
Nr 

rendor

Redni 

broj

Data e 

pranimit

Datum 

prijema

Data e 

ngarkimit te 

gjyqtarit

Datum 

prijema

Numri unik 

i lendes

Jedinstveni 

broj 

predmeta
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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 08.06.2021 23.06.2021 2018:050433 2021:112367 2 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

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

mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në shkelje me 

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

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

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

Kushdo që mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në 

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

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

burgim deri në pesë (5) vjet.

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

21/02/2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

2 23.03.2021 06.04.2022 2020:176623 2021:054509 4 03/L-193 Kodi i Drejtësisë për të Mitur-Neni 44 Aktvendim , Aktvendim , 

Aktvendim , Aktgjykim , 

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim- procedural

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

07/07/2022 Gjobë , Gjobë 

, Burgim , 

Burgim Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

3 05.10.2021 05.10.2021 2021:049805 2021:222304 2 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-1. Kushdo që pa 

autorizim blen ose posedon me qëllim të shitjes apo shpërndarjes, 

ose ofron për shitje substanca apo preparate të cilat janë shpallur 

me ligj si narkotikë, substanca psikotrope apo substanca analoge, 

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

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

autorizim blen ose posedon me qëllim të shitjes apo shpërndarjes, 

ose ofron për shitje substanca apo preparate të cilat janë shpallur 

me ligj si narkotikë, substanca psikotrope apo substanca analoge, 

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

Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

02/12/2022 Gjobë , 

Konfiskimi , 

Gjobë , 

Konfiskimi , 

Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

4 21.09.2021 22.09.2021 2021:081494 2021:210866 2 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 , Aktgjykim , 

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion , 

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase , Aktvendim 

procedural-Mase , 

Aktvendim procedural-Mase

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , I 

pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

29/04/2022 Burgim , 

Gjobë , Burgim

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

5 16.08.2021 16.08.2021 2021:145280 2021:180160 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

27/05/2022 Gjobë , Dënim 

me kusht , 

Konfiskimi

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

6 14.10.2021 14.10.2021 2021:220690 2021:230805 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Seancë , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

19/01/2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

7 08.02.2022 08.02.2022 2021:226207 2022:024668 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që 

përdorë armë apo materie plasëse në kundërshtim me ligjin e 

zbatueshëm lidhur me armët apo materiet plasëse të tilla, dënohet 

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

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

plasëse në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me armët 

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

në tetë (8) vjet.

Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

28/06/2022 Gjobë , Gjobë 

, Gjobë
Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

Gjykata/Sud: Gjykata Themelore Pejë

Gjyqtari/Sudija: Murat Hulaj



8 30.06.2022 01.07.2022 2021:227180 2022:134881 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-267 .Blerja, 

posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, 

substancave psikotrope dhe analoge, 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-267 .Blerja, posedimi, shpërndarja dhe 

shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe 

analoge

Aktgjykim Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

30/09/2022
Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

9 09.12.2021 09.12.2021 2021:228774 2021:276716 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.1. cakton, vazhdon 

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

Kodi; ose, 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-3. Nëse dënimi i 

shqiptuar është më i ulët së pesë (5) vjet, atëherë paraburgimi 

caktohet ose vazhdohet nëse janë plotësuar kushtet e përcaktuara 

me nenin 187 par. 1. i këtij Kodi.

Aktvendim , Aktgjykim , 

Aktgjykim , Aktvendim 

procedural-Mase , 

Aktvendim procedural-Mase

Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

25/02/2022 Burgim , 

Burgim , 

Burgim Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

10 13.05.2022 13.05.2022 2021:228774 2022:094884 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.1. cakton, vazhdon 

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

Kodi; ose

Aktgjykim , Aktvendim 

procedural-Mase , 

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Fajësues

Pranon fajësinë Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

27/09/2022 Burgim , 

Burgim , 

Trajtimi i 

detyrueshëm 

psikiatrik me 

ndalim në 

institucionin e 

kujdesit 

shëndetësor

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

11 25.02.2022 25.02.2022 2021:240279 2022:038772 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-183 Arresti shtëpiak Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim 

procedural-Mase , 

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Arrest 

shtëpiak , 

Arrest 

shtëpiak , 

Arrest shtëpiak

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , I 

pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi i 

dytë , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

26/10/2022 Gjobë , 

Burgim , 

Dënim me 

kusht , Burgim Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

12 19.11.2021 19.11.2021 2021:250596 2021:260319 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-367 .Përdorimi i 

armës apo mjetit të rrezikshëm, 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-367 .Përdorimi i armës apo mjetit të 

rrezikshëm

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

28/10/2022 Dënim me 

kusht
Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

13 25.11.2021 25.11.2021 2021:263388 2021:266029 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-182 .Ngacmimi, 

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

Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

28/01/2022 Konfiskimi , 

Gjobë , Gjobë 

, Gjobë Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

14 28.12.2021 28.12.2021 2021:284227 2021:292937 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-187 Kushtet e nevojshme për 

caktimin e paraburgimit, 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-367 

Paraburgimi pas shpalljes së aktgjykimit

Aktgjykim , Aktvendim 

procedural-Mase

Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

19/01/2022 Burgim , Gjobë Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

15 23.12.2021 23.12.2021 2021:285989 2021:290221 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

06/05/2022 Konfiskimi , 

Gjobë
Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

16 22.12.2021 22.12.2021 2021:288231 2021:288928 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

31/05/2022 Dënim me 

kusht , Gjobë
Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

17 18.01.2022 18.01.2022 2021:295315 2022:008810 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

28/02/2022 Konfiskimi , 

Gjobë
Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

18 21.01.2022 21.01.2022 2022:002737 2022:011967 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues , 

Paraburgim

Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

28/02/2022 Gjobë Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

19 16.02.2022 16.02.2022 2022:003503 2022:032010 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-215 Dhënia ose 

marrja e ryshfetit në lidhje me votimin, 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-215 Dhënia ose marrja e ryshfetit në 

lidhje me votimin

Aktgjykim , Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

28/02/2022 Burgim Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

20 27.09.2022 28.09.2022 2022:004409 2022:197597 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

30/12/2022 Gjobë Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor



21 21.01.2022 21.01.2022 2022:011277 2022:012253 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

28/02/2022 Gjobë , 

Konfiskimi
Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

22 26.01.2022 26.01.2022 2022:011281 2022:015698 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

28/02/2022 Konfiskimi , 

Gjobë
Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

23 02.02.2022 03.02.2022 2022:011287 2022:020232 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

28/02/2022 Gjobë , 

Konfiskimi
Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

24 09.02.2022 09.02.2022 2022:011936 2022:025743 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Marrëveshje 

për pranim të 

fajësisë

Shqyrtimi 

fillestar

29/03/2022 Gjobë Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

25 01.02.2022 01.02.2022 2022:011938 2022:019943 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

28/02/2022 Gjobë , 

Konfiskimi
Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

26 15.02.2022 15.02.2022 2022:021908 2022:030028 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

30/03/2022 Gjobë Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

27 15.03.2022 16.03.2022 2022:022839 2022:049648 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-172 .Vrasja 

Kushdo që e privon personin tjetër nga jeta dënohet me jo më pak 

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

Kosovës-172 .Vrasja Kushdo që e privon personin tjetër nga jeta 

dënohet me jo më pak se pesë (5) vjet burgim.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

31/03/2022 Burgim
Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

28 16.02.2022 16.02.2022 2022:029417 2022:031134 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

28/02/2022 Konfiskimi , 

Gjobë
Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

29 15.02.2022 15.02.2022 2022:029992 2022:030053 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

30/03/2022 Dënim me 

kusht
Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

30 28.02.2022 28.02.2022 2022:031594 2022:040247 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

30/03/2022 Gjobë Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

31 28.02.2022 28.02.2022 2022:031598 2022:040256 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

30/03/2022 Gjobë Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

32 19.05.2022 19.05.2022 2022:031603 2022:101128 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

30/06/2022 Konfiskimi , 

Gjobë
Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

33 21.02.2022 21.02.2022 2022:034299 2022:034300 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

29/03/2022 Konfiskimi , 

Gjobë
Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

34 23.03.2022 23.03.2022 2022:042473 2022:054055 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

06/05/2022 Gjobë Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

35 14.04.2022 14.04.2022 2022:042580 2022:075367 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-Mase

Fajësues , 

Paraburgim

Marrëveshje 

për pranim të 

fajësisë

Shqyrtimi 

fillestar

27/05/2022 Konfiskimi , 

Gjobë , Burgim
Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

36 08.06.2022 08.06.2022 2022:050498 2022:117518 3 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-Mase , 

Aktvendim procedural-Mase

Fajësues , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

06/07/2022 Gjobë , Burgim Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

37 12.04.2022 12.04.2022 2022:059657 2022:072155 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

29/04/2022 Dënim me 

kusht
Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor



38 12.05.2022 12.05.2022 2022:094358 2022:094359 2 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar

30/06/2022 Gjobë , Gjobë Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

39 24.05.2022 24.05.2022 2022:098675 2022:104710 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

30/06/2022 Gjobë , 

Konfiskimi
Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

40 08.06.2022 08.06.2022 2022:111747 2022:117064 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

30/06/2022 Gjobë , 

Konfiskimi
Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

41 30.06.2022 30.06.2022 2022:124062 2022:134252 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

26/07/2022 Dënim me 

kusht , 

Konfiskimi

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

42 27.06.2022 27.06.2022 2022:130498 2022:131250 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

26/07/2022 Konfiskimi , 

Gjobë
Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

43 07.07.2022 08.07.2022 2022:134838 2022:139436 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-367 .Përdorimi i 

armës apo mjetit të rrezikshëm, 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-367 .Përdorimi i armës apo mjetit të 

rrezikshëm

Aktgjykim Aprovues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

30/09/2022 Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

44 18.07.2022 19.07.2022 2022:145118 2022:145119 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-367 .Përdorimi i 

armës apo mjetit të rrezikshëm, 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-367 .Përdorimi i armës apo mjetit të 

rrezikshëm

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

30/09/2022 Dënim me 

kusht , 

Konfiskimi , 

Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

45 29.07.2022 29.07.2022 2022:152181 2022:153974 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

30/09/2022 Gjobë Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

46 30.08.2022 30.08.2022 2022:153971 2022:177100 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

27/10/2022 Konfiskimi , 

Gjobë
Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

47 13.09.2022 13.09.2022 2022:158966 2022:187455 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

27/10/2022 Konfiskimi , 

Dënim me 

kusht

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

48 25.08.2022 26.08.2022 2022:169460 2022:174405 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-267 .Blerja, 

posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, 

substancave psikotrope dhe analoge, 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-267 .Blerja, posedimi, shpërndarja dhe 

shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe 

analoge

Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar

28/10/2022 Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht , 

Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

49 19.08.2022 23.11.2022 2022:169954 2022:169955 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktvendim , Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

23/11/2022 Gjobë Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

50 26.09.2022 26.09.2022 2022:174423 2022:196676 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar

28/10/2022 Gjobë , Gjobë 

, Gjobë
Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

51 19.10.2022 19.10.2022 2022:212155 2022:214954 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

30/12/2022 Gjobë Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

52 24.10.2022 24.10.2022 2022:214249 2022:218788 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

30/12/2022 Gjobë Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

53 01.11.2022 01.11.2022 2022:217646 2022:224911 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

30/12/2022 Dënim me 

kusht
Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

54 17.11.2022 18.11.2022 2022:236357 2022:242366 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

30/12/2022 Gjobë Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor



55 06.04.2018 11.04.2018 2018:010383 2018:010384 1 04/L-082 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 

substanacave psikotropike ose analoge dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit., 04/L-

082 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 substanacave 

psikotropike ose analoge dënohet me gjobë ose 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 per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

01/09/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

56 22.11.2016 22.11.2016 2018:012999 2018:013000 3 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që kryen vjedhje nga paragrafi 1. i nenit 

325 të këtij Kodi, dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) deri në shtatë (7) vjet, nëse:, 04/L-

082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që kryen vjedhje nga paragrafi 1. i nenit 325 të 

këtij Kodi, dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) deri në shtatë (7) vjet, nëse:

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

kryen vjedhje nga paragrafi 1. i nenit 325 të këtij Kodi, dënohet 

me gjobë dhe me burgim prej tre (3) deri në shtatë (7) vjet, nëse:, 

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

kryen vjedhje nga paragrafi 1. i nenit 325 të këtij Kodi, dënohet 

me gjobë dhe me burgim prej tre (3) deri në shtatë (7) vjet, nëse:

Aktgjykim Refuzues , 

Refuzues

I pafajshëm , I 

pafajshëm

Shqyrtimi i 

dytë , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

04/03/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

57 20.06.2018 22.06.2018 2018:028776 2018:028777 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që lejon që lidhja ose rilidhja e 

paautorizuar në përçues të shërbimit ose në rrjet të shpërndarjes që gjendet në pronën e cila është në 

posedim, pronësi apo kontroll të tij; ose kushdo që mundëson lidhjen apo rilidhjen e paautorizuar 

në përçues të shërbimit komunal ose në rrjet të shpërndarjes në pronën e cila është në posedim, 

pronësi apo kontroll të tij, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që lejon që lidhja ose rilidhja e paautorizuar në përçues të 

shërbimit ose në rrjet të shpërndarjes që gjendet në pronën e cila është në posedim, pronësi apo 

kontroll të tij; ose kushdo që mundëson lidhjen apo rilidhjen e paautorizuar në përçues të shërbimit 

komunal ose në rrjet të shpërndarjes në pronën e cila është në posedim, pronësi apo kontroll të tij, 

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

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

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen

Urdhër , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes

Urdhërarrest Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

08/06/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

58 01.11.2017 01.11.2017 2018:035635 2018:035636 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që kryen vjedhje nga paragrafi 1. i nenit 

325 të këtij Kodi, dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) deri në shtatë (7) vjet, nëse:, 04/L-

082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që kryen vjedhje nga paragrafi 1. i nenit 325 të 

këtij Kodi, dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) deri në shtatë (7) vjet, nëse:

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1.1. vepra është 

kryer duke thyer, kaluar apo depërtuar me forcë në veturat e 

mbyllura, ndërtesat, dhomat, arkat, sanduqet apo hapësirat tjera të 

mbyllura ose duke hequr pengesat tjera me qëllim të përvetësimit 

të pasurisë së luajtshme;, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-1.1. vepra është kryer duke thyer, kaluar apo depërtuar 

me forcë në veturat e mbyllura, ndërtesat, dhomat, arkat, sanduqet 

apo hapësirat tjera të mbyllura ose duke hequr pengesat tjera me 

qëllim të përvetësimit të pasurisë së luajtshme;

Aktgjykim Refuzues I pafajshëm Seancë , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

24/01/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

59 15.02.2022 15.02.2022 2018:038982 2022:030029 3 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që nuk e zbaton apo e pengon 

ekzekutimin e masave edukative dhe masave të tjera të përcaktuara nga gjykata ose nga një organ 

tjetër kompetent përgjegjës për mbrojtjen e fëmijëve, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një 

(1) vit., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që nuk e zbaton apo e pengon 

ekzekutimin e masave edukative dhe masave të tjera të përcaktuara nga gjykata ose nga një organ 

tjetër kompetent përgjegjës për mbrojtjen e fëmijëve, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një 

(1) vit.

UNMIK/RREG/2003/26 Kodi i Përkohshëm i Procedurës Penale 

i Kosovës-3) Ekzistojnë rrethana të tjera të cilat përkohësisht e 

pengojnë ndjekjen.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar

08/04/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

60 14.04.2022 14.04.2022 2018:038982 2022:075399 1 UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-1) Duke thyer me forcë ndërtesat e 

mbyllura, dhomat, arkat ose sanduqet a hapësira të tjera të mbyllura përmes përdorimit të forcës ose 

duke hequr pengesat tjera me qëllim të përvetësimit të pasurisë së luajtshme;

UNMIK/RREG/2003/26 Kodi i Përkohshëm i Procedurës Penale 

i Kosovës-3) Ekzistojnë rrethana të tjera të cilat përkohësisht e 

pengojnë ndjekjen.

Aktvendim , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes

14/04/2022 Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

61 19.02.2019 11.11.2022 2019:076308 2019:076309 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kushdo që seriozisht i kanoset personit tjetër me 

fjalë, vepra apo gjeste se do ta privojë nga jeta ose se do t’i shkaktojë lëndim të rëndë trupor, se do 

ta rrëmbejë ose privojë nga liria ndonjë person tjetër ose se do ta dëmtojë me armë zjarri, me 

shpërthim ose me mjete të tjera të rrezikshme, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit., 

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kushdo që seriozisht i kanoset personit tjetër me 

fjalë, vepra apo gjeste se do ta privojë nga jeta ose se do t’i shkaktojë lëndim të rëndë trupor, se do 

ta rrëmbejë ose privojë nga liria ndonjë person tjetër ose se do ta dëmtojë me armë zjarri, me 

shpërthim ose me mjete të tjera të rrezikshme, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kushdo që 

seriozisht i kanoset personit tjetër me fjalë, vepra apo gjeste se do 

ta privojë nga jeta ose se do t’i shkaktojë lëndim të rëndë trupor, 

se do ta rrëmbejë ose privojë nga liria ndonjë person tjetër ose se 

do ta dëmtojë me armë zjarri, me shpërthim ose me mjete të tjera 

të rrezikshme, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) 

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

seriozisht i kanoset personit tjetër me fjalë, vepra apo gjeste se do 

ta privojë nga jeta ose se do t’i shkaktojë lëndim të rëndë trupor, 

se do ta rrëmbejë ose privojë nga liria ndonjë person tjetër ose se 

do ta dëmtojë me armë zjarri, me shpërthim ose me mjete të tjera 

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

Aktvendim , Aktvendim , 

Aktgjykim

Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

16/11/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



62 01.03.2019 22.03.2019 2019:077878 2019:077879 2 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-1.1. dëmtimin e 

përkohshëm ose dobësimin e një organi apo pjese të trupit të 

personit tjetër;, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-

1.1. dëmtimin e përkohshëm ose dobësimin e një organi apo pjese 

të trupit të personit tjetër;

Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

27/05/2022 Gjobë , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

63 18.03.2019 18.03.2019 2019:080323 2019:080324 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-321 Lidhja e paautorizuar në shërbime Kushdo që 

lidhet apo rilidhet në përçues të rrymës apo në rrjetin për përçim ose shpërndarje të çfarëdo 

shërbimi komunal në çfarëdo mënyre, drejtpërdrejt apo tërthorazi, qoftë përmes përçueshmërisë ose 

induksionit, pa autorizim të furnizuesit të autorizuar, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre 

(3) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-321 Lidhja e paautorizuar në shërbime 

Kushdo që lidhet apo rilidhet në përçues të rrymës apo në rrjetin për përçim ose shpërndarje të 

çfarëdo shërbimi komunal në çfarëdo mënyre, drejtpërdrejt apo tërthorazi, qoftë përmes 

përçueshmërisë ose induksionit, pa autorizim të furnizuesit të autorizuar, dënohet me gjobë dhe me 

burgim deri në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-321 Lidhja e 

paautorizuar në shërbime Kushdo që lidhet apo rilidhet në përçues të rrymës apo në rrjetin për 

përçim ose shpërndarje të çfarëdo shërbimi komunal në çfarëdo mënyre, drejtpërdrejt apo tërthorazi, 

qoftë përmes përçueshmërisë ose induksionit, pa autorizim të furnizuesit të autorizuar, dënohet me 

gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-321 Lidhja 

e paautorizuar në shërbime Kushdo që lidhet apo rilidhet në përçues të rrymës apo në rrjetin për 

përçim ose shpërndarje të çfarëdo shërbimi komunal në çfarëdo mënyre, drejtpërdrejt apo tërthorazi, 

qoftë përmes përçueshmërisë ose induksionit, pa autorizim të furnizuesit të autorizuar, dënohet me 

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

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-321 Lidhja e 

paautorizuar në shërbime Kushdo që lidhet apo rilidhet në 

përçues të rrymës apo në rrjetin për përçim ose shpërndarje të 

çfarëdo shërbimi komunal në çfarëdo mënyre, drejtpërdrejt apo 

tërthorazi, qoftë përmes përçueshmërisë ose induksionit, pa 

autorizim të furnizuesit të autorizuar, dënohet me gjobë dhe me 

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

Kosovës-321 Lidhja e paautorizuar në shërbime Kushdo që lidhet 

apo rilidhet në përçues të rrymës apo në rrjetin për përçim ose 

shpërndarje të çfarëdo shërbimi komunal në çfarëdo mënyre, 

drejtpërdrejt apo tërthorazi, qoftë përmes përçueshmërisë ose 

induksionit, pa autorizim të furnizuesit të autorizuar, dënohet me 

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

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

04/03/2022 Vërejtje 

gjyqësore

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

64 22.05.2019 31.05.2019 2019:110418 2019:110419 2 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që përfshihet në një sjellje të vëmendjes 

së vazhdueshme dhe të padëshirueshme ose komunikon me qëllim të ngacmimit, frikësimit, 

lëndimit, dëmtimit të pasurisë apo vrasjes së personit tjetër ose fëmijëve të tij, familjes, të afërmve 

apo kafshëve shtëpiake ose kushdo që vë tjetrin nën vëzhgim me qëllim të ngacmimit, frikësimit, 

lëndimit, dëmtimit të pasurisë apo vrasjes së personit tjetër ose fëmijëve të tij, familjes, të afërmve 

apo kafshëve shtëpiake; dhe gjatë këtyre veprimeve vë atë person nën frikë të arsyeshme nga vdekja, 

lëndimi i rëndë trupor, dëmtimi i rëndë i pasurisë ose nën shqetësim të madh emocional, dënohet 

me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. 

Kushdo që përfshihet në një sjellje të vëmendjes së vazhdueshme dhe të padëshirueshme ose 

komunikon me qëllim të ngacmimit, frikësimit, lëndimit, dëmtimit të pasurisë apo vrasjes së 

personit tjetër ose fëmijëve të tij, familjes, të afërmve apo kafshëve shtëpiake ose kushdo që vë 

tjetrin nën vëzhgim me qëllim të ngacmimit, frikësimit, lëndimit, dëmtimit të pasurisë apo vrasjes së 

personit tjetër ose fëmijëve të tij, familjes, të afërmve apo kafshëve shtëpiake; dhe gjatë këtyre 

veprimeve vë atë person nën frikë të arsyeshme nga vdekja, lëndimi i rëndë trupor, dëmtimi i rëndë i 

pasurisë ose nën shqetësim të madh emocional, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.

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

përfshihet në një sjellje të vëmendjes së vazhdueshme dhe të 

padëshirueshme ose komunikon me qëllim të ngacmimit, 

frikësimit, lëndimit, dëmtimit të pasurisë apo vrasjes së personit 

tjetër ose fëmijëve të tij, familjes, të afërmve apo kafshëve 

shtëpiake ose kushdo që vë tjetrin nën vëzhgim me qëllim të 

ngacmimit, frikësimit, lëndimit, dëmtimit të pasurisë apo vrasjes 

së personit tjetër ose fëmijëve të tij, familjes, të afërmve apo 

kafshëve shtëpiake; dhe gjatë këtyre veprimeve vë atë person nën 

frikë të arsyeshme nga vdekja, lëndimi i rëndë trupor, dëmtimi i 

rëndë i pasurisë ose nën shqetësim të madh emocional, dënohet 

me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që përfshihet në një 

sjellje të vëmendjes së vazhdueshme dhe të padëshirueshme ose 

komunikon me qëllim të ngacmimit, frikësimit, lëndimit, 

dëmtimit të pasurisë apo vrasjes së personit tjetër ose fëmijëve të 

tij, familjes, të afërmve apo kafshëve shtëpiake ose kushdo që vë 

tjetrin nën vëzhgim me qëllim të ngacmimit, frikësimit, lëndimit, 

dëmtimit të pasurisë apo vrasjes së personit tjetër ose fëmijëve të 

tij, familjes, të afërmve apo kafshëve shtëpiake; dhe gjatë këtyre 

veprimeve vë atë person nën frikë të arsyeshme nga vdekja, 

lëndimi i rëndë trupor, dëmtimi i rëndë i pasurisë ose nën 

shqetësim të madh emocional, dënohet me gjobë ose me burgim 

deri në tre (3) vjet.

Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues

I pafajshëm , I 

pafajshëm

Seancë , 

Seancë , 

Seancë , 

Seancë , 

Shqyrtimi i 

dytë , 

Shqyrtimi i 

dytë , 

Shqyrtimi i 

dytë , 

Shqyrtimi i 

dytë , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

27/04/2022 Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

65 08.11.2021 08.11.2021 2019:118706 2021:250135 2 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.

Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

18/01/2022 Gjobë , Gjobë
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

66 16.03.2016 16.03.2016 2019:141562 2019:141563 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-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 deri në tre (3) vjet., 04/L-082 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 deri në tre (3) vjet.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

21/02/2022 Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

67 08.08.2019 16.08.2019 2019:172084 2019:172085 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:

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Gjykata e cila sipas këtij 

Kodi është kompetente, për shkaqe të rëndësishme ose për arsye 

të efikasitetit, deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor mund të 

vendos veçimin e procedurave të zbatuara për disa vepra penale 

ose kundër disa të pandehurve dhe procedon ndaras ose çështjet e 

ndara ia dërgon një gjykate tjetër kompetente.

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

01/04/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



68 11.03.2022 11.03.2022 2019:172084 2022:047676 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:

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

Çështjes

Shqyrtimi 

gjyqësor

27/05/2022 Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

69 03.09.2019 23.09.2020 2019:192446 2019:192447 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-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.

Aktvendim , Aktgjykim , 

Aktvendim- procedural

Fajësues I pafajshëm Seancë , 

Seancë , 

Seancë , 

Seancë , 

Seancë , 

Shqyrtimi i 

dytë , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

08/04/2022 Gjobë , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

70 30.09.2019 02.10.2019 2019:216144 2019:216145 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-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.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

12/07/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

71 25.11.2019 25.11.2019 2019:275151 2019:275152 1 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.

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.

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural

Fajësues I pafajshëm Seancë , 

Seancë , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

22/03/2022 Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



72 24.12.2019 26.12.2019 2019:295999 2019:296000 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-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

Aktgjykim Lirues I pafajshëm Seancë , 

Seancë , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

24/01/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

73 15.02.2022 15.02.2022 2020:000484 2022:030076 2 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-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., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-31 .Bashkëkryerja Nëse dy apo më shumë persona së bashku kryejnë veprën penale duke 

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

mënyrë tjetër, secili prej tyre është përgjegjës dhe dënohet me dënimin e paraparë për vepër penale., 

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-31 .Bashkëkryerja Nëse dy apo më shumë persona së 

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

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

dënimin e paraparë për vepër penale.

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., 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-3. Kur të dhënat 

nga neni 365, paragrafi 1. nën-paragrafët 1.1. deri në 1.4. dhe 

nën-paragrafi 1.6. i këtij Kodi në aktgjykimin e përpiluar me 

shkrim ndryshojnë nga origjinali, aktvendimi për përmirësim u 

dërgohet personave nga neni 369 i këtij Kodi. Në rastin e tillë, 

afati i ankesës kundër aktgjykimit llogaritet nga dita e dorëzimit 

të aktvendimit. Kundër këtij aktvendimi nuk lejohet ankesë e 

posaçme.

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

28/02/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

74 08.01.2020 15.01.2020 2020:001304 2020:001305 4 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. Kushdo që me dashje përdor forcën ndaj personit tjetër, dënohet me 

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

që me dashje përdor forcën ndaj personit tjetër, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.

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:

Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues

Urdhër 

ndëshkimor , 

Urdhër 

ndëshkimor , 

Urdhër 

ndëshkimor , 

Urdhër 

ndëshkimor , 

Urdhër 

ndëshkimor

26/01/2022 Gjobë , Gjobë 

, Gjobë , 

Gjobë , Gjobë
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

75 17.07.2020 25.08.2020 2020:018318 2020:085544 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me qëllim që ai apo personi tjetër të 

fsheh apo t’i shmanget, pjesërisht apo tërësisht, pagesës së tatimit, tarifave apo kontributeve të tjera 

që kërkohen me ligj, jep të dhëna të pavërteta apo nuk i përfshin të dhënat lidhur me të ardhurat e 

tij, pasurinë, gjendjen ekonomike apo fakte të tjera relevante për vlerësimin e detyrimeve të tilla, 

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

Kosovës-1. Kushdo që me qëllim që ai apo personi tjetër të fsheh apo t’i shmanget, pjesërisht apo 

tërësisht, pagesës së tatimit, tarifave apo kontributeve të tjera që kërkohen me ligj, jep të dhëna të 

pavërteta apo nuk i përfshin të dhënat lidhur me të ardhurat e tij, pasurinë, gjendjen ekonomike apo 

fakte të tjera relevante për vlerësimin e detyrimeve të tilla, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në 

tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që jep deklaratë të rrejshme 

ose lëshon dokument të rrejshëm kur paraqitja e deklaratës apo dokumentit të vërtetë kërkohet me 

ligj, ose kushdo që nuk lëshon dokumentin lëshimi i të cilit kërkohet me ligj, dënohet me gjobë dhe 

me burgim deri në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që jep 

deklaratë të rrejshme ose lëshon dokument të rrejshëm kur paraqitja e deklaratës apo dokumentit të 

vërtetë kërkohet me ligj, ose kushdo që nuk lëshon dokumentin lëshimi i të cilit kërkohet me ligj, 

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

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

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

28/07/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



76 18.02.2020 21.02.2020 2020:023603 2020:023604 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-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

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

28/02/2022 Dënim me 

kusht , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

77 15.04.2020 02.06.2020 2020:043883 2020:043884 3 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 , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

20/01/2022 Gjobë , Gjobë 

, Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

78 17.11.2021 17.11.2021 2020:060508 2021:258218 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kushdo që vë në qarkullim artikuj ushqimor ose 

pije pa u bërë kontrolli i nevojshëm nga personi apo enti i autorizuar, ose i vë në qarkullim artikujt 

pas datës së skadimit, dënohet me burgim deri në dy (2) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-2. Kushdo që vë në qarkullim artikuj ushqimor ose pije pa u bërë kontrolli i nevojshëm 

nga personi apo enti i autorizuar, ose i vë në qarkullim artikujt pas datës së skadimit, dënohet me 

burgim deri në dy (2) vjet.

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kushdo që vë 

në qarkullim artikuj ushqimor ose pije pa u bërë kontrolli i 

nevojshëm nga personi apo enti i autorizuar, ose i vë në qarkullim 

artikujt pas datës së skadimit, dënohet me burgim deri në dy (2) 

vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kushdo që 

vë në qarkullim artikuj ushqimor ose pije pa u bërë kontrolli i 

nevojshëm nga personi apo enti i autorizuar, ose i vë në qarkullim 

artikujt pas datës së skadimit, dënohet me burgim deri në dy (2) 

vjet.

Aktvendim , Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

gjyqësor

31/03/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

79 02.06.2020 02.09.2020 2020:060628 2020:060629 2 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-9. Nëse vepra penale nga paragrafi 6. i këtij neni 

rezulton me vdekjen e një apo më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në 

tetë (8) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-9. Nëse vepra penale nga paragrafi 6. i 

këtij neni rezulton me vdekjen e një apo më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej një 

(1) deri në tetë (8) 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.

Aktgjykim , Aktgjykim , 

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim- procedural

Fajësues , 

Lirues

Pranon 

fajësinë , I 

pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi i 

dytë , 

Shqyrtimi i 

dytë , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

25/08/2022 Ndalim i 

drejtimit të 

automjetit , 

Burgim

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



80 09.06.2020 22.06.2020 2020:064930 2020:064931 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Personi zyrtar, i cili duke keqpërdorur detyrën apo 

autorizimet e tij e keqtrajton, frikëson ose fyen rëndë dinjitetin e personit tjetër, dënohet me burgim 

deri në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Personi zyrtar, i cili duke 

keqpërdorur detyrën apo autorizimet e tij e keqtrajton, frikëson ose fyen rëndë dinjitetin e personit 

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

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:

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural

Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi i 

dytë , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

30/06/2022 Gjobë , Gjobë 

, Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

81 05.08.2020 11.08.2020 2020:092138 2020:092139 1 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.

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 , 

Shqyrtimi 

fillestar

24/03/2022 Konfiskimi , 

Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

82 11.08.2020 24.08.2020 2020:095215 2020:095216 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kur vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni është 

kryer me përdorimin e armës, mjetit të rrezikshëm apo ndonjë sendi tjetër që mund të shkaktojë 

lëndim të rëndë trupor apo dëmtim të rëndë të shëndetit, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) 

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

paragrafi 1 i këtij neni është kryer me përdorimin e armës, mjetit të rrezikshëm apo ndonjë sendi 

tjetër që mund të shkaktojë lëndim të rëndë trupor apo dëmtim të rëndë të shëndetit, kryesi dënohet 

me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në tre (3) vjet.

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

penale nga paragrafi 1 i këtij neni është kryer me përdorimin e 

armës, mjetit të rrezikshëm apo ndonjë sendi tjetër që mund të 

shkaktojë lëndim të rëndë trupor apo dëmtim të rëndë të 

shëndetit, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në 

tre (3) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kur 

vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni është kryer me 

përdorimin e armës, mjetit të rrezikshëm apo ndonjë sendi tjetër 

që mund të shkaktojë lëndim të rëndë trupor apo dëmtim të rëndë 

të shëndetit, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri 

në tre (3) vjet.

Aktgjykim Fajësues I pafajshëm Seancë , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

25/01/2022 Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

83 13.08.2020 28.08.2020 2020:096487 2020:096488 2 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-31 .Bashkëkryerja Nëse dy apo më shumë 

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

thelbësisht duke i kontribuar kryerjes së saj në ndonjë mënyrë tjetër, secili prej tyre është përgjegjës 

dhe dënohet me dënimin e paraparë për vepër penale., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-31 .Bashkëkryerja Nëse dy apo më shumë persona së bashku kryejnë veprën penale duke 

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

mënyrë tjetër, secili prej tyre është përgjegjës dhe dënohet me dënimin e paraparë për vepër penale.

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

123 Kodi I Procedurës Penale-1. Gjykata e cila sipas këtij Kodi 

është kompetente, për shkaqe të rëndësishme ose për arsye të 

efikasitetit, deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor mund të 

vendos veçimin e procedurave të zbatuara për disa vepra penale 

ose kundër disa të pandehurve dhe procedon ndaras ose çështjet e 

ndara ia dërgon një gjykate tjetër kompetente., 04/L-123 Kodi I 

Procedurës Penale-2. Aktvendimin për veçimin e procedurës e 

merr gjykata kompetente pas dëgjimit të palëve dhe mbrojtësit.

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

31/01/2022 Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

84 21.08.2020 21.08.2020 2020:100719 2020:100720 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-1.3. ekzistojnë rrethana të 

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

05/09/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

85 08.10.2020 13.10.2020 2020:107438 2020:130259 1 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-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.

Aktgjykim , Aktvendim 

procedural-Mase

Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

28/01/2022 Gjobë , 

Burgim , 

Burgim Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

86 18.09.2020 23.09.2020 2020:116107 2020:116108 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-358 Hudhja e aktakuzës Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar

19/01/2022 Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



87 23.09.2020 07.10.2020 2020:118524 2020:118525 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:

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-3. Gjyqtari i vetëm gjykues 

ose kryetari i trupit gjykues merr aktvendim me shkrim të 

arsyetuar me të cilin refuzon kërkesën ose hudh aktakuzën.

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural

Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Seancë , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi i 

dytë , 

Shqyrtimi i 

dytë , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

06/12/2022 Gjobë , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

88 25.09.2020 01.10.2020 2020:121273 2020:121274 2 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kur vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni është 

kryer me përdorimin e armës, mjetit të rrezikshëm apo ndonjë sendi tjetër që mund të shkaktojë 

lëndim të rëndë trupor apo dëmtim të rëndë të shëndetit, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) 

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

paragrafi 1 i këtij neni është kryer me përdorimin e armës, mjetit të rrezikshëm apo ndonjë sendi 

tjetër që mund të shkaktojë lëndim të rëndë trupor apo dëmtim të rëndë të shëndetit, kryesi dënohet 

me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në tre (3) vjet.

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

dashje përdor forcën ndaj personit tjetër, dënohet me gjobë ose 

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

së Kosovës-1. Kushdo që me dashje përdor forcën ndaj personit 

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

Aktgjykim Refuzues , 

Refuzues

I pafajshëm , I 

pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

24/05/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

89 28.09.2020 05.10.2020 2020:122279 2020:122280 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-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 Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

10/06/2022 Gjobë
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

90 05.10.2020 05.10.2020 2020:126890 2020:126891 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Trupi gjykues me 

aktvendim e hudh aktakuzën kur:

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Seancë , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

19/01/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

91 13.10.2020 15.10.2020 2020:132874 2020:132875 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-315 .Vjedhja e 

rëndë, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-315 

.Vjedhja e rëndë

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

25/01/2022 Gjobë , Dënim 

me kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

92 14.10.2020 15.10.2020 2020:134407 2020:134408 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

Aktgjykim Aprovues Urdhër 

ndëshkimor

13/01/2022 Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

93 16.10.2020 19.10.2020 2020:136163 2020:136164 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar

28/01/2022 Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

94 28.10.2020 28.10.2020 2020:143538 2020:143539 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

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

19/01/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



95 29.10.2020 30.10.2020 2020:145583 2020:145584 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-137 Vendimi për angazhimin 

e ekspertit

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim 

procedural-Mase

Refuzues I pafajshëm Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

28/06/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

96 30.10.2020 02.11.2020 2020:146147 2020:146148 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 Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

11/03/2022 Dënim me 

kusht Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

97 30.10.2020 30.10.2020 2020:146328 2020:146329 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:

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-371 Gabimet e imëta në 

aktgjykim

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural

Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

28/02/2022 Gjobë , Gjobë 

, Gjobë Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

98 24.11.2020 25.11.2020 2020:149664 2020:163917 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-370 .Rrezikimi i 

trafikut publik, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-

370 .Rrezikimi i trafikut publik

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

10/06/2022 Ndalim i 

drejtimit të 

automjetit , 

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

99 04.11.2020 04.11.2020 2020:149895 2020:149896 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që kryen vjedhje nga paragrafi 1. i nenit 

325 të këtij Kodi, dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) deri në shtatë (7) vjet, nëse:, 04/L-

082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që kryen vjedhje nga paragrafi 1. i nenit 325 të 

këtij Kodi, dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) deri në shtatë (7) vjet, nëse:

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

kryen vjedhje nga paragrafi 1. i nenit 325 të këtij Kodi, dënohet 

me gjobë dhe me burgim prej tre (3) deri në shtatë (7) vjet, nëse:, 

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

kryen vjedhje nga paragrafi 1. i nenit 325 të këtij Kodi, dënohet 

me gjobë dhe me burgim prej tre (3) deri në shtatë (7) vjet, nëse:

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë 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

21/02/2022 Dënim me 

kusht , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



100 04.11.2020 04.11.2020 2020:150032 2020:150033 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-3. Për të gjitha provat për të 

cilat është paraqitur kundërshtim, gjyqtari i vetëm gjykues ose 

kryetari i trupit gjykues merr aktvendim me shkrim të arsyetuar 

për lejimin ose përjashtimin e provës., 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

Seancë , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

22/12/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

101 14.12.2020 14.12.2020 2020:154639 2020:175748 1 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 Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

10/06/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

102 12.11.2020 12.11.2020 2020:156441 2020:156442 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 , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

19/09/2022 Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

103 16.11.2020 18.11.2020 2020:157153 2020:158293 5 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 , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar

10/05/2022 Gjobë , Dënim 

me kusht , 

Gjobë , Gjobë 

, Gjobë , Gjobë
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

104 24.11.2020 24.11.2020 2020:163889 2020:163890 1 04/L-082 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-082 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-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-318 Shmangia nga 

pagesa e tarifave të detyrueshme doganore, 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-318 Shmangia nga pagesa e tarifave të 

detyrueshme doganore

Aktvendim , Aktvendim , 

Aktgjykim , Aktgjykim

Lirues I pafajshëm Seancë , 

Seancë , 

Seancë , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

17/03/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



105 24.11.2020 25.11.2020 2020:163937 2020:163938 4 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 , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Seancë , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

05/07/2022 Gjobë , Gjobë 

, Gjobë , 

Gjobë , Gjobë 

, Gjobë , 

Gjobë , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

106 04.12.2020 07.12.2020 2020:165652 2020:170178 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-315 .Vjedhja e rëndë, 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-315 .Vjedhja e rëndë

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2.1. pasuria apo 

shërbimi i vjedhur ka vlerë mbi pesëmijë (5.000) Euro;, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2.1. pasuria apo shërbimi i 

vjedhur ka vlerë mbi pesëmijë (5.000) Euro;

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural

Fajësues I pafajshëm Seancë , 

Seancë , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi i 

dytë , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

09/06/2022 Gjobë , 

Urdhër për 

kompensimin 

e humbjes apo 

dëmit

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

107 30.11.2020 01.12.2020 2020:166908 2020:166909 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 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

21/02/2022 Dënim me 

kusht , Gjobë Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

108 12.10.2021 12.10.2021 2020:168746 2021:227835 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-311 

.Kontrabandimi i mallrave, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-311 .Kontrabandimi i mallrave

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

28/07/2022 Konfiskimi , 

Gjobë
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

109 07.12.2020 08.12.2020 2020:171363 2020:171364 3 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 , 

Fajësues , 

Fajësues

I pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

28/10/2022 Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht , 

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

110 15.02.2021 16.02.2021 2020:171976 2021:028877 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-401 .Pengimi i 

personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare, 06/L-074 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-401 .Pengimi i personit zyrtar në 

kryerjen e detyrave zyrtare

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

30/06/2022 Gjobë
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

111 23.03.2021 24.03.2021 2020:171988 2021:053736 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 

fillestar

06/05/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



112 11.12.2020 11.12.2020 2020:174799 2020:174800 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.

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.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

20/01/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

113 05.02.2021 05.02.2021 2020:178365 2021:021674 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-3. Për të gjitha provat për të 

cilat është paraqitur kundërshtim, gjyqtari i vetëm gjykues ose 

kryetari i trupit gjykues merr aktvendim me shkrim të arsyetuar 

për lejimin ose përjashtimin e provës., 04/L-123 Kodi I 

Procedurës Penale-3. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 

gjykues merr aktvendim me shkrim të arsyetuar me të cilin 

refuzon kërkesën ose hudh aktakuzën.

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural

Lirues I pafajshëm Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

30/11/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

114 30.03.2021 30.03.2021 2020:185404 2021:059435 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-4. Nëse vepra 

penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni përfshin kanosjen për 

përdorimin e armës apo mjetit të rrezikshëm ose rezulton me 

lëndim trupor, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj 

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

Kosovës-4. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni 

përfshin kanosjen për përdorimin e armës apo mjetit të rrezikshëm 

ose rezulton me lëndim trupor, kryesi dënohet me burgim prej 

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

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

18/11/2022 Burgim

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

115 28.12.2020 28.12.2020 2020:185442 2020:185443 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-3. Për të gjitha provat për të 

cilat është paraqitur kundërshtim, gjyqtari i vetëm gjykues ose 

kryetari i trupit gjykues merr aktvendim me shkrim të arsyetuar 

për lejimin ose përjashtimin e provës.

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë Seancë , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

30/09/2022 Dënim me 

kusht , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

116 29.12.2020 29.12.2020 2020:186490 2020:186491 2 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

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar

06/05/2022 Gjobë , Gjobë Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

117 30.12.2020 30.12.2020 2020:187723 2020:187724 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.

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

Aktgjykim Fajësues Urdhër 

ndëshkimor

Shqyrtimi 

fillestar

25/01/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

118 05.01.2021 11.01.2021 2021:000214 2021:000215 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-313 .Vjedhja, 

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-313 .Vjedhja

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

27/05/2022 Gjobë , Dënim 

me kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

119 05.01.2021 11.01.2021 2021:000258 2021:000259 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-181 .Kanosja, 

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-181 .Kanosja

Aktgjykim Lirues , Lirues Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

27/12/2022
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

120 14.01.2021 15.01.2021 2021:006171 2021:006172 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 

fillestar

30/06/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

121 01.02.2021 04.02.2021 2021:006930 2021:017479 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-395 .Legalizimi i 

përmbajtjes së rreme, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-395 .Legalizimi i përmbajtjes së rreme

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

06/05/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

122 21.01.2021 22.01.2021 2021:010806 2021:010807 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

Aktgjykim Fajësues Urdhër 

ndëshkimor

26/01/2022 Gjobë Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



123 09.02.2021 10.02.2021 2021:013322 2021:023989 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-360 .Punimet 

ndërtimore të kundërligjshme, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-360 .Punimet ndërtimore të kundërligjshme

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

10/06/2022 Gjobë Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

124 08.02.2021 08.02.2021 2021:016634 2021:022689 2 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Gjykata e cila sipas këtij 

Kodi është kompetente, për shkaqe të rëndësishme ose për arsye 

të efikasitetit, deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor mund të 

vendos veçimin e procedurave të zbatuara për disa vepra penale 

ose kundër disa të pandehurve dhe procedon ndaras ose çështjet e 

ndara ia dërgon një gjykate tjetër kompetente., 04/L-123 Kodi I 

Procedurës Penale-2. Aktvendimin për veçimin e procedurës e 

merr gjykata kompetente pas dëgjimit të palëve dhe mbrojtësit., 

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-3. Kundër aktvendimit me të 

cilin lejohet veçimi i procedurës ose refuzimi i propozimit për 

veçimin e procedurës nuk lejohet ankesë.

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

22/02/2022 Burgim , 

Gjobë , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

125 02.02.2021 04.02.2021 2021:018401 2021:018402 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.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

20/07/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

126 11.02.2021 12.02.2021 2021:026333 2021:026334 2 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

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar

21/02/2022 Gjobë , Gjobë Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

127 12.02.2021 12.02.2021 2021:027307 2021:027308 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

06/05/2022 Gjobë Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

128 15.02.2021 16.02.2021 2021:028895 2021:028896 3 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

28/10/2022 Gjobë , Dënim 

me kusht , 

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

129 15.02.2021 16.02.2021 2021:029019 2021:029020 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., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-77 .Dënimi për veprat penale në vazhdim, 

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-77 .Dënimi për veprat penale në vazhdim

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.

Aktgjykim Fajësues Urdhër 

ndëshkimor

27/04/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

130 23.02.2021 23.02.2021 2021:033263 2021:033264 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.

Aktgjykim Fajësues Urdhër 

ndëshkimor

27/04/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

131 24.02.2021 24.02.2021 2021:034599 2021:034600 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 , 

Shqyrtimi 

fillestar

08/06/2022 Gjobë Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



132 26.02.2021 26.02.2021 2021:036861 2021:036862 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kushdo që seriozisht i kanoset personit tjetër me 

fjalë, vepra apo gjeste se do ta privojë nga jeta ose se do t’i shkaktojë lëndim të rëndë trupor, se do 

ta rrëmbejë ose privojë nga liria ndonjë person tjetër ose se do ta dëmtojë me armë zjarri, me 

shpërthim ose me mjete të tjera të rrezikshme, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit., 

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kushdo që seriozisht i kanoset personit tjetër me 

fjalë, vepra apo gjeste se do ta privojë nga jeta ose se do t’i shkaktojë lëndim të rëndë trupor, se do 

ta rrëmbejë ose privojë nga liria ndonjë person tjetër ose se do ta dëmtojë me armë zjarri, me 

shpërthim ose me mjete të tjera të rrezikshme, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.

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

seriozisht i kanoset personit tjetër me fjalë, vepra apo gjeste se do 

ta privojë nga jeta ose se do t’i shkaktojë lëndim të rëndë trupor, 

se do ta rrëmbejë ose privojë nga liria ndonjë person tjetër ose se 

do ta dëmtojë me armë zjarri, me shpërthim ose me mjete të tjera 

të rrezikshme, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) 

vit., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kushdo që 

seriozisht i kanoset personit tjetër me fjalë, vepra apo gjeste se do 

ta privojë nga jeta ose se do t’i shkaktojë lëndim të rëndë trupor, 

se do ta rrëmbejë ose privojë nga liria ndonjë person tjetër ose se 

do ta dëmtojë me armë zjarri, me shpërthim ose me mjete të tjera 

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

Aktgjykim Aprovues Urdhër 

ndëshkimor

Shqyrtimi 

fillestar

24/05/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

133 01.03.2021 01.03.2021 2021:037974 2021:037975 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 , 

Shqyrtimi 

fillestar

26/07/2022 Gjobë Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

134 02.03.2021 03.03.2021 2021:039150 2021:039151 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.3. ekzistojnë rrethana të 

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

30/11/2022
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

135 05.03.2021 05.03.2021 2021:042088 2021:042089 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 , 

Shqyrtimi 

fillestar

18/11/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

136 29.03.2021 29.03.2021 2021:042098 2021:058317 1 Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

30/09/2022 Dënim me 

kusht , Gjobë
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

137 29.03.2021 29.03.2021 2021:046309 2021:058269 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-395 .Legalizimi i 

përmbajtjes së rreme, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-395 .Legalizimi i përmbajtjes së rreme

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

18/11/2022 Dënim me 

kusht , 

Konfiskimi

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

138 17.03.2021 17.03.2021 2021:049652 2021:049653 2 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

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

11/03/2022 Gjobë , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

139 22.03.2021 22.03.2021 2021:053117 2021:053118 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-250 .Mosveprimi 

sipas dispozitave shëndetësore gjatë epidemisë Kushdo që gjatë 

kohës së epidemisë ose të ndonjë sëmundjeje ngjitëse nuk vepron 

sipas urdhrave apo vendimeve tjera të nxjerra në bazë të 

dispozitave të organit kompetent, i cili cakton masat që kanë për 

qëllim luftimin apo parandalimin e tyre, dënohet me burgim deri 

në dy (2) vjet, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-250 

.Mosveprimi sipas dispozitave shëndetësore gjatë epidemisë 

Kushdo që gjatë kohës së epidemisë ose të ndonjë sëmundjeje 

ngjitëse nuk vepron sipas urdhrave apo vendimeve tjera të nxjerra 

në bazë të dispozitave të organit kompetent, i cili cakton masat që 

kanë për qëllim luftimin apo parandalimin e tyre, dënohet me 

burgim deri në dy (2) vjet

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

18/11/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

140 22.03.2021 22.03.2021 2021:053146 2021:053147 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-315 .Vjedhja e 

rëndë, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-315 

.Vjedhja e rëndë

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

21/07/2022 Gjobë , Burgim
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

141 02.04.2021 06.04.2021 2021:053739 2021:062706 1 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 Marrëveshje 

për pranim të 

fajësisë

Shqyrtimi 

fillestar

10/05/2022 Ndalim i 

drejtimit të 

automjetit , 

Gjobë , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

142 30.03.2021 30.03.2021 2021:059475 2021:059476 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

29/09/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



143 26.04.2021 26.04.2021 2021:063950 2021:079356 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-402 .Sulmi ndaj 

personit zyrtar, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-

402 .Sulmi ndaj personit zyrtar

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

30/06/2022 Gjobë Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

144 16.06.2021 16.06.2021 2021:065854 2021:121753 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

02/12/2022 Gjobë Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

145 12.04.2021 13.04.2021 2021:066231 2021:066232 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

26/07/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

146 20.04.2021 21.04.2021 2021:068082 2021:074810 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

24/05/2022 Gjobë Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

147 11.05.2021 14.05.2021 2021:088643 2021:088644 1 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 Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

26/05/2022 Konfiskimi , 

Gjobë
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

148 17.06.2021 18.06.2021 2021:123194 2021:123195 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

Aktgjykim Fajësues Urdhër 

ndëshkimor

27/04/2022 Gjobë Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

149 21.06.2021 21.06.2021 2021:126552 2021:126553 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-313 .Vjedhja, 

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-313 .Vjedhja

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

06/05/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

150 23.06.2021 25.06.2021 2021:131072 2021:131073 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.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

10/05/2022 Gjobë , 

Konfiskimi Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

151 01.07.2021 01.07.2021 2021:140297 2021:140298 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

23/03/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

152 02.07.2021 05.07.2021 2021:143352 2021:143353 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

Aktvendim , Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

02/12/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

153 13.07.2021 13.07.2021 2021:153225 2021:153226 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.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

26/05/2022 Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

154 15.07.2021 15.07.2021 2021:155388 2021:155840 1 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 Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

24/05/2022 Gjobë , Dënim 

me kusht , 

Konfiskimi

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

155 15.07.2021 15.07.2021 2021:155828 2021:155829 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-267 .Blerja, 

posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, 

substancave psikotrope dhe analoge, 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-267 .Blerja, posedimi, shpërndarja dhe 

shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe 

analoge

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

10/06/2022 Gjobë
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



156 01.10.2021 04.10.2021 2021:160003 2021:220673 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-358 Hudhja e aktakuzës Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar

29/11/2022 Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

157 23.07.2021 26.07.2021 2021:162899 2021:162900 2 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Trupi gjykues me 

aktvendim e hudh aktakuzën kur:

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar

30/03/2022 Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

158 23.07.2021 26.07.2021 2021:162907 2021:162908 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

Aktgjykim Fajësues Urdhër 

ndëshkimor

27/04/2022 Gjobë Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

159 23.07.2021 26.07.2021 2021:162979 2021:162980 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

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

29/09/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

160 27.07.2021 27.07.2021 2021:164662 2021:164663 1 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 Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi i 

dytë , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

30/12/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

161 28.07.2021 29.07.2021 2021:166330 2021:166331 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

Aktgjykim Fajësues Urdhër 

ndëshkimor

27/04/2022 Gjobë Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

162 28.07.2021 29.07.2021 2021:166338 2021:166339 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

Aktgjykim Fajësues Urdhër 

ndëshkimor

27/04/2022 Gjobë Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

163 02.08.2021 02.08.2021 2021:169806 2021:169807 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

Aktgjykim Fajësues Urdhër 

ndëshkimor

27/04/2022 Gjobë Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

164 02.08.2021 02.08.2021 2021:169838 2021:169839 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

Aktgjykim Fajësues Urdhër 

ndëshkimor

27/04/2022 Gjobë Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

165 02.08.2021 02.08.2021 2021:169975 2021:169976 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

25/03/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

166 09.08.2021 10.08.2021 2021:175604 2021:175605 2 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 Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

21/11/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

167 23.08.2021 24.08.2021 2021:186392 2021:186393 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-313 .Vjedhja, 

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-313 .Vjedhja

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

06/05/2022 Vërejtje 

gjyqësore
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

168 03.09.2021 07.09.2021 2021:196641 2021:196642 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-393 .Mospërfillja e 

gjykatës, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-393 

.Mospërfillja e gjykatës

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

15/11/2022 Gjobë
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

169 06.09.2021 07.09.2021 2021:197904 2021:197905 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-313 .Vjedhja, 

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-313 .Vjedhja

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

10/06/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

170 08.09.2021 08.09.2021 2021:199268 2021:199269 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-313 .Vjedhja, 

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-313 .Vjedhja

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

20/07/2022 Dënim me 

kusht , Gjobë Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

171 17.09.2021 17.09.2021 2021:207213 2021:207214 2 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-335 Mashtrimi, 

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-335 Mashtrimi

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar

20/12/2022 Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



172 27.09.2021 30.09.2021 2021:214703 2021:215753 2 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 , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar

28/07/2022 Gjobë , Dënim 

me kusht , 

Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

173 08.10.2021 08.10.2021 2021:219009 2021:225603 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-348 .Shkretërimi i 

pyjeve, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-348 

.Shkretërimi i pyjeve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

24/05/2022 Dënim me 

kusht , Gjobë , 

Konfiskimi

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

174 08.10.2021 08.10.2021 2021:225579 2021:225580 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

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

20/07/2022 Gjobë , Burgim Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

175 08.10.2021 08.10.2021 2021:225612 2021:225613 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 Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

28/10/2022 Gjobë
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

176 18.10.2021 18.10.2021 2021:232170 2021:232171 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

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

08/07/2022 Gjobë Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

177 21.10.2021 25.10.2021 2021:236210 2021:236211 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-320 .Uzurpimi i 

paligjshëm i pronës së paluajtshme, 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-320 .Uzurpimi i paligjshëm i pronës së 

paluajtshme

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

13/07/2022 Gjobë Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

178 25.10.2021 26.10.2021 2021:237975 2021:237976 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

Aktgjykim Fajësues Urdhër 

ndëshkimor

27/04/2022 Gjobë Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

179 26.10.2021 27.10.2021 2021:239998 2021:239999 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

20/07/2022 Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

180 01.11.2021 02.11.2021 2021:243724 2021:243725 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-315 .Vjedhja e 

rëndë, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-315 

.Vjedhja e rëndë

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

21/07/2022 Gjobë , Burgim

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

181 01.11.2021 02.11.2021 2021:243751 2021:243752 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

Aktgjykim Fajësues Urdhër 

ndëshkimor

27/04/2022 Gjobë Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

182 09.11.2021 10.11.2021 2021:251532 2021:251533 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

Aktgjykim Fajësues Urdhër 

ndëshkimor

27/04/2022 Gjobë Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

183 11.11.2021 12.11.2021 2021:253105 2021:253106 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

Aktgjykim Fajësues Urdhër 

ndëshkimor

27/04/2022 Gjobë Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

184 17.11.2021 18.11.2021 2021:258505 2021:258506 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

24/03/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

185 22.11.2021 23.11.2021 2021:261427 2021:261428 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 Aprovues Urdhër 

ndëshkimor

12/04/2022 Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



186 22.11.2021 23.11.2021 2021:261444 2021:261445 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

Aktgjykim Fajësues Urdhër 

ndëshkimor

27/04/2022 Gjobë Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

187 22.11.2021 23.11.2021 2021:262310 2021:262311 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 , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar

11/03/2022 Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht , 

Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht , 

Dënim me 

kusht , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

188 26.11.2021 30.11.2021 2021:266947 2021:266948 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.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

04/07/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

189 30.11.2021 30.11.2021 2021:267413 2021:267414 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

24/03/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

190 30.11.2021 01.12.2021 2021:268297 2021:268298 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-182 .Ngacmimi, 

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

Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

27/10/2022 Gjobë , Dënim 

me kusht Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

191 28.12.2021 29.12.2021 2021:272702 2021:292967 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-323 .Mashtrimi, 

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

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

22/09/2022 Gjobë , 

Burgim , 

Urdhër për 

kompensimin 

e humbjes apo 

dëmit

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

192 28.12.2021 28.12.2021 2021:277328 2021:292154 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.1. cakton, vazhdon 

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

Kodi; ose

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim 

procedural-Mase

Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

19/01/2022 Burgim , Gjobë Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

193 10.12.2021 18.12.2021 2021:277988 2021:277989 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

19/09/2022 Gjobë , Dënim 

me kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

194 13.12.2021 18.12.2021 2021:278902 2021:278903 2 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

Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

20/07/2022 Burgim , 

Burgim , 

Gjobë , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

195 30.12.2021 31.12.2021 2021:295304 2021:295305 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

24/03/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

196 14.04.2022 14.04.2022 2021:267117 2022:074667 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-104 Aktvendimi për fillimin e fazës së hetimit 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-296 .Falsifikimi i 

parasë, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-296 

.Falsifikimi i parasë

03/08/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

197 02.08.2022 03.08.2022 2022:045081 2022:157042 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-191 Vazhdimi i paraburgimit Aktvendim , Aktvendim 

procedural-Mase

Paraburgim , 

Paraburgim

04/08/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

198 08.04.2022 08.04.2022 2022:071475 2022:071476 1 Urdhër procedural 08/04/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake



199 29.06.2022 29.06.2022 2022:076835 2022:133693 1 Urdhër - masë Urdhërarrest 01/07/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

200 15.04.2022 15.04.2022 2022:076923 2022:076929 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-183 Arresti shtëpiak Aktvendim procedural-Mase Arrest 

shtëpiak , 

Arrest shtëpiak

Seancë 

dëgjimore

16/04/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

201 12.05.2022 12.05.2022 2022:076923 2022:093567 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-7. Përveç nëse ky nen 

parasheh ndryshe, dispozitat e këtij Kodi mbi paraburgimin 

përshtatshmërisht zbatohen lidhur me caktimin, kohëzgjatjen, 

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

Penal mbi përfshirjen e ndalimit në dënimin e shqiptuar 

gjithashtu zbatohen përshtatshmërisht për masën nga ky nen.

Aktvendim procedural-Mase Arrest 

shtëpiak , 

Arrest shtëpiak

13/05/2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

202 19.04.2022 19.04.2022 2022:078201 2022:078202 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-104 Aktvendimi për fillimin e fazës së hetimit 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-185 Paraburgimi Aktvendim procedural-Mase Paraburgim Seancë 

dëgjimore

19/04/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

203 19.04.2022 19.04.2022 2022:078201 2022:078224 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore

20/04/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

204 12.05.2022 12.05.2022 2022:078201 2022:093561 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-191 Vazhdimi i paraburgimit Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

13/05/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

205 12.07.2022 12.07.2022 2022:078201 2022:141114 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-191 Vazhdimi i paraburgimit Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

13/07/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

206 07.09.2022 07.09.2022 2022:078201 2022:183968 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Paraburgimi mund të 

vazhdohet vetëm nga gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari i 

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

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

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

gjitha veprimet e arsyeshme për të përshpejtuar zbatimin e 

hetimit. I dëmtuari apo mbrojtësi i viktimave mund të kërkojë 

formalisht apo joformalisht nga prokurori i shtetit që të kërkojë 

vazhdimin e paraburgimit.

Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

09/09/2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

207 08.11.2022 08.11.2022 2022:078201 2022:232392 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-191 Vazhdimi i paraburgimit Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

09/11/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

208 27.04.2022 27.04.2022 2022:084252 2022:084253 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-185 Paraburgimi Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë për 

masë të 

sigurisë

28/04/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

209 20.05.2022 20.05.2022 2022:084252 2022:101649 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-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Paraburgim , 

Arrest shtëpiak

20/05/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

210 17.06.2022 17.06.2022 2022:084252 2022:125206 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-7. Përveç nëse ky nen 

parasheh ndryshe, dispozitat e këtij Kodi mbi paraburgimin 

përshtatshmërisht zbatohen lidhur me caktimin, kohëzgjatjen, 

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

Penal mbi përfshirjen e ndalimit në dënimin e shqiptuar 

gjithashtu zbatohen përshtatshmërisht për masën nga ky nen., 

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-191 Vazhdimi i paraburgimit

Aktvendim procedural-Mase Arrest 

shtëpiak , 

Arrest shtëpiak

20/06/2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

211 18.07.2022 18.07.2022 2022:084252 2022:145829 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-183 Arresti shtëpiak Aktvendim procedural-Mase Arrest 

shtëpiak , 

Arrest shtëpiak

19/07/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

212 29.04.2022 29.04.2022 2022:087169 2022:087199 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-185 Paraburgimi Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore

04/05/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

213 18.05.2022 18.05.2022 2022:087169 2022:099676 1 Aktvendim- procedural 18/05/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake



214 24.05.2022 24.05.2022 2022:087169 2022:104125 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-191 Vazhdimi i paraburgimit Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

27/05/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

215 29.04.2022 29.04.2022 2022:088225 2022:088226 5 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore

04/05/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

216 23.05.2022 23.05.2022 2022:088225 2022:103053 5 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-191 Vazhdimi i paraburgimit Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

27/05/2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

217 22.07.2022 22.07.2022 2022:088225 2022:149830 10 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-191 Vazhdimi i paraburgimit Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

26/07/2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

218 22.09.2022 22.09.2022 2022:088225 2022:194435 10 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

23/09/2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

219 21.11.2022 21.11.2022 2022:088225 2022:244903 5 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-191 Vazhdimi i paraburgimit Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

22/11/2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

220 03.08.2022 03.08.2022 2022:138446 2022:157904 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-191 Vazhdimi i paraburgimit Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

04/08/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

221 01.08.2022 01.08.2022 2022:155226 2022:155230 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-179 Dorëzania Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Dorëzani

Seancë 

dëgjimore

02/08/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

222 01.08.2022 01.08.2022 2022:155823 2022:155826 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-185 Paraburgimi Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore

02/08/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

223 07.09.2022 07.09.2022 2022:183107 2022:183112 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-183 Arresti shtëpiak Aktvendim procedural-Mase Arrest 

shtëpiak , 

Arrest shtëpiak

Seancë 

dëgjimore

07/09/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

224 08.09.2022 08.09.2022 2022:184971 2022:184980 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-185 Paraburgimi Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore

08/09/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

225 03.10.2022 03.10.2022 2022:184971 2022:202057 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-191 Vazhdimi i paraburgimit Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

06/10/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake



226 09.09.2022 09.09.2022 2022:185928 2022:185933 2 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-183 Arresti shtëpiak Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Arrest shtëpiak

Seancë 

dëgjimore

10/09/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

227 03.10.2022 04.10.2022 2022:185928 2022:202540 2 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-183 Arresti shtëpiak Aktvendim procedural-Mase Arrest 

shtëpiak , 

Arrest 

shtëpiak , 

Paraburgim , 

Arrest shtëpiak

06/10/2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

228 02.11.2022 02.11.2022 2022:185928 2022:226335 2 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-183 Arresti shtëpiak Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Arrest 

shtëpiak , 

Arrest 

shtëpiak , 

Arrest 

shtëpiak , 

Arrest shtëpiak

05/11/2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

229 08.12.2022 08.12.2022 2022:185928 2022:260745 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-183 Arresti shtëpiak Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Arrest 

shtëpiak , 

Arrest shtëpiak

12/12/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

230 12.09.2022 12.09.2022 2022:186286 2022:186293 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-185 Paraburgimi Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore

12/09/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

231 03.10.2022 03.10.2022 2022:186286 2022:202382 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 10/10/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

232 12.09.2022 12.09.2022 2022:186511 2022:186746 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore

12/09/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

233 07.10.2022 07.10.2022 2022:186511 2022:206498 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-185 Paraburgimi Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

07/10/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

234 05.12.2022 05.12.2022 2022:186511 2022:256422 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-191 Vazhdimi i paraburgimit Aktvendim , Aktvendim 

procedural-Mase

Paraburgim , 

Paraburgim

07/12/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

235 12.09.2022 12.09.2022 2022:186820 2022:186821 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-185 Paraburgimi Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore

13/09/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

236 06.10.2022 06.10.2022 2022:186820 2022:204976 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 14/10/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

237 14.09.2022 14.09.2022 2022:188055 2022:188056 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim Seancë 

dëgjimore

14/09/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

238 06.10.2022 06.10.2022 2022:188055 2022:204991 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-191 Vazhdimi i paraburgimit Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

10/10/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

239 25.10.2022 25.10.2022 2022:188055 2022:220048 1 Aktvendim procedural-Mase Arrest shtëpiak 26/10/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

240 21.11.2022 21.11.2022 2022:188055 2022:244666 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-178 Paraqitja në stacionin 

policor

Aktvendim procedural-Mase Paraqitje në 

stacion policor 

, Paraqitje në 

stacion policor

22/11/2022
Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

241 23.09.2022 23.09.2022 2022:195768 2022:195769 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-183 Arresti shtëpiak Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Paraburgim , 

Arrest shtëpiak

Seancë 

dëgjimore

23/09/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake



242 28.09.2022 28.09.2022 2022:199774 2022:199775 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-185 Paraburgimi Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore

29/09/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

243 16.11.2022 16.11.2022 2022:240555 2022:240556 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-183 Arresti shtëpiak Aktvendim , Aktvendim 

procedural-Mase

Arrest 

shtëpiak , 

Arrest shtëpiak

Seancë 

dëgjimore

16/11/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

244 07.12.2022 07.12.2022 2022:240555 2022:258771 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-183 Arresti shtëpiak Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Arrest 

shtëpiak , 

Arrest shtëpiak

13/12/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

245 15.04.2022 15.04.2022 2021:174940 2022:076827 1 Aktvendim procedural-Mase Letërrreshtim , 

Letërrreshtim

24/06/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

246 11.01.2022 11.01.2022 2022:003266 2022:003267 2 Urdhër procedural 11/01/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake


