
Nr 
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dosjes

Broj 
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Baza ligjore per parashtresen
Veprat
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Deklarata e 
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Data e 

zgjidhjes

Denimi

Vrsta kazne
Lloji i lëmisë

1 18.11.2003 29.06.2022 2019:085416 2019:085417 2 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, 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 Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

8.12.2022

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

2 17.12.2007 20.07.2022 2019:109636 2019:109637 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.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar

29.11.2022

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

3 29.06.2018 20.07.2022 2019:125319 2019:125320 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 Shqyrtimi 

fillestar

13.10.2022

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

4 21.12.2018 20.07.2022 2019:126357 2019:126358 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 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.

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

12.10.2022 Dënim me 

kusht , Gjobë , 

Dënim me 

kusht
Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

5 26.11.2018 20.07.2022 2019:130567 2019:130568 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 , 

Shqyrtimi 

fillestar

6.12.2022 Gjobë , Dënim 

me kusht

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

6 21.09.2007 20.07.2022 2019:142271 2019:142272 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

Aktgjykim , Aktgjykim Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

20.12.2022

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

7 25.02.2019 20.07.2022 2019:144318 2019:144319 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-36 Veçimi i procedurës Aktvendim- procedural , 

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

2.12.2022

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

8 27.03.2018 20.07.2022 2019:144911 2019:144912 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.

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 , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

24.10.2022 Gjobë

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

9 07.09.2022 07.09.2022 2019:146513 2022:183643 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.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-363 Aktgjykimi refuzues Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

24.11.2022

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

Gjykata/Sud: Gjykata Themelore Mitrovicë

Gjyqtari/Sudija: Ali Kutllovci



10 25.07.2003 20.07.2022 2019:151793 2019:151794 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Trupi gjykues me 

aktvendim e hudh aktakuzën kur:

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

16.11.2022
Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

11 16.01.2008 20.07.2022 2019:153707 2019:153708 2 UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(3) Nëse vepra penale nga paragrafi 1 

i këtij neni kryhet nga kryerësi duke vepruar si anëtar i grupit ose duke përdorur ndonjë armë a mjet 

të rrezikshëm, kryerësi dënohet me burgim prej tre deri në dymbëdhjetë vjet.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar

29.11.2022
Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

12 10.09.2007 26.07.2022 2019:159255 2019:159256 4 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-(1) Kushdo që merr pjesë në rrahje, e cila rezulton me vdekje ose lëndime veçanërisht të 

rënda trupore të një ose më shumë personave, për pjesëmarrje në rrahje dënohet me gjobë ose me 

burgim deri në një vit.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

29.12.2022

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

13 10.11.2017 26.07.2022 2019:159567 2019:159568 11 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni 

kryhet nga anëtari i Komisionit Zgjedhor ose ndonjë person tjetër në keqpërdorim të detyrave, 

pozitës apo autorizimeve të tij lidhur me zgjedhjet, kryesi dënohet me burgim prej tre (3) deri në 

pesë (5) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i 

këtij neni kryhet nga anëtari i Komisionit Zgjedhor ose ndonjë person tjetër në keqpërdorim të 

detyrave, pozitës apo autorizimeve të tij lidhur me zgjedhjet, kryesi dënohet me burgim prej tre (3) 

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-123 Kodi I Procedurës Penale-1.3. ekzistojnë rrethana të 

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

26.10.2022

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

14 20.09.2019 05.08.2022 2019:208423 2019:208424 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-442 Forma e paraqitjes së 

parashtresave

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

26.9.2022

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

15 09.11.2006 26.07.2022 2019:265137 2019:265138 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-1.3. ekzistojnë rrethana të 

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen, 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-160 Vdekja e të pandehurit Kur gjatë rrjedhës së 

procedurës penale vërtetohet se i pandehuri ka vdekur, prokurori i 

shtetit merr aktvendim për pushimin e procedurës penale.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes

19.12.2022

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

16 27.01.2020 20.07.2022 2019:283210 2020:010540 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1.3. dëmtimin e përkohshëm dhe serioz të shëndetit 

të personit tjetër, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet., 06/L-074 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-1.3. dëmtimin e përkohshëm dhe serioz të shëndetit të personit tjetër, 

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

Kosovës-3.2. Dhuna në familje, dhuna fizike, psikologjike, seksuale dhe ekonomike, për nevojat e 

këtij kodi do të jetë e njëjtë siç është përkufizuar ne dispozitën e nenit 2, nën paragrafi 1.2. të Ligjit 

nr. 03/L-182 për mbrojtje nga Dhuna në Familje., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-

3.2. Dhuna në familje, dhuna fizike, psikologjike, seksuale dhe ekonomike, për nevojat e këtij kodi 

do të jetë e njëjtë siç është përkufizuar ne dispozitën e nenit 2, nën paragrafi 1.2. të Ligjit nr. 03/L-

182 për mbrojtje nga Dhuna në Familje.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-36 Veçimi i procedurës Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural

Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar

14.10.2022

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

17 27.12.2019 20.07.2022 2019:298859 2019:298860 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-1.3. ekzistojnë rrethana të 

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

16.11.2022

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

18 31.01.2020 20.07.2022 2020:003174 2020:013783 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-374 Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 04/L-082 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-374 Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim , Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar

26.10.2022 Gjobë , Gjobë

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

19 02.03.2020 20.07.2022 2020:008635 2020:031761 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që mban në pronësi, kontrollon ose 

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

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

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

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

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

Aktvendim , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar

29.11.2022

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

20 18.12.2020 20.07.2022 2020:021093 2020:180362 1 Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

29.11.2022
Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

21 09.02.2022 10.02.2022 2021:271184 2022:025999 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që 

mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në kundërshtim 

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

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

pesë (5) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. 

Kushdo që mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në 

kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me armë të tilla, 

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

me burgim deri në pesë (5) vjet.

Aktgjykim , Aktgjykim Fajësues , 

Refuzues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar

1.3.2022 Gjobë , Dënim 

me kusht , 

Burgim , Gjobë

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

22 13.12.2021 14.12.2021 2021:279712 2021:279713 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-214 .Pengimi i 

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

214 .Pengimi i procesit të votimit

Aktgjykim , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes

Refuzues I pafajshëm Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

15.2.2022

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor



23 23.03.2022 23.03.2022 2021:282456 2022:054544 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

30.3.2022 Gjobë
Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

24 30.12.2021 30.12.2021 2021:285887 2021:295231 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

10.1.2022 Gjobë , Dënim 

me kusht
Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

25 05.04.2022 06.04.2022 2021:295727 2022:067260 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

14.4.2022 Gjobë
Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

26 25.03.2022 28.03.2022 2022:003361 2022:057451 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

5.4.2022 Gjobë , Gjobë
Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

27 21.01.2022 24.01.2022 2022:004286 2022:012572 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

28.2.2022 Gjobë
Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

28 23.06.2022 23.06.2022 2022:012480 2022:128781 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

8.9.2022 Gjobë , Dënim 

me kusht
Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

29 07.02.2022 07.02.2022 2022:012499 2022:023421 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

1.3.2022 Burgim , 

Gjobë , Dënim 

me kusht

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

30 28.02.2022 28.02.2022 2022:033212 2022:040494 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 , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar

14.3.2022 Dënim me 

kusht , Gjobë
Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

31 12.04.2022 12.04.2022 2022:033427 2022:072373 2 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-250 Kërkesa për hudhjen e 

aktakuzës

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim 

procedural-Mase

Fajësues , 

Pushohet 

procedura , 

Hudhje , 

Pushohet 

procedura

I pafajshëm Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

26.9.2022 Burgim , Gjobë

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

32 31.03.2022 31.03.2022 2022:033839 2022:063157 2 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 , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim 

procedural-Mase , 

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase , Aktvendim 

procedural-Mase

Fajësues , 

Fajësues , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

I pafajshëm , I 

pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

28.6.2022 Burgim , 

Burgim

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

33 06.06.2022 06.06.2022 2022:035630 2022:115291 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

11.8.2022 Dënim me 

kusht
Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

34 31.03.2022 01.04.2022 2022:045706 2022:063538 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që 

përdorë armë apo materie plasëse në kundërshtim me ligjin e 

zbatueshëm lidhur me armët apo materiet plasëse të tilla, dënohet 

me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet., 06/L-074 Kodi Penal 

i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që përdorë armë apo materie 

plasëse në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me armët 

apo materiet plasëse të tilla, dënohet me burgim prej një (1) deri 

në tetë (8) vjet.

Aktgjykim , Aktgjykim Hudhje , 

Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar

21.4.2022 Konfiskimi , 

Gjobë , Dënim 

me kusht
Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

35 10.05.2022 11.05.2022 2022:054642 2022:092073 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

20.6.2022 Gjobë
Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

36 23.06.2022 23.06.2022 2022:063209 2022:128736 1 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 Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

30.9.2022 Dënim me 

kusht

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

37 13.05.2022 16.05.2022 2022:063763 2022:095687 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

13.6.2022
Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor



38 13.05.2022 16.05.2022 2022:063770 2022:095721 3 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 , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim- 

procedural

Fajësues , 

Pushohet 

procedura , 

Pushohet 

procedura

I pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

25.8.2022 Gjobë , Burgim

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

39 14.10.2022 14.10.2022 2022:063780 2022:211867 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-365 Aktgjykimi fajësues Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar

25.11.2022
Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

40 12.08.2022 12.08.2022 2022:063804 2022:164334 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 , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

26.9.2022 Dënim me 

kusht
Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

41 14.10.2022 14.10.2022 2022:063864 2022:211875 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

25.11.2022 Dënim me 

kusht
Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

42 07.06.2022 08.06.2022 2022:106025 2022:116178 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

11.8.2022 Gjobë
Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

43 30.08.2022 30.08.2022 2022:110488 2022:177328 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

26.9.2022 Dënim me 

kusht
Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

44 25.07.2022 26.07.2022 2022:150443 2022:150444 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.

Aktgjykim , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes

Fajësues , 

Hudhje

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

23.8.2022

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

45 10.08.2022 10.08.2022 2022:162219 2022:162220 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

19.8.2022 Gjobë
Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

46 31.08.2022 31.08.2022 2022:168434 2022:178493 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

26.9.2022 Gjobë
Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

47 31.10.2022 31.10.2022 2022:224293 2022:224294 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

10.11.2022
Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

48 08.11.2022 10.11.2022 2022:232416 2022:232826 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

5.12.2022 Dënim me 

kusht , Gjobë
Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

49 23.12.2022 23.12.2022 2022:262256 2022:277213 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

30.12.2022 Gjobë
Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

50 01.03.2022 01.03.2022 2019:193285 2022:041488 4 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., 06/L-074 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-1. Përveç siç parashihet në nenin 324 të këtij Kodi, kushdo që me 

anë të paraqitjes së rreme të fakteve apo duke fshehur faktet ose në çfarëdo mënyre tjetër mashtruese 

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, i cili rezulton në dëm material të 

pasurisë së tij/saj apo të pasurisë së personit tjetër ose rezulton në dobi pasurore të kundërligjshme, 

për veten apo personin 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. Përveç siç parashihet në nenin 324 të këtij 

Kodi, kushdo që me anë të paraqitjes së rreme të fakteve apo duke fshehur faktet ose në çfarëdo 

mënyre tjetër mashtruese 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, i cili 

rezulton në dëm material të pasurisë së tij/saj apo të pasurisë së personit tjetër ose rezulton në dobi 

pasurore të kundërligjshme, për veten apo personin tjetër, dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre 

(3) muaj deri në pesë (5) vjet.

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

caktimin e paraburgimit, 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. 

Gjykata mund të caktojë paraburgim ndaj një personi vetëm nëse 

në mënyrë të qartë ka gjetur se:, 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-1.1. ekziston dyshim i bazuar se personi i tillë ka kryer 

vepër penale;, 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.2. 

përmbushet njëri nga kushtet e mëposhtme:, 04/L-123 Kodi I 

Procedurës Penale-1.2.1. kur ai fshihet, kur identiteti i tij nuk 

mund të vërtetohet ose kur ekzistojnë rrethana të tjera që tregojnë 

se ekziston rrezik i ikjes së tij;, 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-1.2.3. kur pesha e veprës penale, mënyra ose rrethanat në 

të cilat është kryer vepra penale, karakteristikat e tij personale, 

sjellja e mëparshme, ambienti dhe kushtet nën të cilat ai jeton ose 

ndonjë rrethanë tjetër personale tregojnë rrezikun se ai mund ta 

përsërisë veprën penale, ta përfundojë veprën e tentuar penale ose 

ta kryejë veprën penale për të cilën është kanosur ta kryej.

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Paraburgim Seancë 

dëgjimore

1.3.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

51 19.05.2022 19.05.2022 2019:230762 2022:100563 3 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-185 Paraburgimi Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 20.5.2022
Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

52 20.05.2022 20.05.2022 2019:230762 2022:101432 2 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-185 Paraburgimi Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Paraburgim , 

Letërrreshtim

23.5.2022
Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

53 10.07.2020 10.07.2020 2020:083141 2020:083142 2 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-2. Me rastin e marrjes në pyetje të personit të arrestuar 

përshtatshmërisht zbatohen nenet 152 deri 155 të këtij Kodi.

28.6.2022
Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake



54 10.02.2022 10.02.2022 2020:145942 2022:026895 1 Aktvendim- procedural Urdhërarrest 16.2.2022
Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

55 29.12.2021 29.12.2021 2021:016554 2021:293685 8 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-191 Vazhdimi i paraburgimit Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

5.1.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

56 24.02.2022 24.02.2022 2021:158204 2022:037814 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-187 Kushtet e nevojshme për 

caktimin e paraburgimit

Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore

25.2.2022
Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

57 21.03.2022 22.03.2022 2021:158204 2022:052183 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Paraburgimi mund të 

vazhdohet vetëm nga gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari i 

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

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

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

gjitha veprimet e arsyeshme për të përshpejtuar zbatimin e 

hetimit. I dëmtuari apo mbrojtësi i viktimave mund të kërkojë 

formalisht apo joformalisht nga prokurori i shtetit që të kërkojë 

vazhdimin e paraburgimit.

Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

22.3.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

58 09.04.2022 09.04.2022 2021:158204 2022:071710 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore

12.4.2022
Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

59 06.05.2022 06.05.2022 2021:158204 2022:090887 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-2. I pandehuri dhe mbrojtësi i 

tij informohen me propozimin jo më vonë se tri (3) ditë para 

skadimit të paraburgimit të caktuar me aktvendimin e fundit.

Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

10.5.2022
Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

60 13.05.2022 13.05.2022 2021:158204 2022:095248 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Gjykata mund të caktojë 

arrestin shtëpiak për të pandehurin nëse:

Aktvendim procedural-Mase Arrest shtëpiak 

, Arrest shtëpiak

16.5.2022
Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

61 10.06.2022 10.06.2022 2021:158204 2022:119231 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-7. Përveç nëse ky nen 

parasheh ndryshe, dispozitat e këtij Kodi mbi paraburgimin 

përshtatshmërisht zbatohen lidhur me caktimin, kohëzgjatjen, 

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

Penal mbi përfshirjen e ndalimit në dënimin e shqiptuar gjithashtu 

zbatohen përshtatshmërisht për masën nga ky nen.

Aktvendim procedural-Mase Arrest shtëpiak 

, Arrest shtëpiak

13.6.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

62 11.08.2022 11.08.2022 2021:158204 2022:163796 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-7. Përveç nëse ky nen 

parasheh ndryshe, dispozitat e këtij Kodi mbi paraburgimin 

përshtatshmërisht zbatohen lidhur me caktimin, kohëzgjatjen, 

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

Penal mbi përfshirjen e ndalimit në dënimin e shqiptuar gjithashtu 

zbatohen përshtatshmërisht për masën nga ky nen.

Aktvendim procedural-Mase Arrest shtëpiak 

, Arrest shtëpiak

12.8.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

63 02.09.2022 02.09.2022 2021:158204 2022:180118 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 5.9.2022
Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

64 09.09.2022 09.09.2022 2021:158204 2022:185479 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-7. Përveç nëse ky nen 

parasheh ndryshe, dispozitat e këtij Kodi mbi paraburgimin 

përshtatshmërisht zbatohen lidhur me caktimin, kohëzgjatjen, 

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

Penal mbi përfshirjen e ndalimit në dënimin e shqiptuar gjithashtu 

zbatohen përshtatshmërisht për masën nga ky nen.

Aktvendim procedural-Mase Arrest shtëpiak 

, Arrest shtëpiak

12.9.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

65 19.11.2021 19.11.2021 2021:184320 2021:260456 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-2. Urdhri për tërheqjen e 

letërrreshtimit, letërrreshtimit ndërkombëtar ose shpalljes duhet të 

i dërgohet autoritetit kompetent i cili duhet të siguroj anulimin e 

menjëhershëm të tyre.

Urdhër procedural 14.1.2022
Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

66 18.01.2022 19.01.2022 2021:217977 2022:009352 5 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Gjykata mund të caktojë 

arrestin shtëpiak për të pandehurin nëse:

Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Arrest shtëpiak 

, Paraburgim , 

Arrest shtëpiak 

, Paraburgim

24.1.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake



67 21.02.2022 22.02.2022 2021:217977 2022:034443 5 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 , 

Paraburgim , 

Arrest shtëpiak 

, Paraburgim , 

Arrest shtëpiak 

, Paraburgim , 

Paraburgim

23.2.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

68 09.03.2022 09.03.2022 2021:217977 2022:046289 3 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Gjyqtari i procedurës 

paraprake urdhëron, ndryshon ose refuzon kërkesën për masë të 

përkohshme të paraqitur nga prokurori i shtetit sipas nenit 268 të 

këtij Kodi

Aktvendim procedural-Mase Sekuestrim , 

Sekuestrim , 

Sekuestrim

10.3.2022
Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

69 28.02.2022 01.03.2022 2021:223936 2022:040872 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Gjyqtari i procedurës 

paraprake, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues 

sipas detyrës zyrtare mund të lëshojë urdhërarrest me kërkesë të 

prokurorit të shtetit, ose në rrethana të ngutshme me kërkesë të 

policisë kur ekzistojnë kushtet nga paragrafi 1. i nenit 187 të këtij 

Kodi, ose kur i pandehuri i cili pasi është thirrur me rregull nuk 

paraqitet dhe nuk e arsyeton mungesën e tij ose kur thirrja nuk ka 

mundur t’i dërgohet sipas rregullit dhe kur sipas rrethanave është 

e qartë se i pandehuri i shmanget pranimit të thirrjes.

Aktvendim procedural-Mase Urdhërarrest , 

Urdhërarrest

3.3.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

70 31.01.2022 31.01.2022 2021:246200 2022:018199 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-2. I pandehuri dhe mbrojtësi i 

tij informohen me propozimin jo më vonë se tri (3) ditë para 

skadimit të paraburgimit të caktuar me aktvendimin e fundit.

Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

31.1.2022
Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

71 29.03.2022 29.03.2022 2021:254556 2022:059033 1 Urdhër procedural Letërrreshtim 1.4.2022
Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

72 14.01.2022 17.01.2022 2021:260600 2022:007125 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Paraburgimi mund të 

vazhdohet vetëm nga gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari i 

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

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

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

gjitha veprimet e arsyeshme për të përshpejtuar zbatimin e 

hetimit. I dëmtuari apo mbrojtësi i viktimave mund të kërkojë 

formalisht apo joformalisht nga prokurori i shtetit që të kërkojë 

vazhdimin e paraburgimit.

Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

17.1.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

73 14.02.2022 14.02.2022 2021:260600 2022:029138 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-7. Përveç nëse ky nen 

parasheh ndryshe, dispozitat e këtij Kodi mbi paraburgimin 

përshtatshmërisht zbatohen lidhur me caktimin, kohëzgjatjen, 

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

Penal mbi përfshirjen e ndalimit në dënimin e shqiptuar gjithashtu 

zbatohen përshtatshmërisht për masën nga ky nen.

Aktvendim procedural-Mase Arrest shtëpiak 14.2.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

74 06.01.2022 06.01.2022 2022:001785 2022:001790 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Gjykata mund të caktojë 

paraburgim ndaj një personi vetëm nëse në mënyrë të qartë ka 

gjetur se:

Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 6.1.2022
Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

75 11.01.2022 11.01.2022 2022:001785 2022:003308 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-112 Sekuestrimi i 

përkohshëm, 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-9. Sendet dhe 

pasuria e sekuestruar përkohësisisht janë nën mbikëqyrjen dhe 

kontrollin e prokurorit të shtetit. Prokurori i shtetit mund t’ia 

delegojë mbikëqyrjen dhe kontrollin zyrtarit të autorizuar të 

policisë për sendet dhe pasurinë e sekuestruar përkohësisht nga 

paragrafët 5., 6. dhe 8. të këtij neni

Urdhër - masë 14.1.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

76 30.03.2022 30.03.2022 2022:001785 2022:061832 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 1.4.2022
Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

77 10.02.2022 11.02.2022 2022:026921 2022:026922 1 Ligji nr. 04 L-213 per Bashkepunim Juridik nderkombtar ne 

çeshtjet Penale-22 Arrestimi i përkohshëm para pranimit të 

kërkesës për ekstradim

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Paraburgim Seancë 

dëgjimore

11.2.2022
Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

78 17.11.2022 17.11.2022 2022:040148 2022:241772 2 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-6. Gjyqtari i procedurës 

paraprake vendos mbi propozimin e palëve pasi palët të jenë 

deklaruar për të gjitha çështjet të cilat mund të jenë të 

rëndësishme për zbatimin e masave nga ky kapitull., 04/L-123 

Kodi I Procedurës Penale-1.2.1. kur ai fshihet, kur identiteti i tij 

nuk mund të vërtetohet ose kur ekzistojnë rrethana të tjera që 

tregojnë se ekziston rrezik i ikjes së tij;

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Paraqitje në 

stacion policor , 

Paraqitje në 

stacion policor , 

Paraqitje në 

stacion policor , 

Paraqitje në 

stacion policor , 

Paraqitje në 

stacion policor

18.11.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

79 28.02.2022 22.03.2022 2022:040496 2022:040497 1 Urdhër procedural 22.3.2022
Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

80 20.04.2022 20.04.2022 2022:079038 2022:079043 4 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore

22.4.2022
Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake



81 22.04.2022 22.04.2022 2022:079038 2022:081305 5 Aktvendim procedural-Mase 17.5.2022
Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

82 13.05.2022 13.05.2022 2022:079038 2022:095260 4 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 , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

17.5.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

83 14.06.2022 14.06.2022 2022:079038 2022:121208 5 Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

28.6.2022
Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

84 27.06.2022 27.06.2022 2022:079038 2022:131287 1 Aktvendim , Urdhër - masë Urdhërarrest 28.6.2022
Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

85 12.08.2022 12.08.2022 2022:079038 2022:164123 5 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-183 Arresti shtëpiak Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes , Aktvendim 

procedural-Mase

Arrest shtëpiak 

, Arrest 

shtëpiak , 

Arrest shtëpiak 

, Arrest 

shtëpiak , 

Arrest shtëpiak

12.8.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

86 05.08.2022 05.08.2022 2022:159455 2022:159576 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-185 Paraburgimi Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

5.8.2022
Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

87 01.09.2022 01.09.2022 2022:159455 2022:179442 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 2.9.2022
Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

88 13.08.2022 15.08.2022 2022:164741 2022:164742 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim Seancë 

dëgjimore

15.8.2022
Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

89 13.09.2022 20.09.2022 2022:164741 2022:187499 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-173 Masat për sigurimin e 

pranisë së të pandehurit

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase , Aktvendim 

procedural-Mase

Paraburgim , 

Paraburgim

20.9.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

90 19.09.2022 19.09.2022 2022:191619 2022:191626 2 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-187 Kushtet e nevojshme për 

caktimin e paraburgimit

Aktvendim , Aktvendim 

procedural-Mase

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore

20.9.2022
Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

91 24.11.2022 24.11.2022 2022:222271 2022:248770 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-183 Arresti shtëpiak Aktvendim procedural-Mase Arrest shtëpiak 

, Arrest shtëpiak

25.11.2022
Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

92 24.11.2022 24.11.2022 2022:224201 2022:248785 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Paraburgimi mund të 

vazhdohet vetëm nga gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari i 

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

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

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

gjitha veprimet e arsyeshme për të përshpejtuar zbatimin e 

hetimit. I dëmtuari apo mbrojtësi i viktimave mund të kërkojë 

formalisht apo joformalisht nga prokurori i shtetit që të kërkojë 

vazhdimin e paraburgimit.

Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

25.11.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

93 23.12.2022 23.12.2022 2022:224201 2022:278098 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Paraburgimi mund të 

vazhdohet vetëm nga gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari i 

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

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

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

gjitha veprimet e arsyeshme për të përshpejtuar zbatimin e 

hetimit. I dëmtuari apo mbrojtësi i viktimave mund të kërkojë 

formalisht apo joformalisht nga prokurori i shtetit që të kërkojë 

vazhdimin e paraburgimit.

Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

27.12.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

94 11.11.2022 11.11.2022 2022:236367 2022:236422 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-185 Paraburgimi Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

16.11.2022
Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

95 08.12.2022 08.12.2022 2022:236367 2022:259636 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 8.12.2022
Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

96 22.11.2022 22.11.2022 2022:245669 2022:245670 1 Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Paraburgim 22.11.2022
Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake


