
Numri rendor 

Redni broj

Data e 

pranimit 

Datum 

prijema

Data e 

ngarkimit te 

gjyqtarit 

Datum 

prijema

Numri Unik I 

lëndës   

Jedinstveni 

broj predmeta

Numri  i 

dosjes së 

Lëndës                    

Broj Dosijea 

predmeta

 Çështja Juridike  Pravna stvar Ujdi/pajtim 

gjyqësor  

Sudsko 

poravnanje

Lloji i 

vendimit  

Vrsta 

predmeta

Rezultati i 

vendimit  

Ishod rešenja

Data e 

zgjidhjes

Lloji i lëmisë

1 08.08.2016 08.08.2016 2019:086363 2019:086364 Kompenzim dëmi Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Shtyhet , Është 

mbajt , Është 

mbajt , Është 

mbajt , Është 

mbajt , Është 

mbajt , Është 

mbajt , Është 

mbajt dhe është 

caktu seancë e 

re , Është mbajt 

dhe është caktu 

seancë e re , 

Shtyhet

Aktgjykim Aprovuar 28.01.2022

Kontestimore

Gjykata/Sud: Gjykata Themelore Pejë 

Gjyqtari/Sudija: Veton Ademaj



2 25.04.2019 26.04.2019 2019:095133 2019:095134 Kompenzim dëmi Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Shtyhet , Shtyhet 

, Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Shtyhet , Shtyhet

Aktgjykim , 

Aktvendim- 

procedural , 

Aktvendim- 

procedural

Pjesërisht e 

aprovuar

21.07.2022

Kontestimore

3 21.02.2018 21.02.2018 2019:110410 2019:110411 Kompenzim dëmi Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Shtyhet , Shtyhet 

, Shtyhet , 

Nderprerje e 

procedures , 

Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Shtyhet , Shtyhet 

, Shtyhet , 

Nderprerje e 

procedures

23.03.2022

Kontestimore



4 27.12.2017 27.12.2017 2019:118599 2019:118600 Kompenzim dëmi Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Shtyhet , Është 

mbajt , Është 

mbajt , Është 

mbajt dhe është 

caktu seancë e 

re , Shtyhet

Aktgjykim , 

Aktvendim- 

procedural , 

Aktvendim- 

procedural

Refuzuar 13.07.2022

Kontestimore

5 12.02.2018 12.02.2018 2019:125176 2019:125177 Pasurimi i pabazë Është mbajt , 

Shtyhet , Është 

mbajt , Shtyhet

Aktvendim- 

procedural , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Konsiderohet i 

tërhequr

09.03.2022

Kontestimore

6 11.04.2013 11.04.2013 2019:125414 2019:125415 Kthimi i borxhit Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Shtyhet , Shtyhet 

, Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Shtyhet , Shtyhet

Aktgjykim Aprovuar 29.03.2022

Kontestimore

7 23.02.2018 23.02.2018 2019:128330 2019:128331 Rimbursim i dëmit Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Shtyhet , Shtyhet 

, Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Shtyhet , Shtyhet

Aktgjykim , 

Aktvendim- 

procedural

Aprovuar , 

Pjesërisht e 

aprovuar

04.03.2022

Kontestimore



8 26.09.2018 26.09.2018 2019:133993 2019:133994 Lirimi i Pronës Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Shtyhet , Shtyhet 

, Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Shtyhet , Shtyhet

Aktvendim- 

procedural , 

Aktvendim- 

procedural , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Konsiderohet i 

tërhequr

30.05.2022

Kontestimore

9 20.09.2018 20.09.2018 2019:134204 2019:134205 Vërtetim pronësie Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Shtyhet , Është 

mbajt , Është 

mbajt , Është 

mbajt , Është 

mbajt dhe është 

caktu seancë e 

re , Shtyhet

Aktgjykim , 

Aktvendim- 

procedural

Aprovuar 29.03.2022

Kontestimore

10 22.12.2014 22.12.2014 2019:138543 2019:138544 Kompenzim dëmi Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Referuar 

ndërmjetësimit , 

Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Referuar 

ndërmjetësimit

Aktvendim , 

Aktgjykim , 

Aktvendim- 

procedural

Aprovuar 24.05.2022

Kontestimore



11 13.07.2020 13.07.2020 2020:083549 2020:083550 Krijimi I servitutit në paluajtshmëri Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Shtyhet , Shtyhet 

, Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

Aktgjykim Aprovuar 12.09.2022

Kontestimore



12 15.06.2021 15.06.2021 2021:120744 2021:120745 Lirimi i Pronës , Pasurimi i pabazë Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Aktvendim , 

Aktgjykim , 

Aktvendim- 

procedural

Pjesërisht e 

aprovuar

20.12.2022

Kontestimore

13 10.08.2016 30.06.2020 2019:122649 2019:122650 Përpilimi dhe vërtetimi i përmbajtjes së dokumenteve Është mbajt , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Shtyhet , Shtyhet 

, Shtyhet , 

Nderprerje e 

procedures , 

Është mbajt , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Shtyhet , Shtyhet 

, Shtyhet , 

Nderprerje e 

procedures

Aktvendim , 

Aktvendim- 

procedural , 

Aktvendim- 

procedural

27.04.2022

Jokontestimore



14 01.09.2020 02.09.2020 2020:106506 2020:106507 Njohja e vendimit te huaj Aktvendim , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Aprovuar 28.04.2022

Jokontestimore

15 11.11.2020 15.12.2021 2020:155658 2020:155659 Anulim i dokumenteve , Anulim I aktvendimit Është mbajt , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Shtyhet , Është 

mbajt , Është 

mbajt dhe është 

caktu seancë e 

re , Është mbajt 

dhe është caktu 

seancë e re , 

Shtyhet

Aktvendim , 

Aktvendim , 

Aktvendim- 

procedural , 

Aktvendim- 

procedural , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Aprovuar 02.06.2022

Jokontestimore

16 19.05.2021 20.05.2021 2021:094315 2021:094316 Rregullim i mexhës Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re

Aktvendim , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Aprovuar 10.02.2022

Jokontestimore

17 31.05.2021 14.06.2021 2021:106119 2021:106120 Është mbajt , 

Shtyhet , Është 

mbajt , Shtyhet

Aktvendim , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Konsiderohet i 

tërhequr

11.01.2022

Jokontestimore

18 23.07.2021 26.07.2021 2021:163031 2021:163032 Themelimi i adoptimit Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt , 

Është mbajt

Aktvendim , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Aprovuar 18.02.2022

Jokontestimore



19 06.08.2021 10.11.2021 2021:174470 2021:174471 Ndarja e sendeve në bashkëpronësi Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Shtyhet , Shtyhet 

, Nderprerje e 

procedures , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Shtyhet , Shtyhet 

, Nderprerje e 

procedures

Aktvendim 03.02.2022

Jokontestimore

20 03.09.2021 06.09.2021 2021:196289 2021:196290 Ruajtja e testamentit Është mbajt , 

Shtyhet , Shtyhet 

, Është mbajt , 

Shtyhet , Shtyhet

Aktvendim , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Aprovuar 28.03.2022

Jokontestimore

21 13.09.2021 25.10.2021 2021:202304 2021:202305 Heqja e zotesisë për të vepruar pjesërisht Është mbajt , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Është mbajt , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re

Aktvendim , 

Aktvendim , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Aprovuar 20.01.2022

Jokontestimore

22 19.10.2021 21.10.2021 2021:234133 2021:234134 Sigurim i proves Është mbajt , 

Është mbajt

Aktvendim , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Aprovuar 20.01.2022

Jokontestimore

23 28.10.2021 28.10.2021 2021:241538 2021:241539 Njohja e vendimit te huaj , Njohja e vendimit te huaj , Njohja e 

vendimit te huaj

Aktvendim , 

Aktvendim- 

procedural , 

Aktvendim- 

procedural , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Konsiderohet i 

tërhequr

28.04.2022

Jokontestimore

24 29.10.2021 01.11.2021 2021:242962 2021:242963 Heqja e zotësisë për të vepruar tërësisht Është mbajt , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re , 

Është mbajt , 

Është mbajt dhe 

është caktu 

seancë e re

Aktvendim , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Aprovuar 08.02.2022

Jokontestimore



25 19.11.2021 22.11.2021 2021:261044 2021:261045 Sigurim i proves Është mbajt , 

Shtyhet , Është 

mbajt , Shtyhet

Aktvendim , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Aprovuar 20.01.2022

Jokontestimore

26 30.11.2021 02.12.2021 2021:267858 2021:267859 Heqja e zotësisë për të vepruar tërësisht , Njohja e vendimit te 

huaj

Është mbajt , 

Është mbajt

Aktvendim , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Aprovuar 14.09.2022

Jokontestimore

27 07.12.2021 09.12.2021 2021:274734 2021:274735 Heqja e zotësisë për të vepruar tërësisht Është mbajt , 

Është mbajt

Aktvendim , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Aprovuar 13.05.2022

Jokontestimore

28 13.12.2021 14.12.2021 2021:279917 2021:279918 Njohja e vendimit te huaj Aktvendim , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Aprovuar 16.02.2022

Jokontestimore

29 20.12.2021 21.12.2021 2021:286694 2021:286695 Heqja e zotësisë për të vepruar tërësisht Është mbajt , 

Është mbajt

Aktvendim , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Aprovuar 25.02.2022

Jokontestimore



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 15.03.2018 09.03.2022 2018:007576 2018:007577 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që personit tjetër i shkakton lëndim të 

lehtë trupor, i cili rezulton në:, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që personit 

tjetër i shkakton lëndim të lehtë trupor, i cili rezulton në:, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-1.4. dëmtimin e përkohshëm të shëndetit të personit tjetër, dënohet me gjobë ose me 

burgim deri në një (1) vit., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1.4. dëmtimin e 

përkohshëm të shëndetit të personit tjetër, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-188 Lëndimi i lehtë 

trupor, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-188 

Lëndimi i lehtë trupor

Aktvendim , Aktvendim , 

Aktgjykim

Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

24/05/2022 Gjobë , Burgim

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

2 26.03.2018 09.02.2022 2018:008821 2018:008822 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Personi zyrtar apo personi përgjegjës i cili refuzon 

të ekzekutoj urdhrin, vendimin apo aktgjykimin e plotfuqishëm të ndonjë gjykate të Republikës së 

Kosovës apo i cili nuk e ekzekuton vendimin brenda afatit ligjor apo afatit të caktuar me vendim, 

dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy (2) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-

1. Personi zyrtar apo personi përgjegjës i cili refuzon të ekzekutoj urdhrin, vendimin apo 

aktgjykimin e plotfuqishëm të ndonjë gjykate të Republikës së Kosovës apo i cili nuk e ekzekuton 

vendimin brenda afatit ligjor apo afatit të caktuar me vendim, dënohet me gjobë ose me burgim deri 

në dy (2) vjet.

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1.6. dy (2) vjet nga 

kryerja e veprës penale të dënueshme deri në një (1) vit burgim 

ose me dënim me gjobë., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-1.6. dy (2) vjet nga kryerja e veprës penale të dënueshme 

deri në një (1) vit burgim ose me dënim me gjobë.

Aktvendim , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar

09/02/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

3 21.08.2017 28.02.2022 2018:023684 2018:023685 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që sulmon ose kanoset seriozisht se do ta 

sulmojë personin zyrtar, gjyqtarin, prokurorin apo personin i cili ndihmon në kryerjen e detyrave 

zyrtare lidhur me sigurinë e përgjithshme, sigurinë e Republikës së Kosovës apo ruajtjen e rendit 

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

së Kosovës-1. Kushdo që sulmon ose kanoset seriozisht se do ta sulmojë personin zyrtar, gjyqtarin, 

prokurorin apo personin i cili ndihmon në kryerjen e detyrave zyrtare lidhur me sigurinë e 

përgjithshme, sigurinë e Republikës së Kosovës apo ruajtjen e rendit publik, dënohet me burgim prej 

tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.

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

sulmon ose kanoset seriozisht se do ta sulmojë personin zyrtar, 

gjyqtarin, prokurorin apo personin i cili ndihmon në kryerjen e 

detyrave zyrtare lidhur me sigurinë e përgjithshme, sigurinë e 

Republikës së Kosovës apo ruajtjen e rendit publik, dënohet me 

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

i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që sulmon ose kanoset 

seriozisht se do ta sulmojë personin zyrtar, gjyqtarin, prokurorin 

apo personin i cili ndihmon në kryerjen e detyrave zyrtare lidhur 

me sigurinë e përgjithshme, sigurinë e Republikës së Kosovës apo 

ruajtjen e rendit publik, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri 

në tre (3) vjet.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

13/06/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

4 29.01.2020 09.03.2022 2018:024440 2020:012094 1 Aktgjykim Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

26/10/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

5 13.01.2016 08.02.2022 2018:036152 2018:036153 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që ndez zjarrin apo shkakton shpërthimin 

me qëllim të dëmtimit të pasurisë së personit tjetër, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në 

tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që ndez zjarrin apo shkakton 

shpërthimin me qëllim të dëmtimit të pasurisë së personit tjetër, dënohet me burgim prej gjashtë (6) 

muaj deri në tre (3) vjet.

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-106 Parashkrimi i 

ndjekjes penale, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-

106 Parashkrimi i ndjekjes penale, 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

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

16/02/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

6 27.07.2016 09.02.2022 2018:038322 2018:038323 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-332 Uzurpimi i paligjshëm i pronës së paluajtshme, 

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-332 Uzurpimi i paligjshëm i pronës së paluajtshme

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

mënyrë të kundërligjshme uzurpon pronën e paluajtshme të 

personit tjetër apo një pjesë të saj, dënohet me gjobë ose me 

burgim deri në dy (2) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-1. Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme uzurpon 

pronën e paluajtshme të personit tjetër apo një pjesë të saj, 

dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy (2) vjet.

Aktvendim , Aktvendim , 

Aktgjykim

Refuzues I pafajshëm Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

09/09/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

7 19.01.2017 09.02.2022 2018:040405 2018:040406 2 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni 

kryhet në një apo më shumë nga rrethanat në vijim, kryesi dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri 

në tre (3) vjet:, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i 

këtij neni kryhet në një apo më shumë nga rrethanat në vijim, kryesi dënohet me burgim prej tre (3) 

muaj deri në tre (3) vjet:

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- procedural , 

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi i 

dytë

15/02/2022
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

8 29.08.2018 09.02.2022 2018:047176 2018:047177 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që ndryshon çfarëdo njehsori që përdoret 

për matjen e sasisë së ndonjë shërbimi komunal me të cilin është furnizuar cilido objekt nga 

furnizuesi i autorizuar, ose pengon njehsorin e tillë apo matësin nga regjistrimi i saktë i sasisë së 

shërbimit komunal të shpenzuar, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet., 04/L-082 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që ndryshon çfarëdo njehsori që përdoret për matjen 

e sasisë së ndonjë shërbimi komunal me të cilin është furnizuar cilido objekt nga furnizuesi i 

autorizuar, ose pengon njehsorin e tillë apo matësin nga regjistrimi i saktë i sasisë së shërbimit 

komunal të shpenzuar, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet.

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-106 Parashkrimi i 

ndjekjes penale, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-

106 Parashkrimi i ndjekjes penale, 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

Aktvendim , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar

09/02/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

Gjykata/Sud: Gjykata Themelore Pejë 

Gjyqtari/Sudija: Veton Ademaj



9 17.12.2018 09.03.2022 2018:070488 2018:070489 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me qëllim të përfitimit të 

kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete apo personit tjetër, e përvetëson pasurinë e cila i është 

besuar atij apo personit tjetër, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në një (1) vit., 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë 

pasurore për vete apo personit tjetër, e përvetëson pasurinë e cila i është besuar atij apo personit 

tjetër, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në një (1) vit.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-2. Aktvendimin mbi hudhjen 

e aktakuzës mund ta merr gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi 

gjykues edhe pas caktimit të shqyrtimit gjyqësor.

Aktvendim , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi i 

dytë , 

Shqyrtimi i 

dytë , 

Shqyrtimi i 

dytë , 

Shqyrtimi i 

dytë , 

Shqyrtimi i 

dytë , 

Shqyrtimi i 

dytë

01/11/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

10 16.04.2019 09.03.2022 2019:090729 2019:090730 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që e asgjëson, dëmton apo e bën të 

papërdorshme pasurinë e personit tjetër në rrethana tjera nga ato të përcaktuara në nenin 334 të këtij 

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

Kushdo që e asgjëson, dëmton apo e bën të papërdorshme pasurinë e personit tjetër në rrethana tjera 

nga ato të përcaktuara në nenin 334 të këtij Kodi, dënohet me burgim deri në një (1) vit.

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

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

333 Asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

17/10/2022 Dënim me 

kusht Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

11 16.05.2022 16.05.2022 2019:118706 2022:096425 2 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që e asgjëson, dëmton apo e bën të 

papërdorshme pasurinë e personit tjetër në rrethana tjera nga ato të përcaktuara në nenin 334 të këtij 

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

Kushdo që e asgjëson, dëmton apo e bën të papërdorshme pasurinë e personit tjetër në rrethana tjera 

nga ato të përcaktuara në nenin 334 të këtij Kodi, dënohet me burgim deri në një (1) vit.

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

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes

16/05/2022
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

12 12.06.2019 28.02.2022 2019:120400 2019:124619 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kushdo që përdorë dokumentin, regjistrin apo 

librin e tillë edhe pse e di së është i rremë, dënohet me dënimin nga paragrafi 1. i këtij neni., 04/L-

082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kushdo që përdorë dokumentin, regjistrin apo librin e 

tillë edhe pse e di së është i rremë, dënohet me dënimin nga paragrafi 1. i këtij neni.

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-403 Legalizimi i 

përmbajtjes së rreme, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-403 Legalizimi i përmbajtjes së rreme

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

28/12/2022 Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

13 27.06.2019 02.02.2022 2019:127461 2019:137621 7 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që përdorë armë apo materie plasëse në 

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

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

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

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

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

dashje përdor forcën ndaj personit tjetër, pa pëlqimin e atij 

personi, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet., 

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

dashje përdor forcën ndaj personit tjetër, pa pëlqimin e atij 

personi, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.

Aktvendim , Aktvendim , 

Aktvendim , Aktvendim , 

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues

Pranon fajësinë 

, Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

19/10/2022 Gjobë , Gjobë , 

Gjobë Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

14 01.07.2019 08.02.2022 2019:140549 2019:140550 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që e kryen dhunën ose keqtrajtimin fizik, 

psikologjik ose ekonomik me qëllim të cenimit të dinjitetit të personit tjetër brenda një 

marrëdhënieje familjare, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në 3 (tre) vjet., 06/L-074 Kodi Penal 

i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që e kryen dhunën ose keqtrajtimin fizik, psikologjik ose 

ekonomik me qëllim të cenimit të dinjitetit të personit tjetër brenda një marrëdhënieje familjare, 

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

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që e 

kryen dhunën ose keqtrajtimin fizik, psikologjik ose ekonomik me 

qëllim të cenimit të dinjitetit të personit tjetër brenda një 

marrëdhënieje familjare, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në 

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

Kushdo që e kryen dhunën ose keqtrajtimin fizik, psikologjik ose 

ekonomik me qëllim të cenimit të dinjitetit të personit tjetër 

brenda një marrëdhënieje familjare, dënohet me gjobë dhe me 

burgim deri në 3 (tre) vjet.

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural

Refuzues I pafajshëm Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

24/05/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

15 01.08.2019 20.12.2021 2019:166238 2019:166239 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-3. Gjyqtari gjithashtu mund të përjashtohet nga ushtrimi i 

funksionit gjyqësor në rast konkret, nëse përpos rasteve nga paragrafi 1. dhe 2. i këtij neni, 

prezantohen dhe vërtetohen rrethana që e vënë në dyshim paanshmërinë e tij ose që duken të 

papërshtatshme.

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3.1. burgim prej 

gjashtë (6) muaj deri në tre (3) vjet për veprën penale nga 

paragrafi 1. i këtij neni; ose, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-3.1. burgim prej gjashtë (6) muaj deri në tre (3) vjet për 

veprën penale nga paragrafi 1. i këtij neni; ose

Aktvendim , Aktvendim , 

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

21/01/2022 Burgim

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

16 30.08.2019 09.02.2022 2019:190773 2019:190774 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Çdo anëtar i familjes që ushtron dhunë ose 

keqtrajtim fizik, psikologjik, seksual ose ekonomik ndaj anëtarit tjetër të familjes së tij/saj, dënohet 

me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Çdo 

anëtar i familjes që ushtron dhunë ose keqtrajtim fizik, psikologjik, seksual ose ekonomik ndaj 

anëtarit tjetër të familjes së tij/saj, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet.

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-4. Gjykata mund të 

shqiptojë vërejtjen gjyqësore ndaj kryesit të veprës nga paragrafi 1 

i këtij neni, nëse kryesi është provokuar nga sjellja ç’njerëzore apo 

e vrazhdë e të dëmtuarit., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-4. Gjykata mund të shqiptojë vërejtjen gjyqësore ndaj 

kryesit të veprës nga paragrafi 1 i këtij neni, nëse kryesi është 

provokuar nga sjellja ç’njerëzore apo e vrazhdë e të dëmtuarit.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

27/04/2022 Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



17 13.09.2019 08.02.2022 2019:201876 2019:201877 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që personit tjetër ia merr pasurinë e cila 

vlerësohet në shumën prej pesëdhjetë (50) Euro apo më shumë, me qëllim të përvetësimit të 

kundërligjshëm për vete apo për personin tjetër, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) 

vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që personit tjetër ia merr pasurinë e 

cila vlerësohet në shumën prej pesëdhjetë (50) Euro apo më shumë, me qëllim të përvetësimit të 

kundërligjshëm për vete apo për personin tjetër, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) 

vjet.

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që 

personit tjetër ia merr pasurinë e cila vlerësohet në shumën prej 

pesëdhjetë (50) Euro apo më shumë, me qëllim të përvetësimit të 

kundërligjshëm për vete apo për personin tjetër, dënohet me gjobë 

dhe me burgim deri në tre (3) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. Kushdo që personit tjetër ia merr 

pasurinë e cila vlerësohet në shumën prej pesëdhjetë (50) Euro 

apo më shumë, me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për 

vete apo për personin tjetër, dënohet me gjobë dhe me burgim deri 

në tre (3) vjet.

Aktvendim , Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

04/03/2022 Dënim me 

kusht , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

18 11.10.2019 28.02.2022 2019:229170 2019:229171 1 06/L-074 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., 

06/L-074 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.

06/L-074 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., 

06/L-074 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 Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

05/08/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

19 08.06.2020 09.02.2022 2019:272761 2020:064183 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Përveç siç parashihet në nenin 336 të këtij Kodi, 

kushdo që me anë të paraqitjes së rreme të fakteve apo duke fshehur faktet dhe me qëllim të 

përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për veten apo personin tjetër, ose për t’i shkaktuar 

dëm material personit tjetër, e mashtron apo vazhdon lajthimin e personit tjetër dhe me këtë e nxit 

një person që të kryej apo të mos kryej një veprim në dëm të pasurisë së tij apo të pasurisë së 

personit tjetër, dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet., 04/L-082 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Përveç siç parashihet në nenin 336 të këtij Kodi, kushdo që 

me anë të paraqitjes së rreme të fakteve apo duke fshehur faktet dhe me qëllim të përfitimit të 

kundërligjshëm të dobisë pasurore për veten apo personin tjetër, ose për t’i shkaktuar dëm material 

personit tjetër, e mashtron apo vazhdon lajthimin e personit tjetër dhe me këtë e nxit një person që të 

kryej apo të mos kryej një veprim në dëm të pasurisë së tij apo të pasurisë së personit tjetër, dënohet 

me gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Përveç siç 

parashihet në nenin 336 të këtij Kodi, kushdo që me anë të 

paraqitjes së rreme të fakteve apo duke fshehur faktet dhe me 

qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për veten 

apo personin tjetër, ose për t’i shkaktuar dëm material personit 

tjetër, e mashtron apo vazhdon lajthimin e personit tjetër dhe me 

këtë e nxit një person që të kryej apo të mos kryej një veprim në 

dëm të pasurisë së tij apo të pasurisë së personit tjetër, dënohet me 

gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet., 04/L-

082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Përveç siç parashihet 

në nenin 336 të këtij Kodi, kushdo që me anë të paraqitjes së 

rreme të fakteve apo duke fshehur faktet dhe me qëllim të 

përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për veten apo 

personin tjetër, ose për t’i shkaktuar dëm material personit tjetër, e 

mashtron apo vazhdon lajthimin e personit tjetër dhe me këtë e 

nxit një person që të kryej apo të mos kryej një veprim në dëm të 

pasurisë së tij apo të pasurisë së personit tjetër, dënohet me gjobë 

dhe me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

01/12/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

20 24.12.2019 09.02.2022 2019:295973 2019:295974 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kur çfarëdo vepre në Kodin Penal kryhet brenda 

marrëdhënies familjare, do të konsiderohet si rrethanë rënduese, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-2. Kur çfarëdo vepre në Kodin Penal kryhet brenda marrëdhënies familjare, do të 

konsiderohet si rrethanë rënduese

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që e 

kryen dhunën ose keqtrajtimin fizik, psikologjik ose ekonomik me 

qëllim të cenimit të dinjitetit të personit tjetër brenda një 

marrëdhënieje familjare, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në 

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

Kushdo që e kryen dhunën ose keqtrajtimin fizik, psikologjik ose 

ekonomik me qëllim të cenimit të dinjitetit të personit tjetër 

brenda një marrëdhënieje familjare, dënohet me gjobë dhe me 

burgim deri në 3 (tre) vjet.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

25/02/2022 Gjobë , Dënim 

me kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



21 05.07.2021 06.07.2021 2020:002130 2021:144755 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-3. 

Çdo anëtar i familjes që ushtron dhunë ose keqtrajtim fizik, psikologjik, seksual ose ekonomik ndaj 

anëtarit tjetër të familjes së tij/saj, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet., 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Çdo anëtar i familjes që ushtron dhunë ose keqtrajtim fizik, 

psikologjik, seksual ose ekonomik ndaj anëtarit tjetër të familjes së tij/saj, dënohet me gjobë dhe me 

burgim deri në tre (3) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kur vepra penale nga 

paragrafi 1. i këtij neni kryhet me armë, mjet të rrezikshëm apo me ndonjë send tjetër që mund të 

shkaktojë lëndim të rëndë trupor ose dëmtim të rëndë të shëndetit, kryesi dënohet me burgim prej 

gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kur vepra 

penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet me armë, mjet të rrezikshëm apo me ndonjë send tjetër që 

mund të shkaktojë lëndim të rëndë trupor ose dëmtim të rëndë të shëndetit, kryesi dënohet me 

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

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-185 .Lëndimi i 

lehtë trupor, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-185 

.Lëndimi i lehtë trupor

Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues

I pafajshëm , I 

pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

30/09/2022 Gjobë , Dënim 

me kusht , 

Gjobë , Burgim 

, Burgim

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

22 15.01.2020 09.03.2022 2020:004536 2020:004537 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që personit tjetër ia merr pasurinë e cila 

vlerësohet në shumën prej pesëdhjetë (50) Euro apo më shumë, me qëllim të përvetësimit të 

kundërligjshëm për vete apo për personin tjetër, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) 

vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që personit tjetër ia merr pasurinë e 

cila vlerësohet në shumën prej pesëdhjetë (50) Euro apo më shumë, me qëllim të përvetësimit të 

kundërligjshëm për vete apo për personin tjetër, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) 

vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-2. Aktvendimin mbi hudhjen 

e aktakuzës mund ta merr gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi 

gjykues edhe pas caktimit të shqyrtimit gjyqësor.

Aktvendim , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

23/09/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

23 30.01.2020 09.03.2022 2020:012798 2020:012799 2 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me anë të lajthimit, largimit ose 

mënyrave tjera siguron shërbime për të cilat dihet se mundësohen vetëm në shkëmbim të 

kompensimit dhe shmang pagesën për shërbime të tilla, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre 

(3) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me anë të lajthimit, largimit 

ose mënyrave tjera siguron shërbime për të cilat dihet se mundësohen vetëm në shkëmbim të 

kompensimit dhe shmang pagesën për shërbime të tilla, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre 

(3) vjet.

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që gjatë 

përfaqësimit apo kujdesit për interesat pasurore të personit tjetër 

nuk i përmbush detyrimet e tij ose i keqpërdor autorizimet e tij me 

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

kundërligjshme apo t’i shkaktojë dëm personit interesat pasurore 

të të cilit ai i përfaqëson ose pasuria e të cilit është nën kujdesin e 

tij, dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj deri në tre 

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

që gjatë përfaqësimit apo kujdesit për interesat pasurore të 

personit tjetër nuk i përmbush detyrimet e tij ose i keqpërdor 

autorizimet e tij me qëllim që vetes apo personit tjetër t’i sjellë 

dobi pasurore të kundërligjshme apo t’i shkaktojë dëm personit 

interesat pasurore të të cilit ai i përfaqëson ose pasuria e të cilit 

është nën kujdesin e tij, dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre 

(3) muaj deri në tre (3) vjet.

Aktvendim , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

04/11/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

24 31.01.2020 09.03.2022 2020:014505 2020:014506 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që e asgjëson, dëmton apo e bën të 

papërdorshme pasurinë e personit tjetër në rrethana tjera nga ato të përcaktuara në nenin 322 të këtij 

Kodi, dënohet me gjobë ose burgim deri në një (1) vit., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-1. Kushdo që e asgjëson, dëmton apo e bën të papërdorshme pasurinë e personit tjetër në 

rrethana tjera nga ato të përcaktuara në nenin 322 të këtij Kodi, dënohet me gjobë ose burgim deri 

në një (1) vit.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Gabimet në emra dhe 

numra, gabimet tjera në shkrim dhe llogaritje, parregullsitë në 

mënyrën e përpilimit të aktgjykimit me shkrim dhe mospërputhja e 

aktgjykimit me shkrim me origjinalin, me kërkesë të palëve, të 

mbrojtësit ose sipas detyrës zyrtare përmirësohen nga gjyqtari i 

vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues me aktvendim të 

posaçëm.

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural

Fajësues , 

Fajësues

Pranon fajësinë 

, Pranon 

fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

03/11/2022 Gjobë , Gjobë , 

Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

25 09.06.2020 09.03.2022 2020:018675 2020:064910 2 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Nëse vepra penale nga ky nen kryhet:, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Nëse vepra penale nga ky nen kryhet:

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-349 .Vjedhja e 

pyllit, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-349 .Vjedhja 

e pyllit

Aktgjykim Hudhje , 

Fajësues

Pranon fajësinë 

, Pranon 

fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

30/12/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



26 04.10.2021 04.10.2021 2020:021138 2021:221802 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Nëse vepra penale nga ky nen kryhet:, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Nëse vepra penale nga ky nen kryhet:

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Nëse vepra 

penale nga ky nen kryhet:, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-3. Nëse vepra penale nga ky nen kryhet:

Aktvendim , Aktgjykim Refuzues I pafajshëm Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

10/03/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

27 20.02.2020 09.03.2022 2020:025600 2020:025601 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-406 .Heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i 

shenjave Kushdo që heq ose dëmton vulën zyrtare apo shenjën e ngjitur nga zyrtari i autorizuar me 

qëllim të sigurimit të objektit ose të lokaleve, apo kushdo që hap objektet e siguruara ose hyn në 

lokalet e tilla pa e hequr ose pa e dëmtuar vulën apo shenjën, ose hap sendin në të cilin ka qenë e 

vendosur vula apo shenja e tillë, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet., 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-406 .Heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i shenjave Kushdo 

që heq ose dëmton vulën zyrtare apo shenjën e ngjitur nga zyrtari i autorizuar me qëllim të sigurimit 

të objektit ose të lokaleve, apo kushdo që hap objektet e siguruara ose hyn në lokalet e tilla pa e 

hequr ose pa e dëmtuar vulën apo shenjën, ose hap sendin në të cilin ka qenë e vendosur vula apo 

shenja e tillë, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-406 .Heqja apo 

dëmtimi i vulave zyrtare ose i shenjave Kushdo që heq ose dëmton 

vulën zyrtare apo shenjën e ngjitur nga zyrtari i autorizuar me 

qëllim të sigurimit të objektit ose të lokaleve, apo kushdo që hap 

objektet e siguruara ose hyn në lokalet e tilla pa e hequr ose pa e 

dëmtuar vulën apo shenjën, ose hap sendin në të cilin ka qenë e 

vendosur vula apo shenja e tillë, dënohet me gjobë ose me burgim 

deri në tre (3) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-

406 .Heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i shenjave Kushdo që 

heq ose dëmton vulën zyrtare apo shenjën e ngjitur nga zyrtari i 

autorizuar me qëllim të sigurimit të objektit ose të lokaleve, apo 

kushdo që hap objektet e siguruara ose hyn në lokalet e tilla pa e 

hequr ose pa e dëmtuar vulën apo shenjën, ose hap sendin në të 

cilin ka qenë e vendosur vula apo shenja e tillë, dënohet me gjobë 

ose me burgim deri në tre (3) vjet.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

01/11/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

28 24.02.2020 11.02.2022 2020:027252 2020:027253 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kur çfarëdo vepre në Kodin Penal kryhet brenda 

marrëdhënies familjare, do të konsiderohet si rrethanë rënduese, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-2. Kur çfarëdo vepre në Kodin Penal kryhet brenda marrëdhënies familjare, do të 

konsiderohet si rrethanë rënduese

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që e 

kryen dhunën ose keqtrajtimin fizik, psikologjik ose ekonomik me 

qëllim të cenimit të dinjitetit të personit tjetër brenda një 

marrëdhënieje familjare, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në 

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

Kushdo që e kryen dhunën ose keqtrajtimin fizik, psikologjik ose 

ekonomik me qëllim të cenimit të dinjitetit të personit tjetër 

brenda një marrëdhënieje familjare, dënohet me gjobë dhe me 

burgim deri në 3 (tre) vjet.

Aktvendim , Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

08/03/2022 Gjobë , Dënim 

me kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

29 03.03.2020 01.11.2022 2020:032448 2020:032449 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kur çfarëdo vepre në Kodin Penal kryhet brenda 

marrëdhënies familjare, do të konsiderohet si rrethanë rënduese, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-2. Kur çfarëdo vepre në Kodin Penal kryhet brenda marrëdhënies familjare, do të 

konsiderohet si rrethanë rënduese

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 .Dhuna në 

familje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje

Aktvendim , Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

22/12/2022 Gjobë Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

30 11.05.2017 11.11.2021 2020:034275 2020:034276 4 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme uzurpon 

pronën e paluajtshme të personit tjetër apo një pjesë të saj, dënohet me gjobë ose me burgim deri në 

dy (2) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që në mënyrë të 

kundërligjshme uzurpon pronën e paluajtshme të personit tjetër apo një pjesë të saj, dënohet me 

gjobë ose me burgim deri në dy (2) vjet.

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

mënyrë të kundërligjshme uzurpon pronën e paluajtshme të 

personit tjetër apo një pjesë të saj, dënohet me gjobë ose me 

burgim deri në dy (2) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-1. Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme uzurpon 

pronën e paluajtshme të personit tjetër apo një pjesë të saj, 

dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy (2) vjet.

Aktvendim , Aktgjykim , 

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim- procedural

Refuzues , 

Refuzues , 

Refuzues , 

Refuzues

I pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

14/09/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

31 04.06.2020 28.08.2020 2020:062610 2020:062611 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-184 .Sulmi, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-184 .Sulmi

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-184 .Sulmi, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-184 .Sulmi

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

28/10/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



32 25.06.2020 05.08.2020 2020:075123 2020:075124 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me anë të lajthimit, largimit ose 

mënyrave tjera siguron shërbime për të cilat dihet se mundësohen vetëm në shkëmbim të 

kompensimit dhe shmang pagesën për shërbime të tilla, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre 

(3) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me anë të lajthimit, largimit 

ose mënyrave tjera siguron shërbime për të cilat dihet se mundësohen vetëm në shkëmbim të 

kompensimit dhe shmang pagesën për shërbime të tilla, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre 

(3) vjet.

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

aktvendim e hudh aktakuzën kur:, 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-2. Aktvendimin mbi hudhjen e aktakuzës mund ta merr 

gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues edhe pas caktimit të 

shqyrtimit gjyqësor.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

01/11/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

33 29.06.2020 24.02.2022 2020:076842 2020:076843 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me anë të lajthimit, largimit ose 

mënyrave tjera siguron shërbime për të cilat dihet se mundësohen vetëm në shkëmbim të 

kompensimit dhe shmang pagesën për shërbime të tilla, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre 

(3) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me anë të lajthimit, largimit 

ose mënyrave tjera siguron shërbime për të cilat dihet se mundësohen vetëm në shkëmbim të 

kompensimit dhe shmang pagesën për shërbime të tilla, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre 

(3) vjet.

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

aktvendim e hudh aktakuzën kur:, 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-1.3. ekzistojnë rrethana të tjera të cilat e pengojnë 

ndjekjen, 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-160 Vdekja e të 

pandehurit Kur gjatë rrjedhës së procedurës penale vërtetohet se i 

pandehuri ka vdekur, prokurori i shtetit merr aktvendim për 

pushimin e procedurës penale.

Aktvendim , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

24/02/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

34 06.07.2020 27.08.2020 2020:080944 2020:080945 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-269 .Posedimi i paautorizuar i narkotikëve, 

substancave psikotrope ose analoge, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-269 .Posedimi i 

paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kryesi që kryen 

veprën nga paragrafi 1. i këtij neni për herë të parë dhe i cili 

posedon më pak se tre (3) gram të substancave narkotike apo 

substancave psikotropike ose analoge dënohet me gjobë ose me 

burgim deri në një (1) vit., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-2. Kryesi që kryen veprën nga paragrafi 1. i këtij neni për 

herë të parë dhe i cili posedon më pak se tre (3) gram të 

substancave narkotike apo substancave psikotropike ose analoge 

dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

28/12/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

35 14.07.2020 29.03.2022 2020:084455 2020:084456 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që personit tjetër i shkakton lëndim të 

lehtë trupor, i cili rezulton në:, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që personit 

tjetër i shkakton lëndim të lehtë trupor, i cili rezulton në:

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-185 .Lëndimi i 

lehtë trupor, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-185 

.Lëndimi i lehtë trupor

Aktvendim , Aktvendim , 

Aktgjykim

Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

06/05/2022 Trajtimi i 

detyrueshëm 

psikiatrik në 

liri , Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

36 21.07.2020 25.08.2020 2020:086484 2020:086485 2 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që personit tjetër i shkakton lëndim të 

lehtë trupor, i cili rezulton në:, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që personit 

tjetër i shkakton lëndim të lehtë trupor, i cili rezulton në:

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1.4. dëmtimin e 

përkohshëm të shëndetit të personit tjetër, dënohet me gjobë ose 

me burgim deri në tre (3) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-1.4. dëmtimin e përkohshëm të shëndetit të personit 

tjetër, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.

Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues

Pranon fajësinë 

, Pranon 

fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

25/10/2022 Gjobë , Gjobë
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

37 18.09.2020 25.09.2020 2020:087244 2020:116123 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Nëse vepra penale nga ky nen kryhet:, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Nëse vepra penale nga ky nen kryhet:

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Nëse vepra 

penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet në pyllin e mbrojtur, në 

parkun e mbrojtur ose në pyje të tjera me destinim të posaçëm apo 

kur vepron si anëtar i grupit të njerëzve, kryesi dënohet me gjobë 

dhe me burgim deri në pesë (5) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i 

këtij neni kryhet në pyllin e mbrojtur, në parkun e mbrojtur ose në 

pyje të tjera me destinim të posaçëm apo kur vepron si anëtar i 

grupit të njerëzve, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim deri në 

pesë (5) vjet.

Aktgjykim , Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues

Pranon fajësinë 

, I pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

21/01/2022 Dënim me 

kusht , Gjobë , 

Gjobë , Dënim 

me kusht Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

38 30.07.2020 28.02.2022 2020:090039 2020:090040 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-314 .Vjedhja e shërbimeve, 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-314 .Vjedhja e shërbimeve

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

aktvendim e hudh aktakuzën kur:, 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-1. Trupi gjykues me aktvendim e hudh aktakuzën kur:

Aktvendim , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

01/11/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

39 06.08.2020 26.08.2020 2020:093187 2020:093188 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që ushtron në mënyrë arbitrare të drejtën 

që mendon se i takon në vend se t’i drejtohet organit kompetent, dënohet me gjobë ose me burgim 

deri në gjashtë (6) muaj., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që ushtron në 

mënyrë arbitrare të drejtën që mendon se i takon në vend se t’i drejtohet organit kompetent, dënohet 

me gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-2. Aktvendimin mbi hudhjen 

e aktakuzës mund ta merr gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi 

gjykues edhe pas caktimit të shqyrtimit gjyqësor., 04/L-123 Kodi I 

Procedurës Penale-1. Trupi gjykues me aktvendim e hudh 

aktakuzën kur:

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar

08/11/2022
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

40 10.08.2020 01.09.2020 2020:094773 2020:094774 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-314 .Vjedhja e shërbimeve, 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-314 .Vjedhja e shërbimeve

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-2. Aktvendimin mbi hudhjen 

e aktakuzës mund ta merr gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi 

gjykues edhe pas caktimit të shqyrtimit gjyqësor.

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

23/05/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

41 07.09.2020 16.09.2020 2020:109087 2020:109088 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që seriozisht e kanos personin tjetër me 

fjalë, vepra apo gjeste se do t’i shkaktoj ndonjë të keqe me qëllim të frikësimit ose të shkaktimit të 

ankthit te personi i tillë, dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj., 06/L-074 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që seriozisht e kanos personin tjetër me fjalë, vepra apo 

gjeste se do t’i shkaktoj ndonjë të keqe me qëllim të frikësimit ose të shkaktimit të ankthit te personi 

i tillë, dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj.

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

aktvendim e hudh aktakuzën kur:, 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

25/07/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



42 18.09.2020 09.02.2022 2020:116334 2020:116335 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me anë të lajthimit, largimit ose 

mënyrave tjera siguron shërbime për të cilat dihet se mundësohen vetëm në shkëmbim të 

kompensimit dhe shmang pagesën për shërbime të tilla, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre 

(3) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me anë të lajthimit, largimit 

ose mënyrave tjera siguron shërbime për të cilat dihet se mundësohen vetëm në shkëmbim të 

kompensimit dhe shmang pagesën për shërbime të tilla, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre 

(3) vjet.

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

aktvendim e hudh aktakuzën kur:, 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-2. Aktvendimin mbi hudhjen e aktakuzës mund ta merr 

gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues edhe pas caktimit të 

shqyrtimit gjyqësor.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

17/11/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

43 09.12.2020 28.02.2022 2020:117227 2020:172879 2 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme uzurpon 

pronën e paluajtshme të personit tjetër apo një pjesë të saj, dënohet me gjobë ose me burgim deri në 

dy (2) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që në mënyrë të 

kundërligjshme uzurpon pronën e paluajtshme të personit tjetër apo një pjesë të saj, dënohet me 

gjobë ose me burgim deri në dy (2) vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-2. Aktvendimin mbi hudhjen 

e aktakuzës mund ta merr gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi 

gjykues edhe pas caktimit të shqyrtimit gjyqësor.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

23/05/2022 Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

44 23.09.2020 24.09.2020 2020:118660 2020:118661 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me anë të lajthimit, largimit ose 

mënyrave tjera siguron shërbime për të cilat dihet se mundësohen vetëm në shkëmbim të 

kompensimit dhe shmang pagesën për shërbime të tilla, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre 

(3) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me anë të lajthimit, largimit 

ose mënyrave tjera siguron shërbime për të cilat dihet se mundësohen vetëm në shkëmbim të 

kompensimit dhe shmang pagesën për shërbime të tilla, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre 

(3) vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-249 Kundërshtimi i provave, 

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

aktakuzës

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural

Refuzues I pafajshëm Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

23/03/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

45 16.11.2021 17.11.2021 2020:139144 2021:256401 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-323 .Mashtrimi, 

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-323 .Mashtrimi

Aktgjykim , Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues

Pranon fajësinë 

, Pranon 

fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar

23/03/2022 Burgim , 

Burgim , 

Burgim

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

46 27.11.2020 30.11.2020 2020:166142 2020:166143 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 .Dhuna në 

familje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

05/12/2022 Gjobë Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

47 28.12.2020 09.02.2022 2020:185393 2020:185394 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-2. Aktvendimin mbi hudhjen 

e aktakuzës mund ta merr gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi 

gjykues edhe pas caktimit të shqyrtimit gjyqësor.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar

25/03/2022 Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

48 04.05.2022 05.05.2022 2021:009253 2022:088816 4 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-186 .Lëndimi i 

rëndë trupor, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-186 

.Lëndimi i rëndë trupor

Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues

Pranon fajësinë 

, Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë 

, Pranon 

fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar

28/10/2022 Gjobë , Gjobë , 

Gjobë , Gjobë
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

49 30.03.2021 30.03.2021 2021:051987 2021:059443 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me 

qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete 

apo personin tjetër, kanos personin tjetër se do të zbulojë diç në 

lidhje me të apo personat e afërm të tij që do të dëmtojë nderin 

apo autoritetin e tyre dhe në këtë mënyrë e detyron personin e tillë 

të kryej apo të mos kryejë ndonjë veprim në dëm të pasurisë së tij 

apo të personit tjetër, dënohet me gjobë dhe me burgim prej 

gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me qëllim të përfitimit të 

kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete apo personin tjetër, 

kanos personin tjetër se do të zbulojë diç në lidhje me të apo 

personat e afërm të tij që do të dëmtojë nderin apo autoritetin e 

tyre dhe në këtë mënyrë e detyron personin e tillë të kryej apo të 

mos kryejë ndonjë veprim në dëm të pasurisë së tij apo të personit 

tjetër, dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) muaj deri 

në pesë (5) vjet.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

24/05/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

50 06.08.2021 06.08.2021 2021:174922 2021:174923 2 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 .Dhuna në 

familje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje

Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues

Pranon fajësinë 

, Pranon 

fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar

22/07/2022 Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht , 

Gjobë , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

51 19.10.2021 19.10.2022 2021:234097 2021:234098 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-313 .Vjedhja, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-313 .Vjedhja

Aktvendim , Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

21/10/2022 Gjobë , Dënim 

me kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



52 11.11.2021 12.11.2021 2021:253734 2021:253735 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-52 Tërheqja nga ndjekja 

penale Prokurori i shtetit mund të tërhiqet nga ndjekja deri në 

përfundimin e shqyrtimit gjyqësor para gjykatës themelore, kurse 

në procedurat para gjykatës më të lartë, ai mund të tërhiqet nga 

ndjekja vetëm në rastet e parapara me këtë Kod.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar

01/09/2022
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

53 10.12.2021 18.12.2021 2021:277333 2021:278009 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-359 .Ndërtimi pa 

leje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-359 .Ndërtimi 

pa leje

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

07/03/2022 Dënim me 

kusht , Gjobë
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

54 28.12.2021 28.12.2021 2021:292141 2021:292142 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-2. Aktvendimin mbi hudhjen 

e aktakuzës mund ta merr gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi 

gjykues edhe pas caktimit të shqyrtimit gjyqësor.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar

20/10/2022 Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

55 24.01.2022 31.01.2022 2022:013184 2022:013185 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Trupi gjykues me 

aktvendim e hudh aktakuzën kur:, 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-2. Aktvendimin mbi hudhjen e aktakuzës mund ta merr 

gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues edhe pas caktimit të 

shqyrtimit gjyqësor.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar

04/11/2022 Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

56 25.01.2022 31.01.2022 2022:014960 2022:014961 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 .Dhuna në 

familje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

21/03/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

57 26.01.2022 31.01.2022 2022:015757 2022:015758 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 .Dhuna në 

familje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

13/04/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

58 26.01.2022 31.01.2022 2022:015763 2022:015764 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-181 .Kanosja, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-181 .Kanosja

Aktgjykim Pushohet 

procedura , 

Fajësues

Pranon fajësinë 

, I pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar

18/03/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

59 31.01.2022 31.01.2022 2022:018555 2022:018556 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 .Dhuna në 

familje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

15/04/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

60 01.02.2022 02.02.2022 2022:019154 2022:019155 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 .Dhuna në 

familje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

29/07/2022 Dënim me 

kusht , Gjobë
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

61 01.03.2022 01.03.2022 2022:022615 2022:041581 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 .Dhuna në 

familje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

15/03/2022 Gjobë , Dënim 

me kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

62 07.02.2022 09.02.2022 2022:023082 2022:023083 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 .Dhuna në 

familje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

18/03/2022 Gjobë , Dënim 

me kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

63 08.02.2022 10.02.2022 2022:024688 2022:024689 2 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 .Dhuna në 

familje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje

Aktgjykim Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

16/03/2022 Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

64 15.02.2022 16.02.2022 2022:029986 2022:029987 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 .Dhuna në 

familje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

20/10/2022 Dënim me 

kusht , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

65 16.02.2022 16.02.2022 2022:031986 2022:031987 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-185 .Lëndimi i 

lehtë trupor, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-185 

.Lëndimi i lehtë trupor

Aktgjykim Fajësues Urdhër 

ndëshkimor

11/05/2022 Gjobë Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



66 23.03.2022 23.03.2022 2022:033060 2022:054057 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-184 .Sulmi, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-184 .Sulmi

Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues

Pranon fajësinë 

, Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

12/10/2022 Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht , 

Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

67 25.02.2022 28.02.2022 2022:039714 2022:039715 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-410 .Vetëgjyqësia, 

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-410 .Vetëgjyqësia

Aktgjykim Fajësues Urdhër 

ndëshkimor

22/07/2022 Vërejtje 

gjyqësore
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

68 01.03.2022 02.03.2022 2022:041604 2022:041605 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-181 .Kanosja, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-181 .Kanosja

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

gjyqësor

31/03/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

69 31.03.2022 01.04.2022 2022:044988 2022:063461 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.

Aktvendim , Aktgjykim , 

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase , Aktvendim procedural-

Mase , Aktvendim procedural-

Mase

Fajësues , 

Fajësues , 

Paraburgim

Pranon fajësinë 

, Pranon 

fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

22/07/2022 Gjobë , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

70 23.03.2022 23.03.2022 2022:054043 2022:054044 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 .Dhuna në 

familje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

20/05/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

71 31.03.2022 01.04.2022 2022:063449 2022:063450 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 .Dhuna në 

familje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

17/10/2022 Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

72 12.04.2022 14.04.2022 2022:072107 2022:072108 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 .Dhuna në 

familje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

13/06/2022 Burgim , Gjobë
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

73 12.04.2022 14.04.2022 2022:072123 2022:072124 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 .Dhuna në 

familje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

20/05/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

74 19.04.2022 20.04.2022 2022:077183 2022:077184 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 .Dhuna në 

familje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

12/07/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

75 20.04.2022 22.04.2022 2022:079296 2022:079297 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Trupi gjykues me 

aktvendim e hudh aktakuzën kur:, 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-2. Aktvendimin mbi hudhjen e aktakuzës mund ta merr 

gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues edhe pas caktimit të 

shqyrtimit gjyqësor.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar

04/11/2022 Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



76 20.06.2022 21.06.2022 2022:079333 2022:126406 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 .Dhuna në 

familje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

01/12/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

77 19.05.2022 19.05.2022 2022:083958 2022:101100 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 .Dhuna në 

familje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje

Aktgjykim , Aktvendim 

procedural-Mase

Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

26/05/2022 Burgim Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

78 27.04.2022 28.04.2022 2022:085307 2022:085308 1 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 , 

Shqyrtimi 

fillestar

18/11/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

79 20.06.2022 21.06.2022 2022:092104 2022:125516 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-184 .Sulmi, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-184 .Sulmi

Aktgjykim , Aktgjykim , 

Aktvendim procedural-Mase

Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

07/07/2022 Burgim , Gjobë Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

80 12.05.2022 16.05.2022 2022:093576 2022:093577 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Para shqyrtimit të dytë, i 

pandehuri mund të paraqesë kundërshtim ndaj provave të caktuara 

në aktakuzë, bazuar në këto arsye:

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

29/09/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

81 19.05.2022 20.05.2022 2022:101108 2022:101109 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 .Dhuna në 

familje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

12/07/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

82 19.05.2022 20.05.2022 2022:101140 2022:101141 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 .Dhuna në 

familje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

12/07/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

83 27.05.2022 27.05.2022 2022:107285 2022:107286 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 .Dhuna në 

familje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

12/07/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

84 16.06.2022 16.06.2022 2022:109347 2022:123177 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 .Dhuna në 

familje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje

Aktgjykim , Aktvendim 

procedural-Mase , 

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase , Aktvendim procedural-

Mase

Refuzues I pafajshëm Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

13/09/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

85 31.05.2022 01.06.2022 2022:110115 2022:110215 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 .Dhuna në 

familje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

gjyqësor

05/07/2022 Dënim me 

kusht , Gjobë
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

86 10.06.2022 13.06.2022 2022:119484 2022:119485 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 .Dhuna në 

familje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

26/09/2022 Gjobë , Dënim 

me kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

87 17.06.2022 17.06.2022 2022:124066 2022:124067 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 .Dhuna në 

familje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

28/10/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



88 21.06.2022 23.06.2022 2022:127231 2022:127232 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 .Dhuna në 

familje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

08/11/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

89 30.06.2022 06.07.2022 2022:134884 2022:134885 2 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Trupi gjykues me 

aktvendim e hudh aktakuzën kur:

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar

25/07/2022 Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

90 22.07.2022 25.07.2022 2022:136649 2022:149805 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-182 .Ngacmimi, 

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-182 .Ngacmimi

Aktgjykim , Aktvendim 

procedural-Mase , 

Aktvendim procedural-Mase

Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

03/08/2022 Burgim
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

91 05.08.2022 05.08.2022 2022:141120 2022:159083 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.2. ndërprenë paraburgimin 

nëse i akuzuari ndodhet në paraburgim kur pushojnë së ekzistuari 

shkaqet për të cilat është paraburgosur.

Aktvendim , Aktvendim , 

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim 

procedural-Mase

Fajësues , 

Fajësues

Pranon fajësinë 

, Pranon 

fajësinë

Shqyrtimi 

gjyqësor

02/12/2022 Burgim , 

Burgim , 

Dënim me 

kusht , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

92 12.08.2022 15.08.2022 2022:153789 2022:164684 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-185 .Lëndimi i 

lehtë trupor, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-185 

.Lëndimi i lehtë trupor

Aktvendim , Aktvendim , 

Aktgjykim , Aktvendim 

procedural-Mase

Pushohet 

procedura , 

Fajësues

Pranon fajësinë 

, I pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar

01/09/2022 Gjobë Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

93 04.10.2022 04.10.2022 2022:161278 2022:203219 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Gjykata mund t’i 

shqiptojë masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri kryesit 

i cili ka kryer vepër penale në gjendje të paaftësisë mendore ose 

aftësisë esencialisht të zvogëluar mendore, nëse konstaton se:, 

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Gjykata mund t’i 

shqiptojë masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri kryesit 

i cili ka kryer vepër penale në gjendje të paaftësisë mendore ose 

aftësisë esencialisht të zvogëluar mendore, nëse konstaton se:

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes , Aktvendim 

procedural-Mase

Shqyrtimi 

fillestar

01/11/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

94 06.09.2022 06.09.2022 2022:162834 2022:181765 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-185 .Lëndimi i 

lehtë trupor, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-185 

.Lëndimi i lehtë trupor

Aktvendim , Aktgjykim Fajësues , 

Pushohet 

procedura

Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

20/09/2022 Gjobë Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

95 12.08.2022 15.08.2022 2022:164675 2022:164676 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 .Dhuna në 

familje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

11/10/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

96 15.08.2022 16.08.2022 2022:165510 2022:165511 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 .Dhuna në 

familje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

08/11/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

97 23.08.2022 24.08.2022 2022:172033 2022:172034 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-321 .Asgjësimi apo 

dëmtimi i pasurisë, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-

321 .Asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë 

para 

administrimit 

të provave

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

21/12/2022 Trajtimi i 

detyrueshëm 

psikiatrik në 

liri , Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

98 31.08.2022 31.08.2022 2022:178037 2022:178038 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 .Dhuna në 

familje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje

Aktgjykim Fajësues , 

Pushohet 

procedura

Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

21/10/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

99 27.09.2022 27.09.2022 2022:197668 2022:197669 3 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 .Dhuna në 

familje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje

Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues

Pranon fajësinë 

, Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

30/12/2022 Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht , 

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

100 09.11.2022 09.11.2022 2022:202984 2022:233827 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.2. ndërprenë paraburgimin 

nëse i akuzuari ndodhet në paraburgim kur pushojnë së ekzistuari 

shkaqet për të cilat është paraburgosur.

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

gjyqësor

20/12/2022 Gjobë , Burgim Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

101 09.11.2022 09.11.2022 2022:203497 2022:233813 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-185 .Lëndimi i 

lehtë trupor, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-185 

.Lëndimi i lehtë trupor

Aktgjykim Pushohet 

procedura , 

Fajësues

Pranon fajësinë 

, I pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar

29/12/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



102 07.10.2022 07.10.2022 2022:205645 2022:205646 2 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-184 .Sulmi, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-184 .Sulmi

Aktgjykim Pushohet 

procedura , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Pushohet 

procedura

Pranon fajësinë 

, Pranon 

fajësinë , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

29/12/2022 Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

103 07.10.2022 07.10.2022 2022:205654 2022:205655 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 .Dhuna në 

familje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

23/11/2022 Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

104 10.10.2022 11.10.2022 2022:207295 2022:207296 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 .Dhuna në 

familje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

23/11/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

105 13.10.2022 18.10.2022 2022:210444 2022:210445 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 .Dhuna në 

familje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

18/11/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

106 09.11.2022 09.11.2022 2022:213282 2022:234306 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-185 .Lëndimi i 

lehtë trupor, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-185 

.Lëndimi i lehtë trupor

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

29/11/2022 Burgim , 

Burgim
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

107 21.11.2022 13.12.2022 2022:214348 2022:244569 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-39 Bazat për përjashtimin e gjyqtarëve 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 .Dhuna në 

familje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje

Aktvendim , Aktvendim , 

Aktgjykim

Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

29/12/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

108 25.11.2022 25.11.2022 2022:215038 2022:249477 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-185 .Lëndimi i 

lehtë trupor, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-185 

.Lëndimi i lehtë trupor

Aktgjykim , Aktvendim 

procedural-Mase

Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

27/12/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

109 19.09.2022 19.09.2022 2020:174310 2022:191035 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Gjyqtari i procedurës 

paraprake, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues 

sipas detyrës zyrtare mund të lëshojë urdhërarrest me kërkesë të 

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

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

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

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

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

e qartë se i pandehuri i shmanget pranimit të thirrjes.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Urdhërarrest 19/09/2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

110 21.09.2022 21.09.2022 2020:174310 2022:193802 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Me këtë Kod përcaktohen 

rregullat e procedurës penale të cilat janë të detyrueshme për 

punën e gjykatave, prokurorisë së shtetit si dhe të pjesëmarrësve të 

tjerë në procedurën penale të paraparë me këtë Kod.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Urdhërarrest 21/09/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

111 21.11.2022 21.11.2022 2022:054994 2022:244667 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Gjyqtari i procedurës 

paraprake, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues 

sipas detyrës zyrtare mund të lëshojë urdhërarrest me kërkesë të 

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

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

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

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

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

e qartë se i pandehuri i shmanget pranimit të thirrjes.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Urdhërarrest 22/11/2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

112 05.10.2022 06.10.2022 2022:068374 2022:204039 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Gjyqtari i procedurës 

paraprake, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues 

sipas detyrës zyrtare mund të lëshojë urdhërarrest me kërkesë të 

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

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

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

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

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

e qartë se i pandehuri i shmanget pranimit të thirrjes.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Urdhërarrest 14/10/2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

113 09.06.2022 09.06.2022 2022:117949 2022:117950 1 Urdhër - masë 09/06/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

114 28.07.2022 28.07.2022 2022:117949 2022:152979 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Sendet e sekuestruara 

përkohësisht gjatë procedurës penale i kthehen pronarit ose 

poseduesit kur procedura pezullohet ose pushohet dhe kur nuk ka 

bazë për konfiskimin e tyre.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

28/07/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

115 09.06.2022 09.06.2022 2022:118685 2022:118686 1 Urdhër - masë 10/06/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake



116 09.06.2022 09.06.2022 2022:118707 2022:118708 1 Urdhër - masë 10/06/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

117 13.06.2022 13.06.2022 2022:120249 2022:120250 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim Seancë 

dëgjimore , 

Seancë 

dëgjimore

13/06/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

118 14.06.2022 14.06.2022 2022:121874 2022:121878 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim Seancë 

dëgjimore

14/06/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

119 17.06.2022 17.06.2022 2022:124157 2022:124158 1 Urdhër - masë 17/06/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

120 17.06.2022 17.06.2022 2022:124170 2022:124171 1 Urdhër - masë , Urdhër - 

masë

17/06/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

121 20.06.2022 20.06.2022 2022:125739 2022:125743 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim Seancë 

dëgjimore

20/06/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

122 21.06.2022 21.06.2022 2022:127212 2022:127218 2 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-102 Fillimi i hetimit 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 .Dhuna në 

familje, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje

18/10/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

123 02.08.2022 02.08.2022 2022:156109 2022:156110 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Sendet që përkohësisht 

mund të sekuestrohen janë sende që mund të jenë prova gjatë një 

procedure penale, sende ose pasuri që kanë mundësuar kryerjen e 

veprës penale, ose sende që konsiderohen dobi pasurore e fituar 

me kryerjen e veprës penale dhe për të cilat ligji parasheh 

sekuestrimin.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

02/08/2022
Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

124 05.08.2022 05.08.2022 2022:159797 2022:159805 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim Seancë 

dëgjimore

06/08/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

125 07.09.2022 07.09.2022 2022:164057 2022:183982 3 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

09/09/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

126 23.09.2022 26.09.2022 2022:172026 2022:196260 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Gjyqtari i procedurës 

paraprake, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues 

sipas detyrës zyrtare mund të lëshojë urdhërarrest me kërkesë të 

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

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

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

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

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

e qartë se i pandehuri i shmanget pranimit të thirrjes.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Urdhërarrest 26/09/2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

127 23.08.2022 23.08.2022 2022:172237 2022:172238 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.2. përmbushet njëri nga 

kushtet e mëposhtme:, 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-1.2.2. kur ka arsye për të 

besuar se ai do të asgjësojë, fshehë, ndryshojë ose falsifikojë 

provat e veprës penale, ose kur rrethanat e posaçme tregojnë se ai 

do të pengojë rrjedhën e procedurës penale duke ndikuar në 

dëshmitarë, në të dëmtuarit apo në bashkëpjesëmarrësit; ose, 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 per zgjidhjen e 

Çështjes

Paraburgim Seancë 

dëgjimore

24/08/2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake



128 24.08.2022 24.08.2022 2022:173159 2022:173160 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 per zgjidhjen e 

Çështjes

Paraburgim Seancë 

dëgjimore

24/08/2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

129 31.08.2022 31.08.2022 2022:178503 2022:178505 1 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. 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 per zgjidhjen e 

Çështjes , Urdhër - masë

Paraburgim Seancë 

dëgjimore

01/09/2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

130 01.09.2022 01.09.2022 2022:178503 2022:179445 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Sendet që përkohësisht 

mund të sekuestrohen janë sende që mund të jenë prova gjatë një 

procedure penale, sende ose pasuri që kanë mundësuar kryerjen e 

veprës penale, ose sende që konsiderohen dobi pasurore e fituar 

me kryerjen e veprës penale dhe për të cilat ligji parasheh 

sekuestrimin.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

01/09/2022
Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

131 23.09.2022 23.09.2022 2022:178503 2022:195949 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Gjykata mund të caktojë 

arrestin shtëpiak për të pandehurin nëse:, 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 per zgjidhjen e 

Çështjes

Arrest shtëpiak 23/09/2022
Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

132 04.10.2022 04.10.2022 2022:178503 2022:203042 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim Seancë 

dëgjimore

06/10/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

133 18.10.2022 18.10.2022 2022:178503 2022:214708 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim Seancë 

dëgjimore

21/10/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

134 28.10.2022 28.10.2022 2022:178503 2022:223637 1 Aktvendim procedural-Mase Arrest shtëpiak 31/10/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

135 07.11.2022 07.11.2022 2022:178503 2022:230509 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim Seancë 

dëgjimore

07/11/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

136 01.09.2022 01.09.2022 2022:178990 2022:178991 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Gjyqtari i procedurës 

paraprake, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues 

sipas detyrës zyrtare mund të lëshojë urdhërarrest me kërkesë të 

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

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

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

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

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

e qartë se i pandehuri i shmanget pranimit të thirrjes.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Urdhërarrest 01/09/2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake



137 02.09.2022 02.09.2022 2022:180708 2022:180709 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-1.2.2. kur ka 

arsye për të besuar se ai do të asgjësojë, fshehë, ndryshojë ose 

falsifikojë provat e veprës penale, ose kur rrethanat e posaçme 

tregojnë se ai do të pengojë rrjedhën e procedurës penale duke 

ndikuar në dëshmitarë, në të dëmtuarit apo në 

bashkëpjesëmarrësit; ose, 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 per zgjidhjen e 

Çështjes

Paraburgim Seancë 

dëgjimore

04/09/2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

138 02.09.2022 02.09.2022 2022:180711 2022:180712 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. 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 per zgjidhjen e 

Çështjes

Paraburgim Seancë 

dëgjimore

04/09/2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

139 26.09.2022 26.09.2022 2022:180711 2022:196873 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Gjykata mund të caktojë 

arrestin shtëpiak për të pandehurin nëse:, 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., 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-2. Gjykata me 

aktvendim të arsyetuar vendos mbi masën nga ky nen. Aktvendimi 

duhet të përmbajë arsyetimin që përcakton se janë plotësuar 

kushtet nga paragrafi 1. i këtij neni dhe nevojën për masën e tillë.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Arrest shtëpiak 26/09/2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

140 05.09.2022 05.09.2022 2022:181567 2022:181568 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-102 Fillimi i hetimit 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 per zgjidhjen e 

Çështjes

Seancë 

dëgjimore

06/09/2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

141 23.09.2022 23.09.2022 2022:181567 2022:195474 1 Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Paraburgim 23/09/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

142 13.09.2022 13.09.2022 2022:187434 2022:187435 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Gjyqtari i procedurës 

paraprake, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues 

sipas detyrës zyrtare mund të lëshojë urdhërarrest me kërkesë të 

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

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

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

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

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

e qartë se i pandehuri i shmanget pranimit të thirrjes.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Urdhërarrest 19/09/2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

143 13.09.2022 13.09.2022 2022:187440 2022:187441 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-175 Urdhërarresti Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Urdhërarrest 19/09/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake



144 13.09.2022 13.09.2022 2022:187445 2022:187446 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Gjyqtari i procedurës 

paraprake, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues 

sipas detyrës zyrtare mund të lëshojë urdhërarrest me kërkesë të 

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

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

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

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

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

e qartë se i pandehuri i shmanget pranimit të thirrjes.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Urdhërarrest 19/09/2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

145 30.09.2022 30.09.2022 2022:187445 2022:201803 1 Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Urdhërarrest 03/10/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

146 14.09.2022 15.09.2022 2022:188082 2022:188084 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-6. Kur policia ndërmerr 

kontroll pa urdhër të shkruar gjyqësor, brenda afatit prej 

dymbëdhjetë (12) orësh pas kontrollit i dërgon raport lidhur me 

këtë prokurorit të shtetit dhe gjyqtarit kompetent nëse për këtë 

çështje është caktuar ndonjë gjyqtar në mënyrë që të merret 

aprovimi retroaktiv gjyqësor i kontrollit, në pajtim me dispozitat e 

Kushtetutës.

Aktvendim , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim 

procedural-Mase

Paraburgim Seancë 

dëgjimore

15/09/2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

147 04.10.2022 04.10.2022 2022:188082 2022:203274 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 06/10/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

148 30.11.2022 30.11.2022 2022:188082 2022:252720 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 09/12/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

149 14.09.2022 14.09.2022 2022:188871 2022:188872 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-3. Prokurori i shtetit mund të 

kërkojë nga gjyqtari i procedurës paraprake që të lëshojë urdhër 

për sekuestrimin e përkohshëm të sendeve, pasurisë, provave apo 

parave. Kërkesa e tillë duhet të cek me saktësi sendet, pasurinë, 

provat apo paratë dhe duhet të përshkruajë si mund të jenë këto 

sende prova të veprës penale, si këto sende, pasuri apo para mund 

të mundësojnë kryerjen e veprës penale, ose si këto sende, pasuri 

apo para përbëjnë dobi pasurore të fituar me vepër penale. Sendet, 

pasuria, provat apo paratë mund të sekuestrohen përkohësisht 

vetëm me urdhër të gjykatës.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

16/09/2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

150 15.09.2022 15.09.2022 2022:190047 2022:190049 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-1.2.2. kur ka 

arsye për të besuar se ai do të asgjësojë, fshehë, ndryshojë ose 

falsifikojë provat e veprës penale, ose kur rrethanat e posaçme 

tregojnë se ai do të pengojë rrjedhën e procedurës penale duke 

ndikuar në dëshmitarë, në të dëmtuarit apo në 

bashkëpjesëmarrësit; ose, 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-

1.2.2. kur ka arsye për të besuar se ai do të asgjësojë, fshehë, 

ndryshojë ose falsifikojë provat e veprës penale, ose kur rrethanat 

e posaçme tregojnë se ai do të pengojë rrjedhën e procedurës 

penale duke ndikuar në dëshmitarë, në të dëmtuarit apo në 

bashkëpjesëmarrësit; ose

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Paraburgim Seancë 

dëgjimore

16/09/2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

151 19.09.2022 19.09.2022 2022:192014 2022:192015 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Sendet që përkohësisht 

mund të sekuestrohen janë sende që mund të jenë prova gjatë një 

procedure penale, sende ose pasuri që kanë mundësuar kryerjen e 

veprës penale, ose sende që konsiderohen dobi pasurore e fituar 

me kryerjen e veprës penale dhe për të cilat ligji parasheh 

sekuestrimin., 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-2. Sendet, 

pasuria, provat apo paratë mund t’i nënshtrohen kufizimit të 

përkohshëm sipas urdhrit të prokurorit të shtetit që zgjat jo më 

shumë se pesë ditë nëse zyrtarët e autorizuar të policisë mësojnë 

për sendin, pasurinë, provat apo paratë e tilla gjatë kontrollit apo 

arrestit të ligjshëm. Prokurori i shtetit kërkon urdhër të gjykatës 

nga gjyqtari i procedurës paraprake që është në pajtim me 

paragrafin 3. të këtij neni.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

20/09/2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

152 20.09.2022 20.09.2022 2022:192231 2022:192232 3 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Gjykata mund të caktojë 

paraburgim ndaj një personi vetëm nëse në mënyrë të qartë ka 

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

dyshim i bazuar se personi i tillë ka kryer vepër penale;, 04/L-123 

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

mëposhtme:, 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.2.1. kur ai 

fshihet, kur identiteti i tij nuk mund të vërtetohet ose kur 

ekzistojnë rrethana të tjera që tregojnë se ekziston rrezik i ikjes së 

tij;

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore

21/09/2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake



153 26.09.2022 26.09.2022 2022:197456 2022:197457 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-3. Prokurori i shtetit mund të 

kërkojë nga gjyqtari i procedurës paraprake që të lëshojë urdhër 

për sekuestrimin e përkohshëm të sendeve, pasurisë, provave apo 

parave. Kërkesa e tillë duhet të cek me saktësi sendet, pasurinë, 

provat apo paratë dhe duhet të përshkruajë si mund të jenë këto 

sende prova të veprës penale, si këto sende, pasuri apo para mund 

të mundësojnë kryerjen e veprës penale, ose si këto sende, pasuri 

apo para përbëjnë dobi pasurore të fituar me vepër penale. Sendet, 

pasuria, provat apo paratë mund të sekuestrohen përkohësisht 

vetëm me urdhër të gjykatës.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

26/09/2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

154 27.09.2022 27.09.2022 2022:197881 2022:197882 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-3. Prokurori i shtetit mund të 

kërkojë nga gjyqtari i procedurës paraprake që të lëshojë urdhër 

për sekuestrimin e përkohshëm të sendeve, pasurisë, provave apo 

parave. Kërkesa e tillë duhet të cek me saktësi sendet, pasurinë, 

provat apo paratë dhe duhet të përshkruajë si mund të jenë këto 

sende prova të veprës penale, si këto sende, pasuri apo para mund 

të mundësojnë kryerjen e veprës penale, ose si këto sende, pasuri 

apo para përbëjnë dobi pasurore të fituar me vepër penale. Sendet, 

pasuria, provat apo paratë mund të sekuestrohen përkohësisht 

vetëm me urdhër të gjykatës.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

28/09/2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

155 12.10.2022 12.10.2022 2022:197881 2022:209036 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Sendet e sekuestruara 

përkohësisht gjatë procedurës penale i kthehen pronarit ose 

poseduesit kur procedura pezullohet ose pushohet dhe kur nuk ka 

bazë për konfiskimin e tyre.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

12/10/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

156 28.09.2022 28.09.2022 2022:199456 2022:199457 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-3. Prokurori i shtetit mund të 

kërkojë nga gjyqtari i procedurës paraprake që të lëshojë urdhër 

për sekuestrimin e përkohshëm të sendeve, pasurisë, provave apo 

parave. Kërkesa e tillë duhet të cek me saktësi sendet, pasurinë, 

provat apo paratë dhe duhet të përshkruajë si mund të jenë këto 

sende prova të veprës penale, si këto sende, pasuri apo para mund 

të mundësojnë kryerjen e veprës penale, ose si këto sende, pasuri 

apo para përbëjnë dobi pasurore të fituar me vepër penale. Sendet, 

pasuria, provat apo paratë mund të sekuestrohen përkohësisht 

vetëm me urdhër të gjykatës.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

28/09/2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

157 04.10.2022 04.10.2022 2022:199456 2022:203250 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Sendet e sekuestruara 

përkohësisht gjatë procedurës penale i kthehen pronarit ose 

poseduesit kur procedura pezullohet ose pushohet dhe kur nuk ka 

bazë për konfiskimin e tyre.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

04/10/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

158 30.09.2022 30.09.2022 2022:200906 2022:200907 2 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-3. Gjyqtari gjithashtu mund të përjashtohet nga ushtrimi i 

funksionit gjyqësor në rast konkret, nëse përpos rasteve nga paragrafi 1. dhe 2. i këtij neni, 

prezantohen dhe vërtetohen rrethana që e vënë në dyshim paanshmërinë e tij ose që duken të 

papërshtatshme.

Aktvendim , Aktvendim 

procedural-Mase

Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore

03/10/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

159 06.10.2022 06.10.2022 2022:204422 2022:204423 3 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore , 

Seancë 

dëgjimore

07/10/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

160 27.10.2022 27.10.2022 2022:204422 2022:222705 3 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-2. Në rastin nga paragrafi 1. 

nën-paragrafi 1.2. i këtij neni, paraburgimi i caktuar vetëm për 

shkak të mosvërtetimit të identitetit të personit hiqet posa të 

vërtetohet identiteti i tij. Në rastin nga paragrafi 1. nën-paragrafi 

1.2. i këtij neni, paraburgimi hiqet posa të merren ose sigurohen 

provat për të cilat është caktuar paraburgimi., 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., 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.2.2. kur ka arsye për 

të besuar se ai do të asgjësojë, fshehë, ndryshojë ose falsifikojë 

provat e veprës penale, ose kur rrethanat e posaçme tregojnë se ai 

do të pengojë rrjedhën e procedurës penale duke ndikuar në 

dëshmitarë, në të dëmtuarit apo në bashkëpjesëmarrësit; ose, 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 per zgjidhjen e 

Çështjes

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

28/10/2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

161 24.10.2022 24.10.2022 2022:218322 2022:218323 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim Seancë 

dëgjimore

26/10/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake



162 10.11.2022 10.11.2022 2022:226399 2022:234467 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-5. Gjyqtari i procedurës 

paraprake mund të urdhërojë vlerësimin psikologjik të të 

pandehurit vetëm nëse ka gjasa reale që i pandehuri ka kryer vepër 

penale, ka shkak të bazuar për të besuar se gjendja psikologjike e 

të pandehurit është paaftësuar ose ka qenë e paaftësuar në kohën e 

kryerjes së veprës penale, dhe që paaftësimi i tillë psikik është i 

rëndësishëm për procedurën penale ose për të drejtën e të 

pandehurit për një gjykim të drejtë. Psikologu apo mjeku do të 

nxjerrin një raport ekspertimi me gjetjet e tyre në pajtim me nenin 

138 të këtij Kodi., 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-6. 

Ekzaminimi psikologjik bëhet nga psikologët ose mjekët 

profesionistë të trajnuar në psikologji apo psikiatri. Ekzaminimet 

kryhen në një mënyrë që respekton të drejtën e privatësisë., 04/L-

123 Kodi I Procedurës Penale-508 Zbatimi i ekzaminimit 

psikiatrik, 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Në çdo kohë 

gjatë procedurës, duke përfshirë kohën gjatë shqyrtimin gjyqësor, 

nëse ekziston dyshimi se i pandehuri ka qenë në gjendje të 

paaftësisë mendore ose në gjendje të aftësisë së zvogëluar 

mendore në kohën e kryerjes së veprës penale apo nëse ka ndonjë 

çrregullim mendor, gjykata sipas detyrës zyrtare ose me 

propozimin e prokurorit të shtetit apo të mbrojtësit, mund të 

caktojë ekspert sipas nenit 146 të këtij Kodi për të kryer 

ekzaminimin psikiatrik të të pandehurit për të konstatuar nëse:

Urdhër procedural 10/11/2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

163 03.11.2022 03.11.2022 2022:228184 2022:228190 3 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-39 Bazat për përjashtimin e gjyqtarëve Aktvendim , Aktvendim 

procedural-Mase

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore

03/11/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

164 07.11.2022 07.11.2022 2022:228184 2022:231297 3 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Sendet që përkohësisht 

mund të sekuestrohen janë sende që mund të jenë prova gjatë një 

procedure penale, sende ose pasuri që kanë mundësuar kryerjen e 

veprës penale, ose sende që konsiderohen dobi pasurore e fituar 

me kryerjen e veprës penale dhe për të cilat ligji parasheh 

sekuestrimin.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

08/11/2022
Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

165 11.11.2022 11.11.2022 2022:235697 2022:235699 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 12/11/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

166 17.11.2022 17.11.2022 2022:235697 2022:241844 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Sendet që përkohësisht 

mund të sekuestrohen janë sende që mund të jenë prova gjatë një 

procedure penale, sende ose pasuri që kanë mundësuar kryerjen e 

veprës penale, ose sende që konsiderohen dobi pasurore e fituar 

me kryerjen e veprës penale dhe për të cilat ligji parasheh 

sekuestrimin.

Urdhër procedural 17/11/2022
Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

167 06.12.2022 06.12.2022 2022:235697 2022:256795 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 07/12/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

168 14.11.2022 14.11.2022 2022:237090 2022:237091 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim Seancë 

dëgjimore

14/11/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

169 15.11.2022 15.11.2022 2022:239006 2022:239007 1 Urdhër - masë 17/11/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

170 17.11.2022 17.11.2022 2022:242414 2022:242419 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim Seancë 

dëgjimore

18/11/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

171 12.12.2022 12.12.2022 2022:242414 2022:262790 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-3. Paraburgimi hiqet dhe i 

paraburgosuri lirohet në çdo fazë të procedurës posa të pushojnë 

shkaqet e caktimit të tij.

Aktvendim- procedural Paraburgim 12/12/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

172 21.11.2022 21.11.2022 2022:244626 2022:244627 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim Seancë 

dëgjimore

21/11/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake



173 01.12.2022 01.12.2022 2022:253581 2022:253582 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-3. Prokurori i shtetit mund të 

kërkojë nga gjyqtari i procedurës paraprake që të lëshojë urdhër 

për sekuestrimin e përkohshëm të sendeve, pasurisë, provave apo 

parave. Kërkesa e tillë duhet të cek me saktësi sendet, pasurinë, 

provat apo paratë dhe duhet të përshkruajë si mund të jenë këto 

sende prova të veprës penale, si këto sende, pasuri apo para mund 

të mundësojnë kryerjen e veprës penale, ose si këto sende, pasuri 

apo para përbëjnë dobi pasurore të fituar me vepër penale. Sendet, 

pasuria, provat apo paratë mund të sekuestrohen përkohësisht 

vetëm me urdhër të gjykatës.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

02/12/2022

Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake


