
Nr 

rendor

Redni 

broj

Data e 

pranimit

Datum 

prijema

Data e 

ngarkimit te 

gjyqtarit

Datum 

prijema

Numri unik 

i lendes

Jedinstveni 

broj 

predmeta

Numri i 

dosjes

Broj 

Dosijea 

predmeta

Numri I te 

pandehurve/

miturve 

Baza ligjore per parashtresen
Veprat

Krivično/a dela

Lloji vendimit

Vrsta rešenja 

Rezultati 

vendimit

Ishod rešenja  

Deklarata e 

Palës

Lloji i 

seances

Data e 

zgjidhjes

Denimi

Vrsta kazne
Lloji i lëmisë

1 04.06.2020 04.12.2020 2019:104321 2020:062547 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., 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.

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 , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

14.4.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

2 04.06.2020 04.12.2020 2019:104321 2020:062547 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., 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.

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

Aktvendim , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

14.4.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

3 04.12.2007 04.12.2020 2019:106296 2019:106297 6

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

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

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

deri në dhjetë vjet., UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(2) Nëse vepra 

penale nga paragrafi 1 i këtij neni rezulton me:, UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal 

i Kosovës-23 BASHKËKRYERJA Nëse dy apo më shumë persona së bashku kryejnë veprën penale 

duke marrë pjesë në kryerjen e veprës penale ose thelbësisht duke i kontribuuar kryerjes së saj në 

ndonjë mënyrë tjetër, secili prej tyre është përgjegjës dhe dënohet me dënimin e paraparë për vepra 

penale.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
30.5.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

4 02.08.2005 04.12.2020 2019:111217 2019:111218 5

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.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës
Aktvendim , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes
4.11.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

5 14.01.2003 04.12.2020 2019:125475 2019:125476 1

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

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

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

deri në dhjetë vjet., UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-230 PRODHIMI 

DHE PËRPUNIMI I PAAUTORIZUAR I NARKOTIKËVE TË RREZIKSHËM DHE I 

SUBSTANCAVE PSIKOTROPIKE

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
24.3.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

6 25.03.2019 04.12.2020 2019:125970 2019:125971 2

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-31 

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

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

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

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

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

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

dënimin e paraparë për vepër penale.

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

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 , Aktvendim- 

procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
8.7.2022

Konfiskimi , 

Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

7 25.03.2019 04.12.2020 2019:125970 2019:125971 2

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-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-36 Veçimi i procedurës
Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
8.7.2022

Konfiskimi , 

Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

8 15.10.2003 04.12.2020 2019:128797 2019:128798 1 UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-255 GRABITJA 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
6.7.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

Gjykata/Sud: Gjykata Themelore Mitrovicë

Gjyqtari/Sudija: Veljko Vucetic



9 23.06.2004 04.12.2020 2019:130069 2019:130070 1 UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-244 FALSIFIKIMI I PARASË
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.3. ekzistojnë rrethana të 

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
1.2.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

10 30.09.2004 04.12.2020 2019:130638 2019:130639 1
UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-193 DHUNIMI, 

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

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
14.1.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

11 16.02.2022 16.02.2022 2019:143007 2022:031026 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

Aktvendim , Aktgjykim , 

Aktvendim- procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

17.5.2022
Konfiskimi , 

Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

12 16.02.2022 16.02.2022 2019:143007 2022:031026 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 me anë të zjarrit, vërshimeve, armëve, eksplozivit, helmit ose 

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

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

të madh për jetën e njerëzve apo dëm të konsiderueshëm pasuror, dënohet me burgim prej gjashtë 

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

të zjarrit, vërshimeve, armëve, eksplozivit, helmit ose gazit helmues, rrezatimit jonizues, forcës 

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

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

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

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që 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

Aktvendim , Aktgjykim , 

Aktvendim- procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

17.5.2022
Konfiskimi , 

Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

13 04.02.2005 07.12.2021 2019:146736 2019:146737 3

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-244 FALSIFIKIMI I PARASË, 

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

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-23 BASHKËKRYERJA Nëse dy apo 

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

ose thelbësisht duke i kontribuuar kryerjes së saj në ndonjë mënyrë tjetër, secili prej tyre është 

përgjegjës dhe dënohet me dënimin e paraparë për vepra penale.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
16.6.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

14 26.04.2007 04.12.2020 2019:149812 2019:149813 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-155 PJESËMARRJA NË RRAHJE

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

10.10.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

15 04.09.2007 04.12.2020 2019:151697 2019:151698 1

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(5) Nëse vepra penale nga paragrafi 3 

i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë trupor ose me dëm thelbësor material, kryerësi dënohet me 

burgim prej gjashtë muajve deri në pesë vjet, e nëse vepra e tillë penale rezulton me vdekjen e një 

apo të më shumë personave, kryerësi dënohet me burgim prej një deri në tetë vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
19.4.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

16 19.12.2019 17.08.2021 2019:151857 2019:293157 3
Aktvendim , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes

Shqyrtimi 

gjyqësor
1.2.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

17 15.09.2005 04.12.2020 2019:151981 2019:151982 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.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Trupi gjykues me 

aktvendim e hudh aktakuzën kur:

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
7.2.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

18 21.12.2005 04.12.2020 2019:152862 2019:152863 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.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Trupi gjykues me 

aktvendim e hudh aktakuzën kur:

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
12.5.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

19 17.09.2019 04.12.2020 2019:177214 2019:205198 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
1.6.2022

Konfiskimi , 

Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor



20 20.11.2019 04.12.2020 2019:180932 2019:271276 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
10.1.2022

Konfiskimi , 

Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

21 26.09.2019 04.12.2020 2019:213391 2019:213392 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-1.1. vepra me të cilën 

akuzohet nuk përbën vepër penale;

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar
12.1.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

22 26.09.2019 04.12.2020 2019:213391 2019:213392 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-250 Kërkesa për hudhjen e aktakuzës
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.1. vepra me të cilën 

akuzohet nuk përbën vepër penale;

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar
12.1.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

23 10.12.2019 04.12.2020 2019:219655 2019:287735 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

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

procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

12.5.2022
Gjobë , 

Konfiskimi

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

24 10.12.2019 04.12.2020 2019:219655 2019:287735 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

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 , Aktvendim- 

procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

12.5.2022
Gjobë , 

Konfiskimi

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

25 28.12.2019 04.12.2020 2019:284445 2019:298534 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.

Aktvendim , Aktgjykim , 

Aktvendim- procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
6.4.2022

Gjobë , 

Konfiskimi

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

26 28.12.2019 04.12.2020 2019:284445 2019:298534 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 , Aktgjykim , 

Aktvendim- procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
6.4.2022

Gjobë , 

Konfiskimi

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

27 06.11.2020 06.11.2020 2020:108355 2020:151809 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.

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 Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

1.11.2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

28 04.11.2020 05.11.2020 2020:119556 2020:150460 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.

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 Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

14.2.2022
Konfiskimi , 

Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

29 07.03.2022 07.03.2022 2021:016873 2022:044599 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 , 

Shqyrtimi 

fillestar

13.9.2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor



30 29.10.2021 29.10.2021 2021:072290 2021:243085 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-193 Caktimi i paraburgimit 

pas ngritjes së aktakuzës

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion , 

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion , 

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

16.5.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

31 29.10.2021 29.10.2021 2021:072290 2021:243085 1

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-2. Pasi të kalojnë dy (2) muaj 

nga aktvendimi i fundit për paraburgim, gjyqtari i vetëm gjykues 

apo kryetari i trupit gjykues edhe pa propozimin e palëve 

shqyrton nëse ende ekzistojnë arsyet për paraburgim dhe merr 

aktvendim për vazhdimin ose heqjen e paraburgimit. Kundër 

aktvendimit palët kanë të drejtë ankese. Neni 189, paragrafët 3. 

dhe 4. të këtij Kodi zbatohen përshtatshmërisht.

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion , 

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion , 

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

16.5.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

32 29.10.2021 29.10.2021 2021:072290 2021:243085 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-173 .Vrasja e 

rëndë, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-173 .Vrasja 

e rëndë

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion , 

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion , 

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

16.5.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

33 19.10.2021 19.10.2021 2021:088492 2021:233344 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
4.2.2022

Gjobë , 

Konfiskimi

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

34 18.10.2021 18.10.2021 2021:141997 2021:232057 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 , 

Shqyrtimi 

fillestar

1.3.2022
Gjobë , 

Konfiskimi

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor



35 20.07.2022 20.07.2022 2021:218636 2022:146837 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
12.10.2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

36 26.11.2021 30.11.2021 2021:230406 2021:267085 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
12.8.2022

Gjobë , 

Konfiskimi

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

37 29.12.2021 30.12.2021 2021:285893 2021:294171 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 , 

Shqyrtimi 

fillestar

19.10.2022
Gjobë , 

Konfiskimi

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

38 12.05.2022 13.05.2022 2022:001785 2022:094531 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-193 Caktimi i paraburgimit 

pas ngritjes së aktakuzës

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim 

procedural-Mase

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

26.9.2022

Burgim , 

Burgim , 

Konfiskimi , 

Gjobë , 

Burgim , 

Burgim , 

Burgim

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

39 12.05.2022 13.05.2022 2022:001785 2022:094531 1

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-2. Nëse gjyqtari i vetëm 

gjykues ose trupi gjykues shqipton dënim prej pesë (5) ose më 

shumë vjet burg të akuzuarit ia cakton paraburgimin, nëse ai nuk 

gjendet në paraburgim, ose ia vazhdon atë kur i akuzuari gjendet 

në paraburgim.

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim 

procedural-Mase

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

26.9.2022

Burgim , 

Burgim , 

Konfiskimi , 

Gjobë , 

Burgim , 

Burgim , 

Burgim

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

40 12.05.2022 13.05.2022 2022:001785 2022:094531 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 , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim 

procedural-Mase

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

26.9.2022

Burgim , 

Burgim , 

Konfiskimi , 

Gjobë , 

Burgim , 

Burgim , 

Burgim

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

41 21.05.2007 21.05.2007 2019:125419 2019:125420 1

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(5) Nëse vepra penale nga paragrafi 3 

i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë trupor ose me dëm thelbësor material, kryerësi dënohet me 

burgim prej gjashtë muajve deri në pesë vjet, e nëse vepra e tillë penale rezulton me vdekjen e një 

apo të më shumë personave, kryerësi dënohet me burgim prej një deri në tetë vjet., 

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

ose 2 i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryerësi dënohet me gjobë apo me burgim deri në dy vjet., 

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Kushdo që shkel ligjin mbi 

trafikun publik dhe rrezikon trafikun publik, jetën e njerëzve apo pasurinë me përmasa të mëdha 

dhe me këtë i shkakton lëndime të lehta trupore personit apo dëm thelbësor material që tejkalon 

vlerën mbi 1.000 euro dënohet me gjobë apo me burgim deri në pesë vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Trupi gjykues me 

aktvendim e hudh aktakuzën kur:

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

1.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

42 28.07.2022 28.07.2022 2022:150111 2022:152814 1

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Paraburgimi caktohet me 

aktvendimin me shkrim i cili përfshin: emrin dhe mbiemrin e 

personit i cili paraburgoset dhe të dhënat e tij personale të 

njohura për gjyqtarin e procedurës paraprake; kohën e saktë të 

arrestimit; kohën e sjelljes te gjyqtari i procedurës paraprake; 

kohën e marrjes në pyetje për paraburgim; veprën penale për të 

cilën akuzohet; bazën ligjore për paraburgim; njoftimin për të 

drejtën në ankesë; dhe arsyetimin e të gjitha fakteve vendimtare 

që e kanë shkaktuar paraburgimin, duke përfshirë edhe arsyet për 

dyshim të bazuar se personi ka kryer vepër penale dhe faktet 

vendimtare nga neni 187, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.2. i këtij 

Kodi.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
Paraburgim

Seancë për 

masë të 

sigurisë

29.7.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

43 26.07.2022 26.07.2022 2022:151406 2022:151411 1

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Paraburgimi caktohet me 

aktvendimin me shkrim i cili përfshin: emrin dhe mbiemrin e 

personit i cili paraburgoset dhe të dhënat e tij personale të 

njohura për gjyqtarin e procedurës paraprake; kohën e saktë të 

arrestimit; kohën e sjelljes te gjyqtari i procedurës paraprake; 

kohën e marrjes në pyetje për paraburgim; veprën penale për të 

cilën akuzohet; bazën ligjore për paraburgim; njoftimin për të 

drejtën në ankesë; dhe arsyetimin e të gjitha fakteve vendimtare 

që e kanë shkaktuar paraburgimin, duke përfshirë edhe arsyet për 

dyshim të bazuar se personi ka kryer vepër penale dhe faktet 

vendimtare nga neni 187, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.2. i këtij 

Kodi.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
Paraburgim

Seancë për 

masë të 

sigurisë

26.7.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

44 27.07.2022 27.07.2022 2022:151406 2022:151883 3 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-112 Sekuestrimi i përkohshëm
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
27.7.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake



45 17.08.2022 17.08.2022 2022:151406 2022:167010 1
Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion
Paraburgim 19.8.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

46 10.08.2022 10.08.2022 2022:161873 2022:161874 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-183 Arresti shtëpiak
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
Paraburgim

Seancë për 

masë të 

sigurisë

11.8.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

47 05.09.2022 05.09.2022 2022:161873 2022:180919 1
Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion
Arrest shtëpiak 8.9.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

48 17.08.2022 17.08.2022 2022:164743 2022:166865 1 Urdhër - masë 18.8.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

49 17.08.2022 17.08.2022 2022:164743 2022:166938 1 Urdhër - masë 18.8.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

50 18.08.2022 18.08.2022 2022:165185 2022:168286 2 Urdhër - masë 18.8.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

51 03.10.2022 03.10.2022 2022:165185 2022:202308 1
Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Arrest shtëpiak 

, Arrest shtëpiak
5.10.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

52 03.10.2022 03.10.2022 2022:202333 2022:202334 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-104 Aktvendimi për fillimin e fazës së hetimit

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-164 

.Kontrabandimi me migrantë, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-164 .Kontrabandimi me migrantë

Urdhër - masë
Seancë 

dëgjimore
7.10.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

53 03.10.2022 03.10.2022 2022:202333 2022:202350 1
Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion
Arrest shtëpiak Seancë 5.10.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

54 27.10.2022 27.10.2022 2022:202333 2022:222077 1
Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion
Arrest shtëpiak 28.10.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake


