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1 13.01.2021 13.01.2021 2019:092052 2021:004830 1

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-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 per zgjidhjen e 

Çështjes
22.6.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

2 30.12.2013 28.10.2022 2019:092107 2019:092108 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që pa autorizim blen ose posedon me 

qëllim të shitjes apo shpërndarjes, ose ofron për shitje substanca apo preparate të cilat janë shpallur 

me ligj si narkotikë, substanca psikotrope apo substanca analoge, dënohet me gjobë dhe me burgim 

prej dy (2) deri në tetë (8) vjet ., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që pa 

autorizim blen ose posedon me qëllim të shitjes apo shpërndarjes, ose ofron për shitje substanca 

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

analoge, dënohet me gjobë dhe me burgim prej dy (2) deri në tetë (8) vjet .

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

autorizim blen ose posedon me qëllim të shitjes apo shpërndarjes, 

ose ofron për shitje substanca apo preparate të cilat janë shpallur 

me ligj si narkotikë, substanca psikotrope apo substanca analoge, 

dënohet me gjobë dhe me burgim prej dy (2) deri në tetë (8) vjet 

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

autorizim blen ose posedon me qëllim të shitjes apo shpërndarjes, 

ose ofron për shitje substanca apo preparate të cilat janë shpallur 

me ligj si narkotikë, substanca psikotrope apo substanca analoge, 

dënohet me gjobë dhe me burgim prej dy (2) deri në tetë (8) vjet .

Aktgjykim Fajësues I pafajshëm

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

28.10.2022 Burgim

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

3 11.03.2022 11.03.2022 2019:092123 2022:047892 2

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

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

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

me gjobë dhe me burgim prej një deri në tetë vjet., UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm 

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

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

me burgim prej një deri në tetë vjet.

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

Kushdo që pa autorizim blen ose posedon me qëllim shitje, 

shpërndarje ose ofron për shitje substanca a preparate të cilat 

janë shpallur të rrezikshme, narkotikë dhe substanca psikotropike 

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

Aktgjykim
Refuzues , 

Refuzues

I pafajshëm , I 

pafajshëm

Shqyrtimi 

gjyqësor
1.6.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

4 04.09.2014 21.12.2021 2019:092231 2019:092232 1

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

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

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

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

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

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

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-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 pa autorizim blen ose posedon me qëllim të 

shitjes apo shpërndarjes, ose ofron për shitje substanca apo preparate të cilat janë shpallur me ligj 

si narkotikë, substanca psikotrope apo substanca analoge, dënohet me gjobë dhe me burgim prej dy 

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

blen ose posedon me qëllim të shitjes apo shpërndarjes, ose ofron për shitje substanca apo 

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

dënohet me gjobë dhe me burgim prej dy (2) deri në tetë (8) vjet .

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

përdorim të forcës apo kanosjes serioze për të sulmuar jetën apo 

trupin e personit tjetër, e përvetëson pasurinë e luajtshme të 

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

dobi pasurore të kundërligjshme, dënohet me gjobë dhe me 

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

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

forcës apo kanosjes serioze për të sulmuar jetën apo trupin e 

personit tjetër, e përvetëson pasurinë e luajtshme të personit të 

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

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

deri në dymbëdhjetë (12) vjet.

Aktgjykim , Aktgjykim

Fajësues , 

Lirues , 

Refuzues

I pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

12.1.2022 Burgim , Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

5 24.10.2012 18.04.2019 2019:092249 2019:092250 1

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

i këtij neni rezulton me dobi pasurore që tejkalon shumën 5.000 euro, kryerësi dënohet me burgim 

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

Personi zyrtar që përvetëson para, letra me vlerë ose pasuri tjetër të luajtshme që i është besuar 

personit në bazë të detyrës së tij ose pozitës brenda një organi publik ose personi juridik me qëllim 

të përfitimit të kunërligjshëm të dobisë pasurore për vete ose për personin tjetër, dënohet me 

burgim prej gjashtë muajve deri në pesë vjet., UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i 

Kosovës-(3) Nëse vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni rezulton me dobi pasurore që tejkalon 

shumën 5.000 euro, kryerësi dënohet me burgim prej një deri në tetë vjet., UNMIK/RREG/2003/25 

Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Personi zyrtar i cili me qëllim të përfitimit të 

kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete ose për tjetrin ose për organizatën e biznesit apo të 

shkaktimit të dëmit për personin tjetër ose për atë organizatë të biznesit shpërdoron pozitën e tij 

zyrtare, tejkalon kompetencat ose nuki përmbush detyrat zyrtare dënohet me burgim deri në një vit., 

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Personi zyrtar ose personi 

përgjegjës i cili në dokumentin zyrtar ose afarist, në regjistër zyrtar ose në shkresë shënon 

informacion të rremë ose nuk shënon informacionin thelbor apo me nënshkrimin e tij ose me vulën 

zyrtare vërteton dokumentin zyrtar a afarist, vërteton regjistrin zyrtar ose shkresën e cila përmban 

të dhëna të rreme ose mundëson përpilimin e dokumentit, regjistrit ose shkresës së tillë me 

përmbajtje të rreme dënohet me burgim prej tre muajve deri në tri vjet., UNMIK/RREG/2003/25 

Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(3) Nëse vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni është kryer 

në lidhje me dokumentin publik, testamentin, kambialin, regjistrin publik apo zyrtar ose ndonjë 

regjistri tjetër që ruhet në bazë të ligjit, kryerësi dënohet me gjobë ose me burgim deri në tri vjet., 

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-4. Nëse me këtë Kod nuk 

është paraparë ndryshe, gjykata thërret paraqitësin e parashtresës 

së pakuptueshme ose që nuk përmban atë që është e nevojshme 

që të mund të veprohet në bazë të saj, që ta korrigjojë apo ta 

plotësojë parashtresën, e nëse ai nuk e bën këtë brenda afatit të 

caktuar, gjykata e hudh poshtë parashtesën.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar
22.6.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

Gjykata/Sud: Gjykata Themelore Mitrovicë

Gjyqtari/Sudija: Bekim Veliqi



6 11.03.2015 18.04.2019 2019:092257 2019:092258 2

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që pa autorizim blen ose posedon me 

qëllim të shitjes apo shpërndarjes, ose ofron për shitje substanca apo preparate të cilat janë shpallur 

me ligj si narkotikë, substanca psikotrope apo substanca analoge, dënohet me gjobë dhe me burgim 

prej dy (2) deri në tetë (8) vjet ., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që pa 

autorizim blen ose posedon me qëllim të shitjes apo shpërndarjes, ose ofron për shitje substanca 

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

analoge, dënohet me gjobë dhe me burgim prej dy (2) deri në tetë (8) vjet .

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

autorizim blen ose posedon me qëllim të shitjes apo shpërndarjes, 

ose ofron për shitje substanca apo preparate të cilat janë shpallur 

me ligj si narkotikë, substanca psikotrope apo substanca analoge, 

dënohet me gjobë dhe me burgim prej dy (2) deri në tetë (8) vjet 

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

autorizim blen ose posedon me qëllim të shitjes apo shpërndarjes, 

ose ofron për shitje substanca apo preparate të cilat janë shpallur 

me ligj si narkotikë, substanca psikotrope apo substanca analoge, 

dënohet me gjobë dhe me burgim prej dy (2) deri në tetë (8) vjet .

Aktgjykim
Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

5.9.2022

Konfiskimi , 

Gjobë , 

Konfiskimi , 

Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

7 28.01.2014 18.04.2019 2019:092353 2019:092354 2

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

i këtij neni është kryer nga kryerësi i cili vepron si anëtar i grupit duke përdorur ndonjë armë ose 

mjet të rrezikshëm apo rezulton me dobi të madhe pasurore, kryerësi dënohet me burgim prej një 

deri në dhjetë vjet., UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Kushdo që e 

rrëmben personin me qëllim që atë apo personin tjetër ta detyrojë të kryejë ose të moskryejë një 

vepër a të pajtohet me një vepër dënohet me burgim prej gjashtë muajve deri në pesë vjet., 

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-28 PËRGJEGJËSIA PENALE E KRYEREDAKTORËVE, 

BOTUESVE, SHTYPSHKRONJËSVE OSE PRODHUESVE, UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i 

Përkohshëm Penal i Kosovës-270 KONTRAKTIMI I PËRFITIMIT JOPROPORCIONAL Kushdo që 

në emër të vet ose në emër të personit tjetër merr o negocion haptas përfitim joproporcional për 

shërbimin që ia kryen personit tjetër duke e shfrytëzuar gjendjen e vështirë financiare, kushtet e 

rënda të banimit, mjerimin, mospërvojën apo paaftësinë e gjykimit të atij personi dënohet me gjobë 

apo me burgim deri në tri vjet., 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 personit tjetër 

i shkakton lëndim trupor i cili rezulton në:, 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 e rrëmben personin me qëllim që atë apo personin 

tjetër ta detyrojë të kryejë ose të moskryejë një vepër a të pajtohet 

me një vepër dënohet me burgim prej gjashtë muajve deri në pesë 

vjet.

Aktgjykim

Lirues , 

Refuzues , 

Refuzues

I pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

28.3.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

8 21.09.2016 18.04.2019 2019:095180 2019:095181 1

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

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

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

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

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

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

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

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

deri në dymbëdhjetë (12) vjet.

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

autorizim posedon narkotikë, substanca psikotrope apo analoge, 

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

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

autorizim posedon narkotikë, substanca psikotrope apo analoge, 

dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në tre (3) vjet.

Aktgjykim Refuzues I pafajshëm
Shqyrtimi 

gjyqësor
22.8.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

9 30.07.2015 15.04.2022 2019:098254 2019:098255 4

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij 

neni rezulton me dëm që tejkalon dyqind e pesëdhjetëmijë (250.000) Euro ose rezulton me humbje 

që tejkalon dyqind e pesëdhjetëmijë (250.000) Euro, ose kur si rezultat i kësaj i dëmtuari detyrohet 

ti nënshtrohet procedurës së riorganizimit ose falimentimit, kryesi dënohet me burgim prej një (1) 

deri në dhjetë (10) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Kur vepra penale nga 

paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton me dëm që tejkalon dyqind e pesëdhjetëmijë (250.000) Euro 

ose rezulton me humbje që tejkalon dyqind e pesëdhjetëmijë (250.000) Euro, ose kur si rezultat i 

kësaj i dëmtuari detyrohet ti nënshtrohet procedurës së riorganizimit ose falimentimit, kryesi 

dënohet me burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton me dëm që tejkalon dyqind 

e pesëdhjetëmijë (250.000) Euro ose rezulton me humbje që tejkalon dyqind e pesëdhjetëmijë 

(250.000) Euro, ose kur si rezultat i kësaj i dëmtuari detyrohet ti nënshtrohet procedurës së 

riorganizimit ose falimentimit, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet., 04/L-

082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni 

rezulton me dëm që tejkalon dyqind e pesëdhjetëmijë (250.000) Euro ose rezulton me humbje që 

tejkalon dyqind e pesëdhjetëmijë (250.000) Euro, ose kur si rezultat i kësaj i dëmtuari detyrohet ti 

nënshtrohet procedurës së riorganizimit ose falimentimit, kryesi dënohet me burgim prej një (1) 

deri në dhjetë (10) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-31 Bashkëkryerja Nëse dy 

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

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

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

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

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

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

vepër penale.

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

cili 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 seriozisht t’i shkel 

të drejtat e personit tjetër, dënohet me burgim prej gjashtë (6) 

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

Kosovës-1. Personi zyrtar, i cili 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 seriozisht t’i shkel të drejtat e personit tjetër, 

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

Aktgjykim

Lirues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Lirues , 

Refuzues , 

Refuzues , 

Lirues , Lirues

I pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

15.4.2022

Burgim , 

Burgim , 

Burgim

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

10 05.11.2001 06.05.2019 2019:098662 2019:098663 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-194 Rrëmbimi, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-194 Rrëmbimi, 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

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

16.8.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor



11 02.12.2022 02.12.2022 2019:098960 2022:254108 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kushdo që organizon, themelon, mbikëqyr, 

menaxhon ose drejton veprimtaritë e grupit kriminal të organizuar, dënohet me gjobë deri në 

pesëqind mijë (500.000) Euro dhe me burgim prej së paku dhjetë (10) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-2. Kushdo që organizon, themelon, mbikëqyr, menaxhon ose drejton 

veprimtaritë e grupit kriminal të organizuar, dënohet me gjobë deri në pesëqind mijë (500.000) 

Euro dhe me burgim prej së paku dhjetë (10) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-

3. Nëse vlera e pagesës së shmangur nga paragrafi 1. i këtij neni tejkalon tridhjetëmijë (30.000) 

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

Penal i Republikës së Kosovës-3. Nëse vlera e pagesës së shmangur nga paragrafi 1. i këtij neni 

tejkalon tridhjetëmijë (30.000) Euro, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në 

tetë (8) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kur kryesi i veprës penale nga 

paragrafi 1. i këtij neni ka organizuar rrjetin e shitësve ose të ndërmjetësve apo ka realizuar 

përfitim që kalon shumën prej pesëmbëdhjetëmijë (15.000) Euro, kryesi dënohet me burgim prej 

një (1) deri në tetë (8) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kur kryesi i veprës 

penale nga paragrafi 1. i këtij neni ka organizuar rrjetin e shitësve ose të ndërmjetësve apo ka 

realizuar përfitim që kalon shumën prej pesëmbëdhjetëmijë (15.000) Euro, kryesi dënohet me 

burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Nëse 

vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet në lidhje me dokumentin publik, testamentin, 

kambialin, regjistrin publik apo zyrtar ose ndonjë regjistër tjetër që ruhet në bazë të ligjit, kryesi 

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

Kosovës-2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet në lidhje me dokumentin publik, 

testamentin, kambialin, regjistrin publik apo zyrtar ose ndonjë regjistër tjetër që ruhet në bazë të 

ligjit, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në pesë (5) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. Kushdo që përpilon dokument të falsifikuar, ndryshon dokumentin 

origjinal me qëllim të shfrytëzimit të atij dokumenti si origjinal ose me dije përdor dokumentin e 

falsifikuar apo të ndryshuar si origjinal, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet., 04/L-

082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që përpilon dokument të falsifikuar, ndryshon 

dokumentin origjinal me qëllim të shfrytëzimit të atij dokumenti si origjinal ose me dije përdor 

dokumentin e falsifikuar apo të ndryshuar si origjinal, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre 

(3) vjet., 04/L-082 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 

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 2.12.2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

12 24.07.2018 06.05.2019 2019:099082 2019:099083 2

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që pa autorizim blen ose posedon me 

qëllim të shitjes apo shpërndarjes, ose ofron për shitje substanca apo preparate të cilat janë shpallur 

me ligj si narkotikë, substanca psikotrope apo substanca analoge, dënohet me gjobë dhe me burgim 

prej dy (2) deri në tetë (8) vjet ., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që pa 

autorizim blen ose posedon me qëllim të shitjes apo shpërndarjes, ose ofron për shitje substanca 

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

analoge, dënohet me gjobë dhe me burgim prej dy (2) deri në tetë (8) 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-3. Gjyqtari i vetëm gjykues 

ose kryetari i trupit gjykues merr aktvendim me shkrim të 

arsyetuar me të cilin refuzon kërkesën ose hudh aktakuzën.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

5.12.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

13 26.05.2017 06.05.2019 2019:099264 2019:099265 1

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

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

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

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

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

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

24.11.2022
Gjobë , Dënim 

me kusht

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

14 12.08.2016 07.05.2019 2019:099903 2019:099904 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që pa autorizim blen ose posedon me 

qëllim të shitjes apo shpërndarjes, ose ofron për shitje substanca apo preparate të cilat janë shpallur 

me ligj si narkotikë, substanca psikotrope apo substanca analoge, dënohet me gjobë dhe me burgim 

prej dy (2) deri në tetë (8) vjet ., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që pa 

autorizim blen ose posedon me qëllim të shitjes apo shpërndarjes, ose ofron për shitje substanca 

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

analoge, dënohet me gjobë dhe me burgim prej dy (2) deri në tetë (8) vjet ., 04/L-082 Kodi Penal i 

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

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

Euro ose me burgim deri në pesë (5) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo 

që mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në shkelje me ligjin e zbatueshëm lidhur me 

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

pesë (5) vjet.

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

mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në shkelje me 

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

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

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

Kushdo që mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në 

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

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

burgim deri në pesë (5) vjet.

Aktgjykim
Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

1.12.2022

Gjobë , 

Burgim , 

Gjobë , Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

15 21.06.2012 07.05.2019 2019:099927 2019:099928 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., 

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-(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.

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

procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

19.1.2022 Burgim

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

16 19.09.2016 07.05.2019 2019:100121 2019:100122 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kushdo që në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të 

tërthortë, i premton, ofron ose i jep ndonjë dhuratë apo përfitim tjetër personit zyrtar, në mënyrë që 

ai person të veprojë ose të mos veprojë në kundërshtim me detyrën e tij zyrtare, dënohet me gjobë 

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

2. Kushdo që në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, i premton, ofron ose i jep ndonjë dhuratë 

apo përfitim tjetër personit zyrtar, në mënyrë që ai person të veprojë ose të mos veprojë në 

kundërshtim me detyrën e tij zyrtare, dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj deri në tre 

(3) vjet.

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

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen, 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1.5. tre (3) vjet nga kryerja e veprës 

penale të dënueshme me më shumë se një (1) vit burgim; dhe, 

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1.5. tre (3) vjet 

nga kryerja e veprës penale të dënueshme me më shumë se një 

(1) vit burgim; dhe, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-8. Ndjekja penale ndalohet në çdo rast kur të ketë kaluar 

dyfishi i kohës së afatit të parashkrimit., 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-8. Ndjekja penale ndalohet në çdo rast 

kur të ketë kaluar dyfishi i kohës së afatit të parashkrimit.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

13.12.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor



17 27.04.2018 10.03.2020 2019:115993 2019:115994 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kushdo që përdor armën apo mjetin e rrezikshëm 

në mënyrë kërcënuese ose frikësuese, dënohet me gjobë deri në dhjetëmijë (10.000) Euro dhe me 

burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. 

Kushdo që përdor armën apo mjetin e rrezikshëm në mënyrë kërcënuese ose frikësuese, dënohet me 

gjobë deri në dhjetëmijë (10.000) Euro dhe me burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet., 04/L-

082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kushdo që përdor armën apo mjetin e rrezikshëm në 

mënyrë kërcënuese ose frikësuese, dënohet me gjobë deri në dhjetëmijë (10.000) Euro dhe me 

burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. 

Kushdo që përdor armën apo mjetin e rrezikshëm në mënyrë kërcënuese ose frikësuese, dënohet me 

gjobë deri në dhjetëmijë (10.000) Euro dhe me burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) 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., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. 

Kushdo që mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në 

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

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

burgim deri në pesë (5) vjet.

Aktgjykim
Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
5.10.2022

Gjobë , Dënim 

me kusht , 

Gjobë , Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

18 25.01.2022 02.02.2022 2019:138464 2022:014741 2

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Mallrat dhe pajisjet për prodhimin ose 

përpunimin e paautorizuar konfiskohen., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Mallrat 

dhe pajisjet për prodhimin ose përpunimin e paautorizuar konfiskohen.

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

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
8.2.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

19 05.07.2019 04.10.2021 2019:145581 2019:145582 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 16.5.2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

20 24.02.2020 05.02.2021 2019:150752 2020:027216 1

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

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

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

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

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

mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në shkelje me 

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

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

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

Kushdo që mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në 

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

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

burgim deri në pesë (5) vjet.

Aktvendim , Aktgjykim
Fajësues , 

Fajësues

I pafajshëm , I 

pafajshëm

Shqyrtimi 

gjyqësor
9.3.2022

Burgim , 

Burgim , 

Burgim

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

21 25.10.2019 22.06.2020 2019:245195 2019:245196 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-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 , Lirues

Pranon 

fajësinë , I 

pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

24.2.2022
Konfiskimi , 

Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

22 26.12.2019 10.03.2020 2019:296977 2019:296978 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-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 , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
28.9.2022

Gjobë , Dënim 

me kusht

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

23 24.04.2017 24.04.2017 2020:004488 2020:004489 1

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

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

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

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

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

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

gjyqësor
9.8.2022

Gjobë , Dënim 

me kusht

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

24 01.04.2021 02.04.2021 2020:021197 2021:062074 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 16.5.2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

25 30.04.2020 30.04.2020 2020:049005 2020:049006 2
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë i paraqitet gjykatës 

themelore që ka marrë vendimin.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.4. nuk ka prova të 

mjaftueshme për të mbështetur një dyshim të bazuar mirë se i 

pandehuri ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet në 

aktakuzë., 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-2. Me rastin e 

marrjes së aktvendimit nga ky nen, gjyqtari i vetëm gjykues ose 

kryetari i trupit gjykues nuk detyrohet me cilësimin juridik të 

veprës penale siç është parashtruar nga prokurori i shtetit në 

aktakuzë., 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-3. Në përgjigjen 

ndaj kërkesës nga neni 250, prokurori i shtetit mund të hudhë 

aktakuzën nëse kërkesa nga neni 250 të këtij Kodi është e bazuar.

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

20.9.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

26 04.02.2022 04.02.2022 2021:011593 2022:022674 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.

Aktvendim , Aktgjykim Lirues I pafajshëm 4.2.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor



27 24.11.2021 25.11.2021 2021:067484 2021:265065 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 

gjyqësor
25.8.2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

28 11.08.2021 11.08.2021 2021:146461 2021:177563 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

28.1.2022

Dënim me 

kusht , Gjobë , 

Gjobë , Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

29 15.09.2021 16.09.2021 2021:165285 2021:205454 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 28.2.2022
Gjobë , Dënim 

me kusht

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

30 10.08.2021 10.08.2021 2021:172648 2021:176326 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

21.4.2022
Dënim me 

kusht , Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

31 25.10.2021 26.10.2021 2021:219066 2021:238792 1
06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-317 .Grabitja, 

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-317 .Grabitja

Aktgjykim , Aktvendim 

procedural-Mase
Fajësues I pafajshëm 27.1.2022 Burgim , Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

32 02.11.2021 02.11.2021 2021:228851 2021:244652 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

28.1.2022

Gjobë , Gjobë 

, Gjobë , 

Dënim me 

kusht

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

33 23.11.2021 24.11.2021 2021:228895 2021:263399 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 Pranon fajësinë 28.1.2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

34 03.12.2021 03.12.2021 2021:231179 2021:271806 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-375 Përdorimi i 

armës apo mjetit të rrezikshëm, 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-375 Përdorimi i armës apo mjetit të 

rrezikshëm

Aktgjykim
Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

28.1.2022
Gjobë , Dënim 

me kusht

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

35 15.12.2021 16.12.2021 2021:246622 2021:282408 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 28.1.2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

36 09.12.2021 10.12.2021 2021:252904 2021:277368 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.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
16.3.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

37 15.03.2022 15.03.2022 2021:285847 2022:049296 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

Fajësues , 

Fajësues , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

Pranon 

fajësinë , I 

pafajshëm

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

28.6.2022

Burgim , 

Burgim , 

Burgim , 

Burgim

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

38 29.12.2021 30.12.2021 2021:285903 2021:294254 2

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

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

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

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë 28.1.2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

39 30.03.2022 30.03.2022 2021:295064 2022:061654 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 Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

7.9.2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

40 09.02.2022 10.02.2022 2022:006384 2022:026033 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

6.6.2022
Dënim me 

kusht , Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

41 14.07.2022 15.07.2022 2022:006718 2022:143447 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 25.11.2022
Dënim me 

kusht

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

42 25.01.2022 25.01.2022 2022:014507 2022:014508 5

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.4. nuk ka prova të 

mjaftueshme për të mbështetur një dyshim të bazuar mirë se i 

pandehuri ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet në 

aktakuzë.

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar
2.8.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

43 31.05.2022 31.05.2022 2022:014507 2022:110560 1

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
5.8.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

44 16.02.2022 18.02.2022 2022:029581 2022:031985 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
25.11.2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

45 10.05.2022 10.05.2022 2022:035709 2022:091916 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 25.11.2022
Dënim me 

kusht

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

46 03.10.2022 03.10.2022 2022:110481 2022:202241 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 1.12.2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

47 15.07.2022 18.07.2022 2022:134145 2022:144453 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
25.11.2022

Dënim me 

kusht , Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor



48 13.09.2022 13.09.2022 2022:137532 2022:187104 1

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.1. cakton, vazhdon 

paraburgim kur ekzistojnë kushtet nga neni 187paragrafi 1. i këtij 

Kodi; ose

Aktgjykim , Aktvendim 

procedural-Mase , 

Aktvendim procedural-Mase

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Paraburgim

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

18.10.2022

Burgim , 

Gjobë , 

Burgim , 

Burgim

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

49 08.09.2022 08.09.2022 2022:145664 2022:184060 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
9.12.2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

50 18.08.2022 18.08.2022 2022:166969 2022:168456 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

9.12.2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

51 31.10.2022 31.10.2022 2022:224042 2022:224043
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.3. ekzistojnë rrethana të 

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
1.12.2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

52 30.12.2021 30.12.2021 2021:248157 2021:296034 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-191 Vazhdimi i paraburgimit Aktvendim procedural-Mase
Paraburgim , 

Paraburgim
10.1.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

53 01.03.2022 01.03.2022 2021:248157 2022:041325 1

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.1. ekziston dyshim i bazuar 

se i pandehuri ka kryer vepër penale; dhe, 04/L-123 Kodi I 

Procedurës Penale-1.2. plotësohen kushtet nga neni 187, 

paragrafi .1, nën-paragrafi 1.2. i këtij Kodi.

Aktvendim , Aktvendim 

procedural-Mase

Arrest shtëpiak 

, Arrest shtëpiak
1.3.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

54 28.04.2022 28.04.2022 2021:248157 2022:086372 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-178 Paraqitja në stacionin 

policor

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Paraqitje në 

stacion policor
28.4.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

55 02.02.2022 02.02.2022 2021:248157 2022:020145 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-191 Vazhdimi i paraburgimit Aktvendim procedural-Mase
Paraburgim , 

Paraburgim
3.2.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

56 30.03.2022 30.03.2022 2021:248157 2022:061615 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-183 Arresti shtëpiak, 04/L-

123 Kodi I Procedurës Penale-191 Vazhdimi i paraburgimit

Aktvendim , Aktvendim 

procedural-Mase

Arrest shtëpiak 

, Arrest shtëpiak
30.3.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

57 18.01.2022 18.01.2022 2022:008967 2022:008971 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 18.1.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

58 05.12.2022 05.12.2022 2022:036525 2022:255814 1

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-3. Këto masa hiqen kur 

pushojnë shkaqet që i kanë shkaktuar, apo zëvendësohen me 

masa të tjera më të buta po qe se për këtë plotësohen kushtet.

Urdhër procedural Urdhërarrest 5.12.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

59 14.03.2022 14.03.2022 2022:048251 2022:048335 1

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-185 Paraburgimi, 04/L-123 

Kodi I Procedurës Penale-187 Kushtet e nevojshme për caktimin 

e paraburgimit

Aktvendim procedural-Mase
Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore
14.3.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

60 05.04.2022 05.04.2022 2022:048251 2022:067169 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-191 Vazhdimi i paraburgimit Aktvendim procedural-Mase
Paraburgim , 

Paraburgim
8.4.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

61 04.05.2022 04.05.2022 2022:048251 2022:088647 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-191 Vazhdimi i paraburgimit Aktvendim procedural-Mase
Paraburgim , 

Paraburgim
11.5.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

62 14.03.2022 14.03.2022 2022:048382 2022:048383 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-183 Arresti shtëpiak

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Arrest shtëpiak 

, Arrest 

shtëpiak , 

Arrest shtëpiak

Seancë 

dëgjimore
14.3.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

63 14.03.2022 14.03.2022 2022:048382 2022:048383 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., 

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., 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 

, Aktvendim procedural-

Mase

Arrest shtëpiak 

, Arrest 

shtëpiak , 

Arrest shtëpiak

Seancë 

dëgjimore
14.3.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

64 27.04.2022 28.04.2022 2022:085511 2022:085520 2 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-183 Arresti shtëpiak Aktvendim procedural-Mase

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Arrest shtëpiak

Seancë 

dëgjimore
28.4.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

65 27.04.2022 28.04.2022 2022:085511 2022:085520 2
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-187 Kushtet e nevojshme për 

caktimin e paraburgimit
Aktvendim procedural-Mase

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Arrest shtëpiak

Seancë 

dëgjimore
28.4.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

66 24.05.2022 24.05.2022 2022:085511 2022:104860 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-183 Arresti shtëpiak Aktvendim procedural-Mase Arrest shtëpiak 24.5.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

67 24.05.2022 24.05.2022 2022:085511 2022:104864 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-183 Arresti shtëpiak Aktvendim procedural-Mase Arrest shtëpiak 25.5.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake



68 22.06.2022 22.06.2022 2022:085511 2022:128348 2 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-183 Arresti shtëpiak

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Arrest shtëpiak 

, Arrest 

shtëpiak , 

Arrest shtëpiak 

, Arrest shtëpiak

22.6.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

69 22.06.2022 22.06.2022 2022:085511 2022:128348 2

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-3. Këto masa hiqen kur 

pushojnë shkaqet që i kanë shkaktuar, apo zëvendësohen me 

masa të tjera më të buta po qe se për këtë plotësohen kushtet.

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Arrest shtëpiak 

, Arrest 

shtëpiak , 

Arrest shtëpiak 

, Arrest shtëpiak

22.6.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

70 17.06.2022 17.06.2022 2022:124858 2022:124859 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-183 Arresti shtëpiak Aktvendim procedural-Mase Paraburgim

Seancë për 

masë të 

sigurisë

17.6.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

71 14.07.2022 15.07.2022 2022:124858 2022:143444 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-183 Arresti shtëpiak

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Arrest shtëpiak 

, Arrest shtëpiak
15.7.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

72 23.09.2022 23.09.2022 2022:195694 2022:195698 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-183 Arresti shtëpiak

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Paraburgim , 

Arrest shtëpiak

Seancë për 

masë të 

sigurisë

23.9.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

73 23.09.2022 23.09.2022 2022:195694 2022:195698 1

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-3. Këto masa hiqen kur 

pushojnë shkaqet që i kanë shkaktuar, apo zëvendësohen me 

masa të tjera më të buta po qe se për këtë plotësohen kushtet.

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Paraburgim , 

Arrest shtëpiak

Seancë për 

masë të 

sigurisë

23.9.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

74 23.09.2022 23.09.2022 2022:195694 2022:196037 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-149 Mundësia hetuese e 

veçantë

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
Seancë 28.9.2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

75 30.12.2021 30.12.2021 2021:248157 2021:296034 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-191 Vazhdimi i paraburgimit Aktvendim procedural-Mase
Paraburgim , 

Paraburgim
10.1.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

76 28.04.2022 28.04.2022 2021:248157 2022:086372 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-178 Paraqitja në stacionin 

policor

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Paraqitje në 

stacion policor
28.4.2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

77 15.02.2022 15.02.2022 2022:008967 2022:030242 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-191 Vazhdimi i paraburgimit Aktvendim procedural-Mase
Paraburgim , 

Paraburgim
15.2.2022

Penale të 

mitur 

procedura 

paraprake


