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1 12.08.2002 27.04.2021 2019:082860 2019:082861 1
UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-147 VRASJA E RËNDË, 

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-20 TENTATIVA

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(2) 

Kushdo që mban në pronësi, kontrollon, posedon ose përdor armë 

pa lejen valide për mbajtjen e autorizuar të armëve për atë armë, 

dënohet me gjobë deri në 7.500 euro ose me burgim prej një deri 

në tetë vjet.

Aktgjykim
Lirues , Lirues , 

Refuzues

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

5.8.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

2 06.08.2013 20.10.2021 2019:082921 2019:082922 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-178 Vrasja Kushdo që e privon personin tjetër nga 

jeta dënohet me jo më pak se pesë (5) vjet burgim., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-

178 Vrasja Kushdo që e privon personin tjetër nga jeta dënohet me jo më pak se pesë (5) vjet 

burgim., 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-178 Vrasja 

Kushdo që e privon personin tjetër nga jeta dënohet me jo më pak 

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

Kosovës-178 Vrasja Kushdo që e privon personin tjetër nga jeta 

dënohet me jo më pak se pesë (5) vjet burgim.

Aktgjykim Fajësues I pafajshëm

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

13.12.2022 Burgim

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

3 07.03.2014 27.04.2021 2019:083192 2019:083193 3

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

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

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

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

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

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

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

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

deri në dymbëdhjetë (12) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Nëse vepra penale 

nga paragrafi 1. i këtij neni përfshin më shumë se katër armë, më shumë se katër (4) materie 

plasëse apo më shumë se katërqind (400) fishekë, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej një 

(1) deri në dhjetë (10) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Nëse vepra penale 

nga paragrafi 1. i këtij neni përfshin më shumë se katër armë, më shumë se katër (4) materie 

plasëse apo më shumë se katërqind (400) fishekë, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej një 

(1) deri në dhjetë (10) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që në shkelje 

të ligjit të zbatueshëm në lidhje me armët apo materiet plasëse, importon, eksporton, blen, 

furnizon, transporton, prodhon, këmben, ndërmjetëson ose shet armë apo materie plasëse, dënohet 

me gjobë deri në shtatëmijepesëqind (7.500) Euro dhe me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet., 

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që në shkelje të ligjit të zbatueshëm në 

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

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

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

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

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

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

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

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

ose me burgim deri në pesë (5) vjet.

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

shkelje të ligjit të zbatueshëm në lidhje me armët apo materiet 

plasëse, importon, eksporton, blen, furnizon, transporton, 

prodhon, këmben, ndërmjetëson ose shet armë apo materie 

plasëse, dënohet me gjobë deri në shtatëmijepesëqind (7.500) 

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

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që në shkelje të 

ligjit të zbatueshëm në lidhje me armët apo materiet plasëse, 

importon, eksporton, blen, furnizon, transporton, prodhon, 

këmben, ndërmjetëson ose shet armë apo materie plasëse, 

dënohet me gjobë deri në shtatëmijepesëqind (7.500) Euro dhe 

me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim- 

procedural

Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

24.8.2022

Gjobë , 

Burgim , 

Burgim , 

Gjobë , 

Burgim , 

Burgim

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

4 19.06.2015 27.04.2021 2019:083878 2019:083879 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-178 Vrasja Kushdo që e privon personin tjetër nga 

jeta dënohet me jo më pak se pesë (5) vjet burgim., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-

178 Vrasja Kushdo që e privon personin tjetër nga jeta dënohet me jo më pak se pesë (5) vjet 

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

Republikës së Kosovës-28 Tentativa

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

mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në shkelje me 

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

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

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

Kushdo që mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në 

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

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

burgim deri në pesë (5) vjet.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë 17.5.2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

5 15.06.2010 27.04.2021 2019:084206 2019:084207

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-146 VRASJA Kushdo që e privon 

personin tjetër nga jeta dënohet me së paku pesë vjet burgim., UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i 

Përkohshëm Penal i Kosovës-20 TENTATIVA

Aktgjykim 28.1.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

6 03.10.2010 27.04.2021 2019:084607 2019:084608 1

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-146 VRASJA Kushdo që e privon 

personin tjetër nga jeta dënohet me së paku pesë vjet burgim., UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i 

Përkohshëm Penal i Kosovës-20 TENTATIVA, UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i 

Kosovës-(2) Kushdo që mban në pronësi, kontrollon, posedon ose përdor armë pa lejen valide për 

mbajtjen e autorizuar të armëve për atë armë, dënohet me gjobë deri në 7.500 euro ose me burgim 

prej një deri në tetë vjet.

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 , 

Refuzues

I pafajshëm , I 

pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

2.11.2022 Burgim , Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

Gjykata/Sud: Gjykata Themelore Mitrovicë

Gjyqtari/Sudija: Mentor Hajra



7 13.01.2012 27.04.2021 2019:084969 2019:084970 1
UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-147 VRASJA E RËNDË, 

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-20 TENTATIVA

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 Refuzues

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

23.3.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

8 28.02.2012 27.04.2021 2019:085050 2019:085051 1

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(2) Kushdo që pa autorizim 

shpërndan, shet, transporton ose dërgon substanca a preparate të cilat janë shpallur të rrezikshme, 

narkotikë ose substanca psikotrope me qëllim shpërndarjeje, shitjeje ose oferte për shitje dënohet 

me gjobë dhe me burgim prej një deri në tetë vjet.

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) 

Kushdo që pa autorizim blen ose posedon me qëllim shitje, 

shpërndarje ose ofron për shitje substanca a preparate të cilat 

janë shpallur të rrezikshme, narkotikë dhe substanca psikotropike 

dënohet me gjobë dhe me burgim prej një deri në pesë vjet.

Aktgjykim Refuzues I pafajshëm
Shqyrtimi 

fillestar
17.1.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

9 25.04.2017 27.04.2021 2019:085500 2019:085501 2

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me përdorim të forcës apo kanosjes 

serioze për të sulmuar jetën apo trupin e personit tjetër, e përvetëson pasurinë e luajtshme të 

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

dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) deri në dymbëdhjetë (12) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me përdorim të forcës apo kanosjes serioze për të sulmuar 

jetën apo trupin e personit tjetër, e përvetëson pasurinë e luajtshme të personit të tillë me qëllim që 

t’i sjellë vetes apo personit tjetër dobi pasurore të kundërligjshme, dënohet me gjobë dhe me 

burgim prej tre (3) deri në dymbëdhjetë (12) vjet.

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-329 Grabitja, 04/L-

082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-329 Grabitja
Aktgjykim

Fajësues , 

Hudhje
Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

1.11.2022 Gjobë , Burgim

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

10 29.12.2014 27.04.2021 2019:085672 2019:085673 5

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

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

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

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

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

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

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

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

deri në dymbëdhjetë (12) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Nëse vepra penale 

nga nenet 273, 274, 275, 276 ose 278 të këtij Kodi kryhet në një ose më shumë nga rrethanat në 

vijim, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet, nëse:, 

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Nëse vepra penale nga nenet 273, 274, 275, 276 

ose 278 të këtij Kodi kryhet në një ose më shumë nga rrethanat në vijim, kryesi dënohet me gjobë 

dhe me burgim prej tre (3) deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet, nëse:, 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1.1. kryesi vepron si anëtar i grupit;, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-1.1. kryesi vepron si anëtar i grupit;

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

autorizim shpërndan, shet, transporton, dorëzon, ndërmjetëson, 

dërgon ose dërgon në transit substanca apo preparate të cilat janë 

shpallur me ligj si narkotikë, substanca psikotrope ose substanca 

analoge, me qëllim të shpërndarjes, shitjes ose ofrimit për shitje, 

dënohet me gjobë dhe me burgim prej dy (2) deri në dymbëdhjetë 

(12) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. 

Kushdo që pa autorizim shpërndan, shet, transporton, dorëzon, 

ndërmjetëson, dërgon ose dërgon në transit substanca apo 

preparate të cilat janë shpallur me ligj si narkotikë, substanca 

psikotrope ose substanca analoge, me qëllim të shpërndarjes, 

shitjes ose ofrimit për shitje, dënohet me gjobë dhe me burgim 

prej dy (2) deri në dymbëdhjetë (12) vjet.

Aktgjykim , Aktgjykim

Lirues , Hudhje 

, Hudhje , 

Hudhje , Hudhje

I pafajshëm

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

6.10.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

11 22.12.2016 27.04.2021 2019:085693 2019:085694 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-278 Kultivimi i bimës së hashashit, shkurres së 

kokainës ose bimëve të kanabisit, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-278 Kultivimi i 

bimës së hashashit, shkurres së kokainës ose bimëve të kanabisit, 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-333 Asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-333 Asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë

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

asgjëson, dëmton apo e bën të papërdorshme pasurinë e personit 

tjetër në rrethana tjera nga ato të përcaktuara në nenin 334 të 

këtij Kodi, dënohet me burgim deri në një (1) vit., 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që e asgjëson, dëmton 

apo e bën të papërdorshme pasurinë e personit tjetër në rrethana 

tjera nga ato të përcaktuara në nenin 334 të këtij Kodi, dënohet 

me burgim deri në një (1) vit.

Aktgjykim , Aktgjykim

Fajësues , 

Refuzues , 

Fajësues , 

Refuzues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

23.2.2022 Gjobë , Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

12 21.10.2015 27.04.2021 2019:086679 2019:086680 2

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Personi zyrtar i cili në mënyrë të drejtpërdrejtë 

apo të tërthortë, kërkon ose pranon ndonjë dhuratë apo përfitim tjetër për vete apo personin tjetër, 

ose që pranon ofertën apo premtimin për dhuratë apo përfitim të tillë, në mënyrë që personi zyrtar 

të veprojë ose të mos veprojë në pajtim me detyrën e tij zyrtare, dënohet me gjobë dhe me burgim 

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

Personi zyrtar i cili në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, kërkon ose pranon ndonjë dhuratë 

apo përfitim tjetër për vete apo personin tjetër, ose që pranon ofertën apo premtimin për dhuratë 

apo përfitim të tillë, në mënyrë që personi zyrtar të veprojë ose të mos veprojë në pajtim me 

detyrën e tij zyrtare, dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet., 

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

bashku kryejnë veprën penale duke marrë pjesë në kryerjen e veprës penale ose thelbësisht duke i 

kontribuar kryerjes së saj në ndonjë mënyrë tjetër, secili prej tyre është përgjegjës dhe dënohet me 

dënimin e paraparë për vepër penale., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-31 

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

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

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

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Personi zyrtar i 

cili në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, kërkon ose 

pranon ndonjë dhuratë apo përfitim tjetër për vete apo personin 

tjetër, ose që pranon ofertën apo premtimin për dhuratë apo 

përfitim të tillë, në mënyrë që personi zyrtar të veprojë ose të mos 

veprojë në pajtim me detyrën e tij zyrtare, dënohet me gjobë dhe 

me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet., 04/L-082 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Personi zyrtar i cili në 

mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, kërkon ose pranon 

ndonjë dhuratë apo përfitim tjetër për vete apo personin tjetër, 

ose që pranon ofertën apo premtimin për dhuratë apo përfitim të 

tillë, në mënyrë që personi zyrtar të veprojë ose të mos veprojë në 

pajtim me detyrën e tij zyrtare, dënohet me gjobë dhe me burgim 

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

Aktgjykim Lirues , Hudhje
I pafajshëm , I 

pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

23.5.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

13 15.08.2008 27.04.2021 2019:087592 2019:087593 1

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-146 VRASJA Kushdo që e privon 

personin tjetër nga jeta dënohet me së paku pesë vjet burgim., UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i 

Përkohshëm Penal i Kosovës-20 TENTATIVA

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-250 Kërkesa për hudhjen e 

aktakuzës

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural
Refuzues I pafajshëm

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

8.11.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor



14 11.01.2012 27.04.2021 2019:088692 2019:088693 2

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Kushdo që pa autorizim blen ose 

posedon me qëllim shitje, shpërndarje ose ofron për shitje substanca a preparate të cilat janë 

shpallur të rrezikshme, narkotikë dhe substanca psikotropike dënohet me gjobë dhe me burgim prej 

një deri në pesë vjet., UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(2) Kushdo që 

pa autorizim shpërndan, shet, transporton ose dërgon substanca a preparate të cilat janë shpallur të 

rrezikshme, narkotikë ose substanca psikotrope me qëllim shpërndarjeje, shitjeje ose oferte për 

shitje dënohet me gjobë dhe me burgim prej një deri në tetë vjet.

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) 

Kushdo që pa autorizim blen ose posedon me qëllim shitje, 

shpërndarje ose ofron për shitje substanca a preparate të cilat 

janë shpallur të rrezikshme, narkotikë dhe substanca psikotropike 

dënohet me gjobë dhe me burgim prej një deri në pesë vjet.

Aktgjykim
Fajësues , 

Hudhje
I pafajshëm

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

13.5.2022 Gjobë , Burgim

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

15 10.03.2006 27.04.2021 2019:088919 2019:088920 1

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Kushdo që kryen vjedhje nga neni 

252(1) dënohet me burgim prej gjashtë muajve deri në pesë vjet, nëse vepra është kryer në mënyrën 

e mëposhtme:

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.3. ekzistojnë rrethana të 

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
14.2.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

16 15.02.2012 27.04.2021 2019:089785 2019:089786 1

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Kushdo që prodhon para të 

falsifikuara me qëllim për t’i vënë në qarkullim si të vërteta ose e ndryshon paranë e vërtetë me 

qëllim për ta vënë në qarkullim, apo kushdo që paranë e tillë të falsifikuar e vë në qarkullim 

dënohet me burgim prej një deri në dhjetë vjet.

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kushdo që duke 

ditur se paraja është e falsifikuar merr, vë në qarkullim, 

transporton, pranon, përdorë ose posedon paranë e falsifikuar me 

qëllim që ta vë në qarkullim si të vërtetë, dënohet me burgim prej 

një (1) deri në tetë (8) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-2. Kushdo që duke ditur se paraja është e falsifikuar 

merr, vë në qarkullim, transporton, pranon, përdorë ose posedon 

paranë e falsifikuar me qëllim që ta vë në qarkullim si të vërtetë, 

dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.

Aktgjykim , Aktgjykim Fajësues I pafajshëm

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

29.4.2022 Burgim

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

17 04.08.2022 04.08.2022 2019:089785 2022:158786 1

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Kushdo që prodhon para të 

falsifikuara me qëllim për t’i vënë në qarkullim si të vërteta ose e ndryshon paranë e vërtetë me 

qëllim për ta vënë në qarkullim, apo kushdo që paranë e tillë të falsifikuar e vë në qarkullim 

dënohet me burgim prej një deri në dhjetë vjet.

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(2) 

Kushdo që prokuron para të falsifikuara me qëllim që t’i vë në 

qarkullim si të vërteta dënohet sipas paragrafit 1 të këtij neni.

Aktgjykim Fajësues I pafajshëm 23.9.2022
Konfiskimi , 

Burgim

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

18 25.05.2010 27.04.2021 2019:090515 2019:090516 1

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-146 VRASJA Kushdo që e privon 

personin tjetër nga jeta dënohet me së paku pesë vjet burgim., UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i 

Përkohshëm Penal i Kosovës-20 TENTATIVA

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-146 

VRASJA Kushdo që e privon personin tjetër nga jeta dënohet me 

së paku pesë vjet burgim.

Aktgjykim Fajësues I pafajshëm
Shqyrtimi 

gjyqësor
17.3.2022 Burgim

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

19 21.06.2022 21.06.2022 2019:090675 2022:126953 4

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-229 

BLERJA, POSEDIMI, SHPËRNDARJA DHE SHITJA E 

PAAUTORIZUAR E NARKOTIKËVE TË RREZIKSHËM DHE 

E SUBSTANCAVE PSIKOTROPIKE

Aktvendim , Aktgjykim

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Hudhje

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

8.7.2022

Gjobë , Gjobë 

, Burgim , 

Burgim , 

Burgim , 

Burgim , 

Gjobë , Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

20 28.09.2012 27.04.2021 2019:091202 2019:091203 1

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(2) Kushdo që pa autorizim 

shpërndan, shet, transporton ose dërgon substanca a preparate të cilat janë shpallur të rrezikshme, 

narkotikë ose substanca psikotrope me qëllim shpërndarjeje, shitjeje ose oferte për shitje dënohet 

me gjobë dhe me burgim prej një deri në tetë vjet.

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) 

Kushdo që pa autorizim blen ose posedon me qëllim shitje, 

shpërndarje ose ofron për shitje substanca a preparate të cilat 

janë shpallur të rrezikshme, narkotikë dhe substanca psikotropike 

dënohet me gjobë dhe me burgim prej një deri në pesë vjet.

Aktgjykim Refuzues

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

22.2.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

21 23.10.2012 27.04.2021 2019:092698 2019:092699 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Para shqyrtimit të dytë, i pandehuri mund të paraqesë 

kërkesë për hudhjen e aktakuzës, bazuar në këto arsye:

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-250 Kërkesa për hudhjen e 

aktakuzës

Aktgjykim , Aktgjykim , 

Aktvendim- procedural

Fajësues , 

Fajësues

I pafajshëm , I 

pafajshëm

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

25.2.2022

Dënim me 

kusht , Gjobë , 

Gjobë , Dënim 

me kusht

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

22 13.06.2019 27.04.2021 2019:126171 2019:126172 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që përdorë armë apo materie plasëse në 

shkelje me ligjin e zbatueshëm lidhur me armët apo materiet plasëse të tilla, dënohet me burgim 

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

përdorë armë apo materie plasëse në shkelje me ligjin e zbatueshëm lidhur me armët apo materiet 

plasëse të tilla, dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.

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

mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në shkelje me 

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

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

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

Kushdo që mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në 

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

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

burgim deri në pesë (5) vjet.

Aktvendim , Aktgjykim
Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

10.8.2022
Dënim me 

kusht , Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

23 28.03.2017 27.04.2021 2019:153682 2019:153683 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që mban në pronësi, kontrollon ose 

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

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

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

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

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

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

mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në shkelje me 

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

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

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

Kushdo që mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në 

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

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

burgim deri në pesë (5) vjet.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

17.5.2022
Dënim me 

kusht

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor



24 23.07.2019 27.04.2021 2019:167330 2019:167331 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që mban në pronësi, kontrollon ose 

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

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

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

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

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

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

mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në shkelje me 

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

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

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

Kushdo që mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në 

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

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

burgim deri në pesë (5) vjet.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

13.5.2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

25 10.03.2022 10.03.2022 2019:221498 2022:046837 1

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

rezulton me dobi pasurore apo humbje në vlerë që tejkalon pesëdhjetë mijë (50.000) Euro, kryesi 

dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) deri në dymbëdhjetë (12) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me dobi pasurore 

apo humbje në vlerë që tejkalon pesëdhjetë mijë (50.000) Euro, kryesi dënohet me gjobë dhe me 

burgim prej tre (3) deri në dymbëdhjetë (12) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. 

Personi zyrtar, i cili me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete apo për 

personin tjetër, përvetëson pasurinë e cila i është besuar për shkak të detyrës apo pozitës së tij, 

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

Republikës së Kosovës-1. Personi zyrtar, i cili me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë 

pasurore për vete apo për personin tjetër, përvetëson pasurinë e cila i është besuar për shkak të 

detyrës apo pozitës së tij, dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) 

vjet.

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

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

Keqpërdorimi i besimit

Aktvendim , Aktgjykim Fajësues I pafajshëm

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

21.12.2022 Burgim

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

26 21.12.2012 27.04.2021 2020:004176 2020:004177 1
UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(2) Kushdo që detyron personin tjetër 

për të kryer akt seksual:

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(2) 

Kushdo që detyron personin tjetër për të kryer akt seksual:
Aktgjykim Fajësues I pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

18.11.2022 Burgim

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

27 29.07.2013 27.04.2021 2020:011522 2020:011523 2

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

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

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

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

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

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

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

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

deri në dymbëdhjetë (12) vjet.

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

autorizim shpërndan, shet, transporton, dorëzon, ndërmjetëson, 

dërgon ose dërgon në transit substanca apo preparate të cilat janë 

shpallur me ligj si narkotikë, substanca psikotrope ose substanca 

analoge, me qëllim të shpërndarjes, shitjes ose ofrimit për shitje, 

dënohet me gjobë dhe me burgim prej dy (2) deri në dymbëdhjetë 

(12) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. 

Kushdo që pa autorizim shpërndan, shet, transporton, dorëzon, 

ndërmjetëson, dërgon ose dërgon në transit substanca apo 

preparate të cilat janë shpallur me ligj si narkotikë, substanca 

psikotrope ose substanca analoge, me qëllim të shpërndarjes, 

shitjes ose ofrimit për shitje, dënohet me gjobë dhe me burgim 

prej dy (2) deri në dymbëdhjetë (12) vjet.

Aktgjykim Hudhje , Lirues

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

11.10.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

28 19.06.2020 27.04.2021 2020:036077 2020:071769 3

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

kryhet nga kryesi i cili vepron si anëtar i grupit ose i cili ka me vete armën apo mjetin e 

rrezikshëm, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej shtatë (7) deri në dymbëdhjetë (12) vjet., 

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

kryhet nga kryesi i cili vepron si anëtar i grupit ose i cili ka me vete armën apo mjetin e 

rrezikshëm, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej shtatë (7) deri në dymbëdhjetë (12) vjet., 

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

Kosovës-28 Tentativa

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

përdorim të forcës apo kanosjes serioze për të sulmuar jetën apo 

trupin e personit tjetër, e përvetëson pasurinë e luajtshme të 

personit të tillë me qëllim që t’i sjellë vetes apo personit tjetër 

dobi pasurore të kundërligjshme, dënohet me gjobë dhe me 

burgim prej tre (3) deri në dymbëdhjetë (12) vjet., 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me përdorim të 

forcës apo kanosjes serioze për të sulmuar jetën apo trupin e 

personit tjetër, e përvetëson pasurinë e luajtshme të personit të 

tillë me qëllim që t’i sjellë vetes apo personit tjetër dobi pasurore 

të kundërligjshme, dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) 

deri në dymbëdhjetë (12) vjet.

Aktvendim , Aktgjykim , 

Aktvendim- procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

20.5.2022 Gjobë , Burgim

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

29 18.08.2021 19.08.2021 2020:079213 2021:182923 1

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

mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në shkelje me 

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

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

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

Kushdo që mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në 

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

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

burgim deri në pesë (5) vjet.

Aktgjykim
Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
22.8.2022

Dënim me 

kusht , Gjobë , 

Gjobë , Dënim 

me kusht , 

Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

30 15.12.2020 21.12.2022 2020:145976 2020:177245 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që mban në pronësi, kontrollon ose 

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

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

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

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

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

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

lidhur me bashkimin e procedurës

Aktvendim , Aktgjykim , 

Aktvendim- procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

22.12.2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor



31 11.05.2021 11.05.2021 2021:028010 2021:088435 2 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-250 Kërkesa për hudhjen e aktakuzës 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-191 Vazhdimi i paraburgimit

Aktgjykim , Aktvendim 

procedural-Mase , 

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase , Aktvendim 

procedural-Mase

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Paraburgim

I pafajshëm , I 

pafajshëm
14.1.2022

Gjobë , Gjobë 

, Burgim

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

32 22.09.2021 22.09.2021 2021:046292 2021:211171 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

Aktgjykim
Hudhje , 

Fajësues
Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

7.3.2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

33 23.07.2021 27.07.2021 2021:061676 2021:162560 1

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-2. Gjyqtari përjashtohet si gjyqtar i vetëm gjykues, kryetar i 

trupit gjykues, anëtar i trupit gjykues, anëtari i kolegjit të apelit apo kolegjit të Gjykatës Supreme 

nëse ka marrë pjesë në procedura të mëhershme në të njëjtin rast penal, përveç gjyqtarit që ka 

shërbyer në kolegjin e mundësisë hetuese të veçantë. Megjithatë, një gjyqtar nuk do të përjashtohet 

kur ai ose ajo ka qenë vetëm i përfshirë në procedurat e mëparshme në të njëjtën çështje penale, si 

një anëtar i një paneli shqyrtues

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-183 Arresti shtëpiak

Aktvendim , Aktvendim , 

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim- 

procedural

Fajësues , 

Lirues , Lirues
Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

11.10.2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

34 27.08.2021 30.08.2021 2021:110192 2021:191736 2
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-250 Kërkesa për hudhjen e 

aktakuzës

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural

Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , I 

pafajshëm

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

1.7.2022

Gjobë , Gjobë 

, Burgim , 

Burgim

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

35 05.08.2021 05.08.2021 2021:154485 2021:173648 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

7.3.2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

36 09.12.2021 10.12.2021 2021:169578 2021:277249 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
7.2.2022

Dënim me 

kusht

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

37 27.08.2021 27.08.2021 2021:172642 2021:191075 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 , 

Hudhje
I pafajshëm

Shqyrtimi 

gjyqësor
21.3.2022 Gjobë , Burgim

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

38 22.11.2021 22.11.2021 2021:190345 2021:262101 5

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Pas ngritjes së aktakuzës 

dhe deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, paraburgimi mund 

të caktohet, vazhdohet ose të hiqet vetëm me aktvendim të 

gjyqtarit të vetëm gjykues, kryetarit të trupit gjykues ose trupit 

gjykues në seancë. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 

gjykues së pari dëgjon mendimin e prokurorit të shtetit kur 

procedura është filluar me kërkesën e tij dhe mendimin e të 

pandehurit ose mbrojtësit. Kundër aktvendimit palët kanë të 

drejtë ankese. Neni 189, paragrafët 3. dhe 4. të këtij Kodi 

zbatohen përshtatshmërisht.

Aktgjykim , Aktgjykim , 

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase , Aktvendim 

procedural-Mase , 

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Fajësues , 

Fajësues , 

Refuzues , 

Refuzues , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Fajësues

I pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

20.6.2022

Burgim , 

Burgim , 

Burgim

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

39 01.09.2021 09.09.2021 2021:191612 2021:194161 1

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

mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në shkelje me 

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

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

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

Kushdo që mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në 

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

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

burgim deri në pesë (5) vjet.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
5.8.2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor



40 16.12.2021 16.12.2021 2021:216028 2021:282731 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.

Aktgjykim
Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
4.2.2022

Gjobë , Gjobë 

, Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

41 15.10.2021 15.10.2021 2021:217967 2021:231131 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues I pafajshëm
Shqyrtimi 

gjyqësor
8.4.2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

42 27.09.2022 27.09.2022 2021:218660 2022:198410 1

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

mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në shkelje me 

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

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

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

Kushdo që mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në 

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

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

burgim deri në pesë (5) vjet.

Aktgjykim
Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
4.11.2022

Gjobë , Dënim 

me kusht

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

43 01.04.2022 04.04.2022 2021:218677 2022:064507 1

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

mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në shkelje me 

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

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

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

Kushdo që mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në 

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

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

burgim deri në pesë (5) vjet.

Aktgjykim , Aktgjykim , 

Aktvendim- procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
17.5.2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

44 07.12.2021 07.12.2021 2021:228871 2021:274453 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
22.2.2022

Dënim me 

kusht

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

45 06.12.2021 07.12.2021 2021:228885 2021:273817 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim
Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

7.3.2022 Gjobë , Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

46 18.10.2021 18.10.2021 2021:231171 2021:232673 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-216 .Falsifikimi i 

rezultateve të votimit, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-216 .Falsifikimi i rezultateve të votimit

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

7.4.2022
Dënim me 

kusht

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

47 01.06.2022 03.06.2022 2021:248157 2022:112175 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Personi zyrtar, i 

cili duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar i tejkalon 

kompetencat e tij ose nuk i përmbush detyrat zyrtare të tij me 

qëllim që të përfitoj çfarëdo dobie për vete ose për personin tjetër 

apo që t’i shkaktojë dëm personit tjetër ose që t’i shkel të drejtat 

e personit tjetër, dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) 

vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Personi 

zyrtar, i cili duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar i 

tejkalon kompetencat e tij ose nuk i përmbush detyrat zyrtare të 

tij me qëllim që të përfitoj çfarëdo dobie për vete ose për 

personin tjetër apo që t’i shkaktojë dëm personit tjetër ose që t’i 

shkel të drejtat e personit tjetër, dënohet me burgim prej një (1) 

deri në tetë (8) vjet.

Aktgjykim , Aktgjykim , 

Aktgjykim

Hudhje , 

Fajësues , 

Hudhje , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
6.7.2022

Gjobë , 

Burgim , 

Gjobë , 

Burgim , 

Gjobë , Burgim

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

48 12.05.2022 12.05.2022 2021:263963 2022:094325 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-414 .Keqpërdorimi 

i pozitës apo autoritetit zyrtar, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-414 .Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
7.7.2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

49 26.04.2022 26.04.2022 2021:295149 2022:082953 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
29.6.2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

50 22.06.2022 22.06.2022 2021:295729 2022:128403 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
18.8.2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

51 19.01.2022 19.01.2022 2022:006377 2022:010148 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim
Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
6.5.2022

Gjobë , Dënim 

me kusht

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

52 22.02.2022 23.02.2022 2022:006710 2022:035728 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
29.4.2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor



53 08.04.2022 08.04.2022 2022:007465 2022:071290 1

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

vazhdohet vetëm nga gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari i 

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

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

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

të gjitha veprimet e arsyeshme për të përshpejtuar zbatimin e 

hetimit. I dëmtuari apo mbrojtësi i viktimave mund të kërkojë 

formalisht apo joformalisht nga prokurori i shtetit që të kërkojë 

vazhdimin e paraburgimit.

Aktvendim , Aktgjykim , 

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase , Aktvendim 

procedural-Mase , 

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Fajësues , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

I pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

29.11.2022 Burgim

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

54 02.02.2022 03.02.2022 2022:015165 2022:020314 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-216 .Falsifikimi i 

rezultateve të votimit, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-216 .Falsifikimi i rezultateve të votimit

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
24.5.2022

Dënim me 

kusht

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

55 14.07.2022 15.07.2022 2022:035715 2022:143449 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-216 .Falsifikimi i 

rezultateve të votimit, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-216 .Falsifikimi i rezultateve të votimit

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
4.11.2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

56 07.03.2022 07.03.2022 2022:043675 2022:044600 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim
Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

1.11.2022
Gjobë , Gjobë 

, Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

57 13.04.2022 13.04.2022 2022:063180 2022:073611 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-216 .Falsifikimi i 

rezultateve të votimit, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-216 .Falsifikimi i rezultateve të votimit

Aktgjykim Fajësues I pafajshëm
Shqyrtimi 

fillestar
9.11.2022

Dënim me 

kusht

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

58 20.09.2022 21.09.2022 2022:063761 2022:193284 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-216 .Falsifikimi i 

rezultateve të votimit, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-216 .Falsifikimi i rezultateve të votimit

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
30.11.2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

59 14.10.2022 14.10.2022 2022:063801 2022:211838 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-216 .Falsifikimi i 

rezultateve të votimit, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-216 .Falsifikimi i rezultateve të votimit

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
29.11.2022

Dënim me 

kusht

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

60 28.06.2022 28.06.2022 2022:081889 2022:132498 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

30.8.2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

61 18.07.2022 18.07.2022 2022:106037 2022:144746 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
23.8.2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

62 10.08.2022 10.08.2022 2022:162231 2022:162232 2

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim
Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
14.11.2022

Dënim me 

kusht , Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

63 03.10.2022 03.10.2022 2022:191639 2022:202034 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim
Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

20.12.2022
Dënim me 

kusht , Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

64 31.10.2022 31.10.2022 2022:224130 2022:224131 1

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 per zgjidhjen e 

Çështjes
13.12.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

65 16.12.2021 16.12.2021 2021:283644 2021:283645 4

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1.1. vepra është kryer duke thyer, kaluar apo 

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

mbyllura ose duke hequr pengesat tjera me qëllim të përvetësimit të pasurisë së luajtshme;, 04/L-

082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1.1. vepra është kryer duke thyer, kaluar apo depërtuar me 

forcë në veturat e mbyllura, ndërtesat, dhomat, arkat, sanduqet apo hapësirat tjera të mbyllura ose 

duke hequr pengesat tjera me qëllim të përvetësimit të pasurisë së luajtshme;, 04/L-082 Kodi Penal 

i Republikës së Kosovës-31 Bashkëkryerja Nëse dy apo më shumë persona së bashku kryejnë 

veprën penale duke marrë pjesë në kryerjen e veprës penale ose thelbësisht duke i kontribuar 

kryerjes së saj në ndonjë mënyrë tjetër, secili prej tyre është përgjegjës dhe dënohet me dënimin e 

paraparë për vepër penale., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-31 Bashkëkryerja Nëse 

dy apo më shumë persona së bashku kryejnë veprën penale duke marrë pjesë në kryerjen e veprës 

penale ose thelbësisht duke i kontribuar kryerjes së saj në ndonjë mënyrë tjetër, secili prej tyre 

është përgjegjës dhe dënohet me dënimin e paraparë për vepër penale., 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-2. Kushdo që blen, pranon, fsheh apo në ndonjë mënyrë tjetër siguron ose 

fsheh sendin apo pasurinë për të cilën ka mundur ta dijë se është përfituar me kryerjen e veprës 

penale, dënohet me burgim deri në një (1) vit., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. 

Kushdo që blen, pranon, fsheh apo në ndonjë mënyrë tjetër siguron ose fsheh sendin apo pasurinë 

për të cilën ka mundur ta dijë se është përfituar me kryerjen e veprës penale, dënohet me burgim 

deri në një (1) vit.

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

kryen vjedhje nga paragrafi 1. i nenit 325 të këtij Kodi, dënohet 

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

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

kryen vjedhje nga paragrafi 1. i nenit 325 të këtij Kodi, dënohet 

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

Aktvendim , Aktgjykim

Fajësues , 

Refuzues , 

Refuzues , 

Refuzues

Pranon 

fajësinë , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm

25.1.2022 Burgim , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



66 14.01.2022 14.01.2022 2021:285847 2022:007036 2

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

vazhdohet vetëm nga gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari i 

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

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

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

të gjitha veprimet e arsyeshme për të përshpejtuar zbatimin e 

hetimit. I dëmtuari apo mbrojtësi i viktimave mund të kërkojë 

formalisht apo joformalisht nga prokurori i shtetit që të kërkojë 

vazhdimin e paraburgimit.

Aktvendim procedural-Mase

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

14.1.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

67 10.02.2022 10.02.2022 2021:285847 2022:026863 2

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që e merr apo e mban personin, me 

qëllim që mos ta liroj para se të nxjerr para, dobi pasurore apo dobi tjera nga ai apo personi tjetër, 

ose me qëllim që ta detyroj atë apo personin tjetër që të kryej ose mos të kryej një veprim ose të 

durojë diçka, dënohet me burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. Kushdo që e merr apo e mban personin, me qëllim që mos ta liroj para se 

të nxjerr para, dobi pasurore apo dobi tjera nga ai apo personi tjetër, ose me qëllim që ta detyroj atë 

apo personin tjetër që të kryej ose mos të kryej një veprim ose të durojë diçka, dënohet me burgim 

prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet.

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

vazhdohet vetëm nga gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari i 

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

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

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

të gjitha veprimet e arsyeshme për të përshpejtuar zbatimin e 

hetimit. I dëmtuari apo mbrojtësi i viktimave mund të kërkojë 

formalisht apo joformalisht nga prokurori i shtetit që të kërkojë 

vazhdimin e paraburgimit.

Aktvendim procedural-Mase
Paraburgim , 

Paraburgim
23.2.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

68 24.03.2022 24.03.2022 2022:055221 2022:055222 2

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

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

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

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

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

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

paraprake.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-178 Paraqitja në stacionin 

policor
Aktvendim procedural-Mase

Paraqitje në 

stacion policor , 

Paraqitje në 

stacion policor

17.6.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

69 24.03.2022 24.03.2022 2022:055221 2022:055357 2
Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore
24.3.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

70 20.04.2022 20.04.2022 2022:055221 2022:078713 2

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-7. Përveç nëse ky nen 

parasheh ndryshe, dispozitat e këtij Kodi mbi paraburgimin 

përshtatshmërisht zbatohen lidhur me caktimin, kohëzgjatjen, 

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

Penal mbi përfshirjen e ndalimit në dënimin e shqiptuar 

gjithashtu zbatohen përshtatshmërisht për masën nga ky nen.

Aktvendim procedural-Mase
Arrest shtëpiak 

, Arrest shtëpiak
20.4.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

71 18.05.2022 19.05.2022 2022:055221 2022:099797 2

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-1.1. ekziston dyshim i bazuar se i pandehuri 

ka kryer vepër penale; dhe

Aktvendim , Aktvendim 

procedural-Mase

Paraqitje në 

stacion policor , 

Paraqitje në 

stacion policor , 

Paraqitje në 

stacion policor , 

Paraqitje në 

stacion policor

19.5.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

72 21.11.2022 21.11.2022 2022:244342 2022:244343 1

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

caktimin e paraburgimit, 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-188 

Procedura për urdhrin për paraburgim

Aktvendim procedural-Mase
Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore
21.11.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

73 30.12.2022 30.12.2022 2022:283520 2022:284711 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-187 Kushtet e nevojshme për 

caktimin e paraburgimit
Aktvendim procedural-Mase

Paraburgim , 

Paraburgim
30.12.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

74 30.12.2022 30.12.2022 2022:283520 2022:285630 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-112 Sekuestrimi i përkohshëm Aktvendim- procedural 30.12.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

75 13.01.2022 13.01.2022 2021:286084 2022:005851 Shpend Hiseni 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-191 Vazhdimi i paraburgimit Zgjidhur Paraburgim , Paraburgim

Penale të 

mitur 

procedura 

paraprake


