
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 04.12.2007 04.12.2007 2019:117945 2019:117946 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-179 Vrasja e rëndë, 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-179 Vrasja e rëndë, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-28 

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

Aktgjykim

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

28.4.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

2 05.12.2007 05.12.2007 2019:118237 2019:118238 3

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-(2) Tentativa për kryerjen e një vepre penale të dënueshme me së 

paku tre vjet burgim, dënohet, kurse lidhur me veprat e tjera penale tentativa dënohet vetëm nëse 

ligji e parasheh shprehimisht këtë., UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-2) 

Paaftësimin ose dobësimin e përhershëm ose të madh të një organi ose pjese të trupit të personit 

tjetër;, 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., 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., UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm 

Penal i Kosovës-(2) Nuk do të konsiderohet penalisht përgjegjës personi nga paragrafi 1 i këtij neni 

nëse ka marrë pjesë në rrahje pa fajin e tij ose thjesht për të mbrojtur veten apo për t’i ndarë 

pjesëmarrësit e tjerë në rrahje.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
4.3.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

3 04.12.2003 04.12.2003 2019:118881 2019:118882 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-179 Vrasja e rëndë, 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-179 Vrasja e rëndë, 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-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 per zgjidhjen e 

Çështjes
18.3.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

4 10.10.2006 10.10.2006 2019:120299 2019:120300 1

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Kushdo që, i zënë në befasi në 

kryerjen e aktit të vjedhjes dhe me qëllim që pasurinë e vjedhur ta mbajë, e përdor dhunën apo 

kanosjen se do të sulmojë jetën apo trupin e personit tjetër dënohet me burgim prej një deri në 

dhjetë vjet.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
18.3.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

5 29.04.2003 29.04.2003 2019:120311 2019:120312 1
04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-179 Vrasja e rëndë, 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-179 Vrasja e rëndë

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
18.3.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

6 28.07.2004 28.07.2004 2019:130513 2019:130514 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.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
18.3.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

7 26.04.2006 26.04.2006 2019:130631 2019:130632 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.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
18.3.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

8 05.11.2007 05.11.2007 2019:130663 2019:130664 1

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

prodhon, përpunon, ekstrakton ose përgatit substanca a preparate që janë shpallur të rrezikshme si 

narkotikë ose substanca psikotrope me qëllim për shitje, shpërndarje ose ofrim për shitje dënohet 

me gjobë dhe burgim prej një deri në dhjetë vjet.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
18.3.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

9 01.12.2004 01.12.2004 2019:146621 2019:146622 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:, 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
18.3.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

10 18.07.2002 18.07.2002 2019:159487 2019:159488 2
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
18.3.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

11 12.04.2007 12.04.2007 2019:160314 2019:160315 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.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
18.3.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

12 26.02.2018 26.02.2018 2019:160782 2019:160783 1

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

hashashit, shkurren e kokainës ose bimën e kanabisit me qëllim të prodhimit të narkotikeve ose 

substancave psikotropike, dënohet me burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet., 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që pa autorizim kultivon bimën e hashashit, shkurren e 

kokainës ose bimën e kanabisit me qëllim të prodhimit të narkotikeve ose substancave 

psikotropike, dënohet me burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet.

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

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
28.7.2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

13 27.12.2006 27.12.2006 2019:161419 2019:161420 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.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
18.3.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

Gjykata/Sud: Gjykata Themelore Mitrovicë

Gjyqtari/Sudija: Siniša Mandusič



14 26.04.2006 26.04.2006 2019:162223 2019:162224 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-(4) Nëse vepra 

penale nga paragrafi 1 ose 2 i këtij neni kryhet kundër personit me të cilin kryerësi është në 

marrëdhënie familjare, kryerësi dënohet me së paku tre muaj deri në tre vjet burgim për veprën 

penale nga paragrafi 1 ose me burgim prej gjashtë muajsh deri në tre vjet

për veprën penale nga paragrafi 2.

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

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes

31.5.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

15 08.07.2006 08.07.2006 2019:163300 2019:163301 1

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(2) Nëse vepra penale nga paragrafi 1 

i këtij neni kryhet kundër personit nën moshën 18- vjeçare, kryerësi dënohet me burgim prej tre 

deri në pesëmbëdhjetë vjet., UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) 

Kushdo që merr pjesë në trafikimin e njerëzve dënohet me burgim prej dy deri në dymbëdhjetë vjet.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
21.3.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

16 10.11.2006 10.11.2006 2019:163383 2019:163384 1

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

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

kundërligjshme, duke përdorur dhunën apo kanosjen kundër personit tjetër se do ta sulmojë 

atqasshëm jetën apo trupin e personit tjetër dënohet me burgim prej një deri në dhjetë vjet.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
21.3.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

17 15.02.2000 15.02.2000 2019:164128 2019:164129 1
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
21.3.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

18 04.08.2005 04.08.2005 2019:164790 2019:164791 3

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

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

16.5.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

19 08.10.2002 08.10.2002 2019:166150 2019:166151 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës
Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
29.6.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

20 30.09.2019 06.10.2020 2019:215733 2019:215734 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 Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

18.7.2022
Dënim me 

kusht

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

21 02.03.2020 08.06.2020 2019:258531 2020:031641 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

Aktvendim , Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

18.7.2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

22 14.09.2006 14.09.2006 2019:261800 2019:261801 3
04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-171 Trafikimi me njerëz, 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-171 Trafikimi me njerëz
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
30.8.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

23 21.10.2003 21.10.2003 2019:265045 2019:265046 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

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
21.3.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

24 31.05.2013 31.05.2013 2019:265493 2019:265494 2
04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-340 Detyrimi, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-340 Detyrimi

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
2.3.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

25 17.12.2020 18.12.2020 2019:294696 2020:179014 2
Aktvendim , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes
28.1.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

26 07.03.2007 07.03.2007 2020:013786 2020:013787 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.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
4.11.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

27 10.07.2020 10.07.2020 2020:066847 2020:083017 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-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

28 23.06.2020 23.06.2020 2020:073648 2020:073649 2

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
Shqyrtimi 

fillestar
7.10.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

29 20.07.2020 21.07.2020 2020:086218 2020:086219 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 , 

Shqyrtimi 

fillestar

7.10.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor



30 04.12.2020 04.12.2020 2020:105074 2020:170347 2
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 , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

28.1.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

31 06.08.2021 06.08.2021 2020:105074 2021:174321 2
Aktvendim , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes
28.1.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

32 10.05.2019 10.05.2019 2020:106127 2020:106128 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-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

Shqyrtimi 

fillestar
30.8.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

33 22.02.2022 22.02.2022 2020:111336 2022:035490 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Me dënim me jo më pak se dhjetë (10) vjet 

burgim ose me burgim të përjetshëm dënohet personi i cili:, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-1. Me dënim me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim ose me burgim të përjetshëm 

dënohet personi i cili:

Aktvendim , Aktvendim për 

zgjidhjen e çështjes-

masë/sanlsion , Aktvendim 

procedural-Mase , 

Aktvendim procedural-Mase

Paraburgim , 

Paraburgim

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

20.10.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

34 09.03.2021 09.03.2021 2021:018979 2021:044105 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
Shqyrtimi 

fillestar
15.9.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

35 20.04.2021 20.04.2021 2021:049415 2021:073455 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-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
6.6.2022

Dënim me 

kusht

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

36 22.03.2021 22.03.2021 2021:053297 2021:053331 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
Shqyrtimi 

fillestar
15.9.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

37 28.02.2022 02.03.2022 2021:194227 2022:040492 1

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

autorizim kultivon bimën e hashashit, shkurren e kokainës ose 

bimën e kanabisit me qëllim të prodhimit të narkotikeve ose 

substancave psikotropike, dënohet me burgim prej një (1) deri në 

dhjetë (10) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-

1. Kushdo që pa autorizim kultivon bimën e hashashit, shkurren e 

kokainës ose bimën e kanabisit me qëllim të prodhimit të 

narkotikeve ose substancave psikotropike, dënohet me burgim 

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

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar
6.9.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

38 28.12.2021 28.12.2021 2021:231196 2021:292705 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
23.2.2022

Dënim me 

kusht

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

39 24.12.2021 24.12.2021 2021:235225 2021:291494 3
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-250 Kërkesa për hudhjen e 

aktakuzës

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion , 

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

18.1.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

40 12.11.2021 15.11.2021 2021:238834 2021:254868 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-4. Nëse vepra 

penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo 

më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej tre (3) deri 

në dymbëdhjetë (12) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-4. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni 

rezulton me vdekjen e një apo më shumë personave, kryesi 

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

Aktgjykim , Aktgjykim , 

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Fajësues , 

Paraburgim
Pranon fajësinë 18.1.2022 Burgim

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

41 01.08.2022 01.08.2022 2021:295721 2022:155350 1

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
Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
15.9.2022 Gjobë , Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

42 17.01.2022 17.01.2022 2022:007465 2022:007503 1
Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion
Paraburgim

Shqyrtimi 

fillestar
17.1.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

43 07.03.2022 07.03.2022 2022:044605 2022:044606 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.

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

procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
27.10.2022

Dënim me 

kusht

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor



44 29.06.2022 29.06.2022 2022:090789 2022:133622 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 , Aktvendim për 

zgjidhjen e çështjes-

masë/sanlsion

Fajësues , 

Fajësues , 

Paraburgim

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
28.7.2022

Gjobë , 

Burgim , 

Burgim , Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

45 09.02.2022 09.02.2022 2022:006234 2022:025677 1
Aktvendim , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes
11.2.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

46 10.02.2022 10.02.2022 2022:007465 2022:026811 1

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

paraburgim ndaj një personi vetëm nëse në mënyrë të qartë ka 

gjetur se:, 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.1. ekziston 

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

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

mëposhtme:, 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.2.3. kur pesha 

e veprës penale, mënyra ose rrethanat në të cilat është kryer 

vepra penale, karakteristikat e tij personale, sjellja e mëparshme, 

ambienti dhe kushtet nën të cilat ai jeton ose ndonjë rrethanë 

tjetër personale tregojnë rrezikun se ai mund ta përsërisë veprën 

penale, ta përfundojë veprën e tentuar penale ose ta kryejë veprën 

penale për të cilën është kanosur ta kryej.

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Paraburgim , 

Paraburgim
11.2.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

47 09.03.2022 09.03.2022 2022:007465 2022:046194 1
Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion
Paraburgim 10.3.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

48 23.03.2022 23.03.2022 2022:040148 2022:054608 2
Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

24.3.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

49 23.05.2022 23.05.2022 2022:040148 2022:103291 2
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-187 Kushtet e nevojshme për 

caktimin e paraburgimit

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

24.5.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

50 19.07.2022 19.07.2022 2022:040148 2022:146446 2
Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Arrest shtëpiak 

, Arrest 

shtëpiak , 

Arrest shtëpiak 

, Arrest shtëpiak

20.7.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

51 19.09.2022 19.09.2022 2022:040148 2022:191347 2
Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Arrest shtëpiak 

, Arrest 

shtëpiak , 

Paraqitje në 

stacion policor , 

Paraqitje në 

stacion policor

19.9.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

52 15.04.2022 15.04.2022 2022:076646 2022:076682 3
Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 20.4.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

53 06.06.2022 06.06.2022 2022:076646 2022:115301 3
Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Arrest shtëpiak 

, Arrest 

shtëpiak , 

Arrest shtëpiak 

, Arrest shtëpiak

7.6.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

54 31.05.2022 01.06.2022 2022:111152 2022:111160 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-185 Paraburgimi
Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore
1.6.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

55 28.06.2022 28.06.2022 2022:111152 2022:132469 1
Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Paraburgim , 

Paraburgim
29.6.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

56 19.07.2022 19.07.2022 2022:111152 2022:146445 1
Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Arrest shtëpiak 

, Arrest shtëpiak
20.7.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

57 19.09.2022 19.09.2022 2022:111152 2022:191310 1
Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Arrest shtëpiak 

, Arrest shtëpiak
19.9.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake



58 22.06.2022 22.06.2022 2022:127901 2022:127902 3

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., 06/L-

074 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., 06/L-074 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.

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion , 

Aktvendim procedural-Mase

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Arrest shtëpiak 

, Arrest 

shtëpiak , 

Arrest shtëpiak 

, Arrest 

shtëpiak , 

Arrest shtëpiak 

, Arrest 

shtëpiak , 

Arrest shtëpiak

15.9.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

59 22.06.2022 22.06.2022 2022:127901 2022:127937 3
Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 22.6.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

60 12.07.2022 13.07.2022 2022:127901 2022:141337 3

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion , 

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Arrest shtëpiak 

, Arrest 

shtëpiak , 

Arrest shtëpiak 

, Arrest 

shtëpiak , 

Arrest shtëpiak 

, Arrest shtëpiak

14.7.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

61 07.09.2022 08.09.2022 2022:138396 2022:182808 1

Aktvendim , Aktvendim për 

zgjidhjen e çështjes-

masë/sanlsion

Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore , 

Seancë 

dëgjimore

8.9.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

62 30.09.2022 30.09.2022 2022:138396 2022:201649 1
Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Paraburgim , 

Paraburgim
6.10.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

63 21.07.2022 21.07.2022 2022:148519 2022:148521 6
Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

25.7.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

64 22.07.2022 22.07.2022 2022:148519 2022:149429 6 Aktvendim procedural-Mase Sekuestrim 28.7.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

65 17.08.2022 17.08.2022 2022:148519 2022:167051 6
Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

23.8.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

66 14.10.2022 14.10.2022 2022:148519 2022:211352 6
Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

20.10.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake



67 06.09.2022 06.09.2022 2022:181593 2022:181851 1

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion , 

Urdhër - masë

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Sekuestrim

Seancë 

dëgjimore
7.9.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

68 12.09.2022 14.09.2022 2022:185963 2022:185979 1

Aktvendim , Aktvendim për 

zgjidhjen e çështjes-

masë/sanlsion

Paraburgim , 

Paraburgim
14.9.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

69 12.09.2022 12.09.2022 2022:185963 2022:185987 1
Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore
14.9.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

70 31.10.2022 31.10.2022 2022:224201 2022:224209 1
Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore
1.11.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

71 01.11.2022 01.11.2022 2022:224201 2022:225828 1 Urdhër - masë Sekuestrim 3.11.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake


