues
Urdhër 

ndëshkimor
18.11.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

231 01.11.2022 01.11.2022 2022:225234 2022:225235 2

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-185 

.Lëndimi i lehtë trupor, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-185 .Lëndimi i 

lehtë trupor

Aktgjykim
Fajësues , 

Fajësues

Urdhër 

ndëshkimor , 

Urdhër 

ndëshkimor

22.11.2022 Gjobë , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

232 01.12.2022 01.12.2022 2022:253473 2022:253474 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
6.12.2022 Burgim

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

233 19.12.2022 19.12.2022 2022:263121 2022:270683 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:, 

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-1.1. ekziston dyshim i 

bazuar se personi i tillë ka 

kryer vepër penale;, 04/L-

123 Kodi I Procedurës 

Penale-367 Paraburgimi pas 

shpalljes së aktgjykimit

Aktgjykim , 

Aktvendim 

procedural-Mase

Fajësues , 

Paraburgim
Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
30.12.2022

Trajtim me 

anë të 

rehabilitimit të 

detyrueshëm të 

personave të 

varur nga 

droga ose 

alkooli , 

Burgim

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

234 04.02.2022 04.02.2022 2021:291935 2022:021959 2

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

kryhet nga kryesi i cili vepron si anëtar i grupit; kryhet me përdorimin e armës apo mjetit të 

rrezikshëm; ose vepra penale rezulton me dobi pasurore në shumën që tejkalon dhjetëmijë (10.000) 

Euro, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet., 06/L-074 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga kryesi i 

cili vepron si anëtar i grupit; kryhet me përdorimin e armës apo mjetit të rrezikshëm; ose vepra 

penale rezulton me dobi pasurore në shumën që tejkalon dhjetëmijë (10.000) Euro, kryesi dënohet 

me gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet.

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-1.1. 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-1.2.3. kur pesha e 

veprës penale, mënyra ose 

rrethanat në të cilat është 

Aktvendim 

procedural-

Mase , 

Aktvendim 

procedural-Mase

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

4.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake



235 07.02.2022 07.02.2022 2022:002103 2022:023632 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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-1.2.2. 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. 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 

Aktvendim 

procedural-Mase
Paraburgim 7.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

236 19.01.2022 19.01.2022 2022:009071 2022:009587 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Kur vepra penale nga ky nen kryhet ndaj viktimës 

së ndjeshme, ose është e motivuar sipas kombësisë, gjuhës, besimit fetar ose mungesës së besimit 

fetar, ngjyrës së lëkurës, gjinisë, identitetit gjinor, orientimit seksual, ose për shkak të afërsisë me 

persona me njërën nga këto karakteristika të mbrojtura kryesi dënohet me:, 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-3. Kur vepra penale nga ky nen kryhet ndaj viktimës së ndjeshme, ose është 

e motivuar sipas kombësisë, gjuhës, besimit fetar ose mungesës së besimit fetar, ngjyrës së lëkurës, 

gjinisë, identitetit gjinor, orientimit seksual, ose për shkak të afërsisë me persona me njërën nga këto 

karakteristika të mbrojtura kryesi dënohet me:, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3.2. 

burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet për veprën penale nga paragrafi 2. i këtij neni., 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3.2. burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet për veprën penale 

nga paragrafi 2. i këtij neni.

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.

Aktvendim 

procedural-Mase
Paraburgim 19.1.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

237 12.10.2022 12.10.2022 2022:012369 2022:209136 1

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-187 Kushtet e 

nevojshme për caktimin e 

paraburgimit, 04/L-123 Kodi 

I Procedurës Penale-307 

Mosparaqitja e të akuzuarit 

në shqyrtim gjyqësor

Urdhër - masë Urdhërarrest 12.10.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake



238 04.02.2022 04.02.2022 2022:021880 2022:022068 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.

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-1. Gjykata mund të 

caktojë arrestin shtëpiak për 

të pandehurin nëse:, 04/L-

123 Kodi I Procedurës 

Penale-1.1. ekziston dyshim i 

bazuar se i pandehuri ka 

kryer vepër penale; dhe, 

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-1.2. plotësohen 

kushtet nga neni 187, 

paragrafi .1, nën-paragrafi 

1.2. i këtij Kodi., 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 

Aktvendim 

procedural-Mase

Paraburgim , 

Arrest shtëpiak

Seancë 

dëgjimore
4.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

239 12.10.2022 13.10.2022 2022:210147 2022:210157 2

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me qëllim të përfitimit të 

kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete apo për personin tjetër, organizon, merr pjesë apo 

ndihmon në organizimin e veprimtarive të skemave piramidale, dënohet me burgim prej gjashtë (6) 

muaj deri në pesë (5) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me qëllim të 

përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete apo për personin tjetër, organizon, merr 

pjesë apo ndihmon në organizimin e veprimtarive të skemave piramidale, dënohet me burgim prej 

gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.

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 , 

Sekuestrim , 

Sekuestrim

13.10.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

240 02.11.2022 05.11.2022 2022:226201 2022:226202 1

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-158 Pushimi i 

hetimit, 04/L-123 Kodi I 

Procedurës Penale-159 

Afatet kohore të hetimit

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

17.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

241 02.11.2022 05.11.2022 2022:226208 2022:226209 1

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-158 Pushimi i 

hetimit, 04/L-123 Kodi I 

Procedurës Penale-159 

Afatet kohore të hetimit

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

17.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake



242 02.11.2022 05.11.2022 2022:226218 2022:226219 1

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.

Aktgjykim , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Hudhje 17.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

243 02.11.2022 05.11.2022 2022:226292 2022:226293 1

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-158 Pushimi i 

hetimit, 04/L-123 Kodi I 

Procedurës Penale-159 

Afatet kohore të hetimit

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

16.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

244 02.11.2022 05.11.2022 2022:226409 2022:226410 1

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-158 Pushimi i 

hetimit, 04/L-123 Kodi I 

Procedurës Penale-159 

Afatet kohore të hetimit

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

16.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

245 02.11.2022 05.11.2022 2022:226455 2022:226456 1

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-158 Pushimi i 

hetimit, 04/L-123 Kodi I 

Procedurës Penale-159 

Afatet kohore të hetimit

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

16.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

246 02.11.2022 05.11.2022 2022:226459 2022:226460 1

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-158 Pushimi i 

hetimit, 04/L-123 Kodi I 

Procedurës Penale-159 

Afatet kohore të hetimit

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

16.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

247 02.11.2022 05.11.2022 2022:226478 2022:226479 1

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-158 Pushimi i 

hetimit, 04/L-123 Kodi I 

Procedurës Penale-159 

Afatet kohore të hetimit

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

16.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

248 04.11.2022 05.11.2022 2022:229182 2022:229183 1

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-158 Pushimi i 

hetimit, 04/L-123 Kodi I 

Procedurës Penale-159 

Afatet kohore të hetimit

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

17.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

249 24.11.2022 24.11.2022 2022:248408 2022:248409 1

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-159 Afatet kohore të 

hetimit

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

25.11.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake


