
Nr 

rendor

Redni 

broj

Data e 

pranimit

Datum 

prijema

Data e 

ngarkimit te 

gjyqtarit

Datum 

prijema

Numri unik 

i lendes

Jedinstveni 

broj 

predmeta

Numri i 

dosjes

Broj 

Dosijea 

predmeta

Numri I te 

pandehurve/

miturve 

Baza ligjore per parashtresen
Veprat

Krivično/a dela

Lloji 

vendimit

Vrsta 

rešenja 

Rezultati 

vendimit

Ishod 

rešenja  

Deklarata e 

Palës

Lloji i 

seances

Data e 

zgjidhjes

Denimi

Vrsta kazne
Lloji i lëmisë

1 13.03.2018 31.01.2022 2018:007278 2018:007279 3 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që personit tjetër ia merr pasurinë e cila 

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

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

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që personit tjetër ia merr pasurinë e cila 

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

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

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

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

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

dënimin e paraparë për vepër penale., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-31 

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

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

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

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-325 

Vjedhja, 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së 

Kosovës-325 Vjedhja

Aktvendim , 

Aktgjykim

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

31/01/2022 Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht , 

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

7 01.09.2016 31.05.2022 2018:016309 2018:016310 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-4. Kushdo që kryen vepër penale nga ky nen me 

përdorim të armës, mjetit të rrezikshëm ose ndonjë sendi tjetër me të cilin mund të shkaktohet lëndimi 

trupor ose dëmtimi i rëndë për shëndetin, dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet., 04/L-

082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-4. Kushdo që kryen vepër penale nga ky nen me përdorim 

të armës, mjetit të rrezikshëm ose ndonjë sendi tjetër me të cilin mund të shkaktohet lëndimi trupor 

ose dëmtimi i rëndë për shëndetin, dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-185 

Kanosja, 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së 

Kosovës-185 Kanosja

Aktvendim , 

Aktgjykim

Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

31/05/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

9 16.08.2017 27.01.2022 2018:016737 2018:016738 5 04/L-082 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., 04/L-082 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.

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-409 

Pengimi i personit zyrtar në 

kryerjen e detyrave zyrtare, 

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-409 

Pengimi i personit zyrtar në 

kryerjen e detyrave zyrtare

Aktvendim , 

Aktgjykim

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

27/01/2022 Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht , 

Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht , 

Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

12 17.05.2018 23.05.2022 2018:016889 2018:016890 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me qëllim të vjedhjes pret trungjet në 

pyll dhe sasia e drunjve të prerë tejkalon dy (2) metra kub, dënohet me gjobë ose me burgim deri në 

një (1) vit., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me qëllim të vjedhjes pret 

trungjet në pyll dhe sasia e drunjve të prerë tejkalon dy (2) metra kub, dënohet me gjobë ose me 

burgim deri në një (1) vit.

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-106 

Parashkrimi i ndjekjes 

penale, 04/L-082 Kodi Penal 

i Republikës së Kosovës-106 

Parashkrimi i ndjekjes penale

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

23/05/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

13 01.06.2018 23.05.2022 2018:022293 2018:022294 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me qëllim të vjedhjes pret trungjet në 

pyll dhe sasia e drunjve të prerë tejkalon dy (2) metra kub, dënohet me gjobë ose me burgim deri në 

një (1) vit., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me qëllim të vjedhjes pret 

trungjet në pyll dhe sasia e drunjve të prerë tejkalon dy (2) metra kub, dënohet me gjobë ose me 

burgim deri në një (1) vit.

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-106 

Parashkrimi i ndjekjes 

penale, 04/L-082 Kodi Penal 

i Republikës së Kosovës-106 

Parashkrimi i ndjekjes penale

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

23/05/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

15 04.01.2017 21.07.2022 2018:028193 2018:028194 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-8. Nëse vepra penale nga paragrafi 6. i këtij neni 

rezulton me lëndim të rëndë trupor ose dëm pasuror në vlerë prej njëzetmijë (20.000) Euro apo më 

shumë, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-8. Nëse vepra penale nga paragrafi 6. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë 

trupor ose dëm pasuror në vlerë prej njëzetmijë (20.000) Euro apo më shumë, kryesi dënohet me 

burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-6. 

Nëse vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi dënohet me gjobë 

ose me burgim deri në një (1) vit., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-6. Nëse vepra 

penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi dënohet me gjobë ose me 

burgim deri në një (1) vit., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që shkel ligjin 

mbi trafikun publik apo transportin rrugor dhe rrezikon jetën e njerëzve apo pasurinë dhe me këtë i 

shkakton dikujt lëndim të lehtë trupor ose dëm pasuror, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre 

(3) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që shkel ligjin mbi trafikun publik 

apo transportin rrugor dhe rrezikon jetën e njerëzve apo pasurinë dhe me këtë i shkakton dikujt 

lëndim të lehtë trupor ose dëm pasuror, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.

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

Aktvendim , 

Aktgjykim , 

Urdhër - masë

Urdhërarrest , 

Fajësues

Pranon fajësinë 21/07/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

Gjykata/Sud: Gjykata Themelore Ferizaj 

Gjyqtari/Sudija: Mimoza Shabani



16 13.10.2017 11.10.2021 2018:030959 2018:030960 1 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-106 

Parashkrimi i ndjekjes 

penale, 04/L-082 Kodi Penal 

i Republikës së Kosovës-106 

Parashkrimi i ndjekjes penale

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

13/05/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

19 03.07.2018 29.06.2022 2018:033321 2018:033322 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me qëllim të vjedhjes pret trungjet në 

pyll dhe sasia e drunjve të prerë tejkalon dy (2) metra kub, dënohet me gjobë ose me burgim deri në 

një (1) vit., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me qëllim të vjedhjes pret 

trungjet në pyll dhe sasia e drunjve të prerë tejkalon dy (2) metra kub, dënohet me gjobë ose me 

burgim deri në një (1) vit.

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-106 

Parashkrimi i ndjekjes 

penale, 04/L-082 Kodi Penal 

i Republikës së Kosovës-106 

Parashkrimi i ndjekjes 

penale, 04/L-082 Kodi Penal 

i Republikës së Kosovës-107 

Fillimi dhe ndërprerja e 

parashkrimit të ndjekjes 

penale, 04/L-082 Kodi Penal 

i Republikës së Kosovës-107 

Fillimi dhe ndërprerja e 

parashkrimit të ndjekjes 

penale

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

29/06/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

20 30.11.2015 19.02.2022 2018:034507 2018:034508 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-320 Vjedhja e shërbimeve komunale Kushdo që merr, 

përdor, devijon, nxjerr ose përfiton nga ndonjë shërbim komunal që furnizohet nga ose përmes rrjetit 

përçues të rrymës apo rrjetit të shpërndarjes, pa autorizimin e furnizuesit të autorizuar, dënohet me 

gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-320 Vjedhja 

e shërbimeve komunale Kushdo që merr, përdor, devijon, nxjerr ose përfiton nga ndonjë shërbim 

komunal që furnizohet nga ose përmes rrjetit përçues të rrymës apo rrjetit të shpërndarjes, pa 

autorizimin e furnizuesit të autorizuar, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet.

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

28/02/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

22 29.12.2017 19.02.2022 2018:035166 2018:035167 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me dashje përdor forcën ndaj personit 

tjetër, pa pëlqimin e atij personi, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me dashje përdor forcën ndaj personit tjetër, pa 

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

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-232 Procedura e 

ndërmjetësimit, 04/L-123 

Kodi I Procedurës Penale-5. 

Procedura mbi zbatimin e 

ndërmjetësimit zbatohet 

përshtatshmërisht sipas 

dispozitave të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet e Detyrimeve, 

dhe Ligjin për ndërmjetësim.

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

16/05/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

24 13.09.2017 19.02.2022 2018:036497 2018:036498 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-320 Vjedhja e shërbimeve komunale Kushdo që merr, 

përdor, devijon, nxjerr ose përfiton nga ndonjë shërbim komunal që furnizohet nga ose përmes rrjetit 

përçues të rrymës apo rrjetit të shpërndarjes, pa autorizimin e furnizuesit të autorizuar, dënohet me 

gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-320 Vjedhja 

e shërbimeve komunale Kushdo që merr, përdor, devijon, nxjerr ose përfiton nga ndonjë shërbim 

komunal që furnizohet nga ose përmes rrjetit përçues të rrymës apo rrjetit të shpërndarjes, pa 

autorizimin e furnizuesit të autorizuar, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet.

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-106 

Parashkrimi i ndjekjes 

penale, 04/L-082 Kodi Penal 

i Republikës së Kosovës-106 

Parashkrimi i ndjekjes penale

Aktvendim , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

29/07/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

27 06.07.2021 19.02.2022 2018:043525 2021:146258 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që personit tjetër ia merr pasurinë e cila 

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

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

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që personit tjetër ia merr pasurinë e cila 

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

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

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-106 

Parashkrimi i ndjekjes 

penale, 04/L-082 Kodi Penal 

i Republikës së Kosovës-106 

Parashkrimi i ndjekjes penale

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

01/12/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

29 30.07.2014 19.02.2022 2018:057989 2018:057990 1 UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-3) Dobësimin e përkohshëm ose të 

madh të një organi vital ose një pjese vitale të trupit të personit tjetër;

UNMIK/RREG/2003/25 

Kodi i Përkohshëm Penal i 

Kosovës-154 LËNDIMI I 

RËNDË TRUPOR

Aktvendim , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

16/05/2022 Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



30 27.10.2017 19.02.2022 2018:058611 2018:058612 3 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që personit tjetër ia merr pasurinë e cila 

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

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

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që personit tjetër ia merr pasurinë e cila 

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

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

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

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

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

dënimin e paraparë për vepër penale., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-31 

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

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

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

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-325 

Vjedhja, 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së 

Kosovës-325 Vjedhja

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

28/02/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

31 15.05.2017 19.02.2022 2018:058690 2018:058691 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-320 Vjedhja e shërbimeve komunale Kushdo që merr, 

përdor, devijon, nxjerr ose përfiton nga ndonjë shërbim komunal që furnizohet nga ose përmes rrjetit 

përçues të rrymës apo rrjetit të shpërndarjes, pa autorizimin e furnizuesit të autorizuar, dënohet me 

gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-320 Vjedhja 

e shërbimeve komunale Kushdo që merr, përdor, devijon, nxjerr ose përfiton nga ndonjë shërbim 

komunal që furnizohet nga ose përmes rrjetit përçues të rrymës apo rrjetit të shpërndarjes, pa 

autorizimin e furnizuesit të autorizuar, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet.

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-320 

Vjedhja e shërbimeve 

komunale Kushdo që merr, 

përdor, devijon, nxjerr ose 

përfiton nga ndonjë shërbim 

komunal që furnizohet nga 

ose përmes rrjetit përçues të 

rrymës apo rrjetit të 

shpërndarjes, pa autorizimin 

e furnizuesit të autorizuar, 

dënohet me gjobë dhe me 

burgim deri në tre (3) vjet., 

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-320 

Vjedhja e shërbimeve 

komunale Kushdo që merr, 

përdor, devijon, nxjerr ose 

përfiton nga ndonjë shërbim 

komunal që furnizohet nga 

ose përmes rrjetit përçues të 

rrymës apo rrjetit të 

shpërndarjes, pa autorizimin 

e furnizuesit të autorizuar, 

dënohet me gjobë dhe me 

burgim deri në tre (3) vjet.

Aktvendim , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

28/02/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

32 02.03.2017 19.02.2022 2018:058728 2018:058729 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-123 Kodi I Procedurës 

Penale-232 Procedura e 

ndërmjetësimit, 04/L-123 

Kodi I Procedurës Penale-5. 

Procedura mbi zbatimin e 

ndërmjetësimit zbatohet 

përshtatshmërisht sipas 

dispozitave të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet e Detyrimeve, 

dhe Ligjin për ndërmjetësim., 

Ligji Nr  06-L-009  Ligji për 

ndërmjetsim-15 . Efekti 

juridik i marrëveshjes së 

ndërmjetësimit

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar

21/06/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

33 28.07.2016 19.02.2022 2018:058765 2018:058766 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-320 Vjedhja e shërbimeve komunale Kushdo që merr, 

përdor, devijon, nxjerr ose përfiton nga ndonjë shërbim komunal që furnizohet nga ose përmes rrjetit 

përçues të rrymës apo rrjetit të shpërndarjes, pa autorizimin e furnizuesit të autorizuar, dënohet me 

gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-320 Vjedhja 

e shërbimeve komunale Kushdo që merr, përdor, devijon, nxjerr ose përfiton nga ndonjë shërbim 

komunal që furnizohet nga ose përmes rrjetit përçues të rrymës apo rrjetit të shpërndarjes, pa 

autorizimin e furnizuesit të autorizuar, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet.

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-106 

Parashkrimi i ndjekjes 

penale, 04/L-082 Kodi Penal 

i Republikës së Kosovës-106 

Parashkrimi i ndjekjes penale

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

28/02/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



34 01.12.2016 19.02.2022 2018:058980 2018:058981 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me forcë apo kanosje serioze, pengon 

ose tenton të pengojë personin zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare ose duke përdorur mjetet e njëjta 

e detyron atë të kryejë detyrën zyrtare, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet., 04/L-

082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me forcë apo kanosje serioze, pengon ose 

tenton të pengojë personin zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare ose duke përdorur mjetet e njëjta e 

detyron atë të kryejë detyrën zyrtare, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-253 Hudhja e 

aktakuzës

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

26/09/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

35 26.04.2013 19.02.2022 2018:059172 2018:059173 2 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/2003/25 

Kodi i Përkohshëm Penal i 

Kosovës-90 

PARASHKRIMI I 

NDJEKJES PENALE

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

28/02/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

37 15.03.2017 19.02.2022 2018:059272 2018:059273 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-320 Vjedhja e shërbimeve komunale Kushdo që merr, 

përdor, devijon, nxjerr ose përfiton nga ndonjë shërbim komunal që furnizohet nga ose përmes rrjetit 

përçues të rrymës apo rrjetit të shpërndarjes, pa autorizimin e furnizuesit të autorizuar, dënohet me 

gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-320 Vjedhja 

e shërbimeve komunale Kushdo që merr, përdor, devijon, nxjerr ose përfiton nga ndonjë shërbim 

komunal që furnizohet nga ose përmes rrjetit përçues të rrymës apo rrjetit të shpërndarjes, pa 

autorizimin e furnizuesit të autorizuar, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet.

Ligji Nr  06-L-009  Ligji për 

ndërmjetsim-15 . Efekti 

juridik i marrëveshjes së 

ndërmjetësimit

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

31/03/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

38 02.03.2017 19.02.2022 2018:059333 2018:059334 2 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-320 Vjedhja e shërbimeve komunale Kushdo që merr, 

përdor, devijon, nxjerr ose përfiton nga ndonjë shërbim komunal që furnizohet nga ose përmes rrjetit 

përçues të rrymës apo rrjetit të shpërndarjes, pa autorizimin e furnizuesit të autorizuar, dënohet me 

gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-320 Vjedhja 

e shërbimeve komunale Kushdo që merr, përdor, devijon, nxjerr ose përfiton nga ndonjë shërbim 

komunal që furnizohet nga ose përmes rrjetit përçues të rrymës apo rrjetit të shpërndarjes, pa 

autorizimin e furnizuesit të autorizuar, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet.

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-106 

Parashkrimi i ndjekjes 

penale, 04/L-082 Kodi Penal 

i Republikës së Kosovës-106 

Parashkrimi i ndjekjes penale

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

23/05/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

47 28.03.2013 28.02.2022 2018:060637 2018:060638 2 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/2003/25 

Kodi i Përkohshëm Penal i 

Kosovës-90 

PARASHKRIMI I 

NDJEKJES PENALE

Aktvendim , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

28/02/2022 Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

48 18.10.2012 29.07.2022 2018:060782 2018:060783 1 UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(5) Nëse vepra penale nga paragrafi 3 

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

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

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

UNMIK/RREG/2003/26 

Kodi i Përkohshëm i 

Procedurës Penale i Kosovës-

Neni 90, 

UNMIK/RREG/2003/26 

Kodi i Përkohshëm i 

Procedurës Penale i Kosovës-

Neni 91 Prokurori publik, 

gjyqtari i procedurës 

paraprake ose kryetari i 

trupit gjykues mund të 

urdhërojë që, përpos marrjes 

në pyetje, të incizohen në 

mënyrë audio apo vizuele 

edhe veprime të tjera 

hetimore. Neni 90 i këtij 

Kodi zbatohet 

përshtatshmërisht.

Aktvendim , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

29/07/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

50 22.04.2016 10.02.2022 2018:061227 2018:061228 2 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që personit tjetër ia merr pasurinë e cila 

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

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

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që personit tjetër ia merr pasurinë e cila 

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

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

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-325 

Vjedhja, 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së 

Kosovës-325 Vjedhja

Aktvendim , 

Aktgjykim

Fajësues Pranon fajësinë 10/02/2022 Dënim me 

kusht Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

53 18.05.2021 18.05.2021 2018:061581 2021:093385 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Nëse vlera e pagesës së shmangur nga paragrafi 1. 

i këtij neni tejkalon pesëmbëdhjetëmijë (15.000) Euro, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim deri 

në pesë (5) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Nëse vlera e pagesës së shmangur 

nga paragrafi 1. i këtij neni tejkalon pesëmbëdhjetëmijë (15.000) Euro, kryesi dënohet me gjobë dhe 

me burgim deri në pesë (5) vjet.

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

Aktgjykim Fajësues I pafajshëm 23/06/2022 Gjobë , Dënim 

me kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



55 23.05.2017 12.08.2021 2018:061690 2018:061691 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-320 Vjedhja e shërbimeve komunale Kushdo që merr, 

përdor, devijon, nxjerr ose përfiton nga ndonjë shërbim komunal që furnizohet nga ose përmes rrjetit 

përçues të rrymës apo rrjetit të shpërndarjes, pa autorizimin e furnizuesit të autorizuar, dënohet me 

gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-320 Vjedhja 

e shërbimeve komunale Kushdo që merr, përdor, devijon, nxjerr ose përfiton nga ndonjë shërbim 

komunal që furnizohet nga ose përmes rrjetit përçues të rrymës apo rrjetit të shpërndarjes, pa 

autorizimin e furnizuesit të autorizuar, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet.

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-106 

Parashkrimi i ndjekjes 

penale, 04/L-082 Kodi Penal 

i Republikës së Kosovës-106 

Parashkrimi i ndjekjes penale

Aktvendim , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar

17/08/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

56 20.12.2017 05.10.2022 2018:062292 2018:062293 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-8. Nëse vepra penale nga paragrafi 6. i këtij neni 

rezulton me lëndim të rëndë trupor ose dëm pasuror në vlerë prej njëzetmijë (20.000) Euro apo më 

shumë, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-8. Nëse vepra penale nga paragrafi 6. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë 

trupor ose dëm pasuror në vlerë prej njëzetmijë (20.000) Euro apo më shumë, kryesi dënohet me 

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

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-378 

Rrezikimi i trafikut publik, 

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-378 

Rrezikimi i trafikut publik

Aktvendim , 

Aktgjykim

Fajësues Pranon fajësinë 05/10/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

57 13.09.2017 16.05.2022 2018:062318 2018:062319 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-320 Vjedhja e shërbimeve komunale Kushdo që merr, 

përdor, devijon, nxjerr ose përfiton nga ndonjë shërbim komunal që furnizohet nga ose përmes rrjetit 

përçues të rrymës apo rrjetit të shpërndarjes, pa autorizimin e furnizuesit të autorizuar, dënohet me 

gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-320 Vjedhja 

e shërbimeve komunale Kushdo që merr, përdor, devijon, nxjerr ose përfiton nga ndonjë shërbim 

komunal që furnizohet nga ose përmes rrjetit përçues të rrymës apo rrjetit të shpërndarjes, pa 

autorizimin e furnizuesit të autorizuar, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet.

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-106 

Parashkrimi i ndjekjes 

penale, 04/L-082 Kodi Penal 

i Republikës së Kosovës-106 

Parashkrimi i ndjekjes penale

Urdhër , 

Aktvendim , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

16/05/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

59 29.05.2015 23.06.2022 2018:062354 2018:062355 5 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-2. 

Kushdo që kryen vjedhje nga 

paragrafi 1. i nenit 325 të 

këtij Kodi ose paragrafi 1. i 

këtij neni dënohet me burgim 

prej tre (3) deri në dhjetë 

(10) vjet, nëse:, 04/L-082 

Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-2. Kushdo që kryen 

vjedhje nga paragrafi 1. i 

nenit 325 të këtij Kodi ose 

paragrafi 1. i këtij neni 

dënohet me burgim prej tre 

(3) deri në dhjetë (10) vjet, 

nëse:

Aktvendim , 

Aktgjykim , 

Aktvendim- 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë 23/06/2022 Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

61 23.06.2022 23.06.2022 2018:062354 2022:129640 4 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-327 

Vjedhja e rëndë, 04/L-082 

Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-327 Vjedhja e rëndë

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Seancë 24/10/2022 Dënim me 

kusht Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

62 31.05.2016 29.07.2022 2018:062383 2018:062384 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni 

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

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

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

muaj deri në tre (3) vjet:, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2.1. nëse prona e 

paluajtshme e uzurpuar është pjesë e pyllit të mbrojtur, parkut të mbrojtur apo pyllit tjetër me 

destinim të posaçëm, tokës ndërtimore ose rrugës;, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-

2.1. nëse prona e paluajtshme e uzurpuar është pjesë e pyllit të mbrojtur, parkut të mbrojtur apo pyllit 

tjetër me destinim të posaçëm, tokës ndërtimore ose rrugës;

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-2. 

Nëse vepra penale nga 

paragrafi 1. i këtij neni 

kryhet në një apo më shumë 

nga rrethanat në vijim, kryesi 

dënohet me burgim prej tre 

(3) muaj deri në tre (3) vjet:, 

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-2. 

Nëse vepra penale nga 

paragrafi 1. i këtij neni 

kryhet në një apo më shumë 

nga rrethanat në vijim, kryesi 

dënohet me burgim prej tre 

(3) muaj deri në tre (3) vjet:

Aktgjykim Refuzues I pafajshëm Seancë 08/08/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



66 26.04.2017 19.02.2022 2018:062661 2018:062662 2 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Përveç siç parashihet në nenin 336 të këtij Kodi, 

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

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

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

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

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

Kosovës-1. Përveç siç parashihet në nenin 336 të këtij Kodi, kushdo që me anë të paraqitjes së rreme 

të fakteve apo duke fshehur faktet dhe me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore 

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

vazhdon lajthimin e personit tjetër dhe me këtë e nxit një person që të kryej apo të mos kryej një 

veprim në dëm të pasurisë së tij apo të pasurisë së personit tjetër, dënohet me gjobë dhe me burgim 

prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-335 

Mashtrimi, 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së 

Kosovës-335 Mashtrimi

Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

29/03/2022 Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

67 13.04.2017 11.10.2021 2018:062764 2018:062765 2 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-325 Vjedhja, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-325 Vjedhja

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-106 

Parashkrimi i ndjekjes 

penale, 04/L-082 Kodi Penal 

i Republikës së Kosovës-106 

Parashkrimi i ndjekjes penale

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

16/05/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

72 30.09.2016 19.02.2022 2019:073210 2019:073211 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që personit tjetër ia merr pasurinë e cila 

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

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

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që personit tjetër ia merr pasurinë e cila 

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

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

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që personit tjetër ia merr pasurinë e cila 

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

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

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që personit tjetër ia merr pasurinë e cila 

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

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

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-325 

Vjedhja, 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së 

Kosovës-325 Vjedhja

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar

28/02/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

73 27.05.2019 10.03.2021 2019:091860 2019:112913 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-123 Kodi I Procedurës 

Penale-249 Kundërshtimi i 

provave, 04/L-123 Kodi I 

Procedurës Penale-253 

Hudhja e aktakuzës

Aktvendim , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes , 

Aktvendim 

procedural-

Mase

28/01/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

75 26.04.2019 02.09.2022 2019:096103 2019:096104 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

Aktvendim , 

Aktgjykim

Fajësues Pranon fajësinë 16/09/2022 Vërejtje 

gjyqësore Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

93 29.06.2020 30.06.2020 2020:018749 2020:076814 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kur detyrimi nga paragrafi 1. i këtij neni tejkalon 

shumën prej pesëmbëdhjetëmijë (15.000) Euro, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë 

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

paragrafi 1. i këtij neni tejkalon shumën prej pesëmbëdhjetëmijë (15.000) Euro, kryesi dënohet me 

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

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-250 Kërkesa për 

hudhjen e aktakuzës, 04/L-

123 Kodi I Procedurës 

Penale-253 Hudhja e 

aktakuzës

Aktgjykim , 

Aktvendim- 

procedural

Fajësues I pafajshëm Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

20/05/2022 Gjobë , Dënim 

me kusht Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

102 18.08.2020 19.08.2020 2020:069587 2020:098483 2 06/L-074 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;, 06/L-074 

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-123 Kodi I Procedurës 

Penale-253 Hudhja e 

aktakuzës

Aktgjykim , 

Aktvendim- 

procedural , 

Urdhër 

procedural

Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , I 

pafajshëm

16/06/2022 Burgim , 

Burgim , 

Gjobë , Gjobë
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

106 18.06.2020 18.06.2020 2020:071119 2020:071120 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me qëllim të vjedhjes pret trungjet në 

pyll dhe sasia e druve të prerë tejkalon 2 metra kub, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në 

një (1) vit., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me qëllim të vjedhjes pret 

trungjet në pyll dhe sasia e druve të prerë tejkalon 2 metra kub, kryesi dënohet me gjobë ose me 

burgim deri në një (1) vit.

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-175 Urdhërarresti

Aktgjykim , 

Urdhër 

procedural , 

Urdhër - masë

Fajësues I pafajshëm Seancë , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

31/10/2022 Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



109 19.06.2020 22.06.2020 2020:072058 2020:072059 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me qëllim të vjedhjes pret trungjet në 

pyll dhe sasia e druve të prerë tejkalon 2 metra kub, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në 

një (1) vit., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me qëllim të vjedhjes pret 

trungjet në pyll dhe sasia e druve të prerë tejkalon 2 metra kub, kryesi dënohet me gjobë ose me 

burgim deri në një (1) vit.

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 , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

28/01/2022 Burgim
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

110 19.06.2020 22.06.2020 2020:072072 2020:072073 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me qëllim të vjedhjes pret trungjet në 

pyll dhe sasia e druve të prerë tejkalon 2 metra kub, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në 

një (1) vit., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me qëllim të vjedhjes pret 

trungjet në pyll dhe sasia e druve të prerë tejkalon 2 metra kub, kryesi dënohet me gjobë ose me 

burgim deri në një (1) vit.

04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-175 Urdhërarresti

Aktgjykim , 

Urdhër - masë

Fajësues , 

Urdhërarrest

Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

31/05/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

117 24.06.2020 25.06.2020 2020:074992 2020:074993 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-35 Kompetenca 

territoriale lidhur me 

bashkimin e procedurës

Aktgjykim , 

Aktvendim- 

procedural , 

Aktvendim- 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

31/03/2022 Dënim me 

kusht Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

123 20.12.2021 20.12.2021 2020:086016 2021:286333 1 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-367 Paraburgimi pas 

shpalljes së aktgjykimit

Aktgjykim , 

Aktvendim- 

procedural , 

Aktvendim 

procedural-

Mase

Fajësues Pranon fajësinë 27/01/2022 Burgim , Gjobë
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

125 16.07.2021 16.07.2021 2020:086450 2021:157762 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Çdo person, i cili sipas ligjit është i detyruar të bëjë 

deklarimin e pasurisë, të të ardhurave, të dhuratave, të dobisë tjetër pasurore ose të detyrimeve 

financiare, i cili falsifikon ose nuk paraqet të dhënat e kërkuara në deklaratë, dënohet me gjobë dhe 

me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-

2. Çdo person, i cili sipas ligjit është i detyruar të bëjë deklarimin e pasurisë, të të ardhurave, të 

dhuratave, të dobisë tjetër pasurore ose të detyrimeve financiare, i cili falsifikon ose nuk paraqet të 

dhënat e kërkuara në deklaratë, dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë 

(5) vjet.

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-437 

Mosraportimi ose raportimi i 

rremë i pasurisë, i të 

ardhurave, i dhuratave, i 

dobisë tjetër materiale ose i 

detyrimeve financiare, 04/L-

082 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-437 

Mosraportimi ose raportimi i 

rremë i pasurisë, i të 

ardhurave, i dhuratave, i 

dobisë tjetër materiale ose i 

detyrimeve financiare

Aktgjykim , 

Aktvendim- 

procedural

Fajësues I pafajshëm 19/05/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

127 29.07.2020 04.08.2020 2020:089278 2020:089279 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 Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

30/03/2022 Dënim me 

kusht Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

131 25.09.2020 29.09.2020 2020:120530 2020:120531 2 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me qëllim të vjedhjes pret trungjet në 

pyll dhe sasia e druve të prerë tejkalon 2 metra kub, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në 

një (1) vit., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me qëllim të vjedhjes pret 

trungjet në pyll dhe sasia e druve të prerë tejkalon 2 metra kub, kryesi dënohet me gjobë ose me 

burgim deri në një (1) vit.

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 , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , I 

pafajshëm

Shqyrtimi 

gjyqësor

28/06/2022 Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

133 29.09.2020 06.10.2020 2020:123381 2020:123382 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që e asgjëson, dëmton apo e bën të 

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

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

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

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

një (1) vit.

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-321 

.Asgjësimi apo dëmtimi i 

pasurisë, 06/L-074 Kodi 

Penal i Republikës së 

Kosovës-321 .Asgjësimi apo 

dëmtimi i pasurisë

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

31/05/2022 Vërejtje 

gjyqësore
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

136 03.12.2020 02.09.2022 2020:152728 2020:169233 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:

Aktvendim , 

Aktgjykim

Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

05/09/2022 Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



141 31.12.2020 06.01.2021 2020:179985 2020:188718 1 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-358 Hudhja e 

aktakuzës

Aktgjykim , 

Aktvendim- 

procedural

Lirues I pafajshëm 24/01/2022 Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

146 21.12.2020 21.12.2020 2020:181033 2020:181034 1 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-253 Hudhja e 

aktakuzës

Aktgjykim , 

Aktvendim- 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

04/11/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

159 04.11.2021 05.11.2021 2021:014882 2021:247969 1 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., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-6. Nëse vepra penale nga 

paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në 

një (1) vit., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-6. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. ose 

2. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.

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

Aktvendim , 

Aktgjykim

Fajësues Pranon fajësinë Seancë 23/09/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

160 29.01.2021 29.01.2021 2021:016796 2021:016797 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 31/03/2022 Dënim me 

kusht Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

164 25.02.2021 25.02.2021 2021:035797 2021:035798 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 Seancë , 

Seancë

11/10/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

174 23.03.2021 19.02.2022 2021:053856 2021:053857 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

28/10/2022 Gjobë Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

175 30.03.2021 30.03.2021 2021:059233 2021:059234 1 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-160 Vdekja e të 

pandehurit Kur gjatë rrjedhës 

së procedurës penale 

vërtetohet se i pandehuri ka 

vdekur, prokurori i shtetit 

merr aktvendim për pushimin 

e procedurës penale., 04/L-

123 Kodi I Procedurës 

Penale-253 Hudhja e 

aktakuzës

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

28/07/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



179 31.05.2021 31.05.2021 2021:061528 2021:105614 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.

Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues

I pafajshëm , I 

pafajshëm

Seancë , 

Seancë , 

Seancë , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

01/12/2022 Burgim , Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

181 12.04.2021 19.02.2022 2021:066808 2021:066809 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 Seancë 11/10/2022 Dënim me 

kusht Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

182 14.04.2021 26.09.2022 2021:068661 2021:068662 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 28/09/2022 Dënim me 

kusht Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

183 16.04.2021 16.04.2021 2021:068743 2021:070750 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 31/05/2022 Burgim , Gjobë Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

184 20.04.2021 21.04.2021 2021:074702 2021:074703 2 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

I pafajshëm , I 

pafajshëm

Seancë , 

Seancë

24/11/2022 Burgim , 

Burgim
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

185 21.04.2021 21.04.2021 2021:075285 2021:075286 1 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-35 Kompetenca 

territoriale lidhur me 

bashkimin e procedurës

Aktgjykim , 

Aktvendim- 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

21/07/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

187 30.04.2021 26.09.2022 2021:076882 2021:084706 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

Aktvendim , 

Aktgjykim

Fajësues Pranon fajësinë 27/09/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

188 23.04.2021 20.10.2022 2021:077982 2021:077983 1 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-534 Kërkimi i 

adresës së të pandehurit Kur 

nuk dihet vendbanimi i 

përhershëm apo i 

përkohshëm i të pandehurit, 

kurse me dispozitat e këtij 

Kodi kjo është e nevojshme, 

gjykata kërkon nga policia që 

i pandehuri të kërkohet dhe 

që gjykata të njoftohet për 

adresën e tij

Aktvendim , 

Aktgjykim , 

Urdhër 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

20/10/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



190 28.04.2021 28.04.2021 2021:081312 2021:081313 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

18/08/2022 Dënim me 

kusht Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

191 28.04.2021 28.04.2021 2021:081360 2021:081361 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 Refuzues Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

21/06/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

194 30.04.2021 30.04.2021 2021:083721 2021:083722 1 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-508 Zbatimi i 

ekzaminimit psikiatrik

Aktgjykim , 

Aktvendim- 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë Seancë , 

Seancë

31/10/2022 Dënim me 

kusht , 

Trajtimi i 

detyrueshëm 

psikiatrik në 

liri

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

196 05.05.2021 20.09.2022 2021:085149 2021:085150 1 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-232 Procedura e 

ndërmjetësimit, 04/L-123 

Kodi I Procedurës Penale-5. 

Procedura mbi zbatimin e 

ndërmjetësimit zbatohet 

përshtatshmërisht sipas 

dispozitave të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet e Detyrimeve, 

dhe Ligjin për ndërmjetësim.

Aktvendim , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Seancë 19/10/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

198 17.05.2021 17.05.2021 2021:092655 2021:092656 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 

gjyqësor

24/02/2022 Dënim me 

kusht Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

199 21.07.2021 19.02.2022 2021:097621 2021:160659 2 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-36 Veçimi i 

procedurës

Aktgjykim , 

Aktvendim- 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

31/10/2022 Gjobë
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

203 14.06.2021 14.06.2021 2021:102100 2021:118937 1 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-333 

.Blerja, pranimi ose fshehja e 

sendeve të përfituara me 

kryerjen e veprës penale, 

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-333 

.Blerja, pranimi ose fshehja e 

sendeve të përfituara me 

kryerjen e veprës penale

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

11/03/2022 Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

204 12.07.2021 13.07.2021 2021:102106 2021:152608 1 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-333 

.Blerja, pranimi ose fshehja e 

sendeve të përfituara me 

kryerjen e veprës penale, 

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-333 

.Blerja, pranimi ose fshehja e 

sendeve të përfituara me 

kryerjen e veprës penale

Aktgjykim Fajësues I pafajshëm Shqyrtimi 

fillestar

28/01/2022 Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



205 31.05.2021 19.02.2022 2021:105514 2021:105515 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 I pafajshëm Shqyrtimi 

fillestar

14/11/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

208 08.06.2021 18.08.2022 2021:112283 2021:112284 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

Aktvendim , 

Aktgjykim

Fajësues Pranon fajësinë Seancë 26/09/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

209 08.06.2021 08.06.2021 2021:112296 2021:112297 1 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-253 Hudhja e 

aktakuzës

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Seancë 08/02/2022 Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

213 16.06.2021 16.06.2021 2021:118282 2021:122053 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 Seancë , 

Shqyrtimi 

fillestar

31/10/2022 Dënim me 

kusht , 

Trajtimi i 

detyrueshëm 

psikiatrik në 

liri

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

218 23.06.2021 23.06.2021 2021:129862 2021:129863 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 Seancë , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

22/07/2022 Dënim me 

kusht Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

219 23.06.2021 24.10.2022 2021:130176 2021:130177 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

Aktvendim , 

Aktgjykim

Fajësues Pranon fajësinë 24/10/2022 Dënim me 

kusht Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

221 29.06.2021 29.06.2021 2021:136662 2021:136663 1 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-1. Gjyqtari i 

procedurës paraprake, 

gjyqtari i vetëm gjykues ose 

kryetari i trupit gjykues sipas 

detyrës zyrtare mund të 

lëshojë urdhërarrest me 

kërkesë të prokurorit të 

shtetit, ose në rrethana të 

ngutshme me kërkesë të 

policisë kur ekzistojnë 

kushtet nga paragrafi 1. i 

nenit 187 të këtij Kodi, ose 

kur i pandehuri i cili pasi 

është thirrur me rregull nuk 

paraqitet dhe nuk e arsyeton 

mungesën e tij ose kur thirrja 

nuk ka mundur t’i dërgohet 

sipas rregullit dhe kur sipas 

rrethanave është e qartë se i 

pandehuri i shmanget 

pranimit të thirrjes.

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes , 

Urdhër 

procedural

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

25/11/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

225 13.07.2021 13.07.2021 2021:145849 2021:153307 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 I pafajshëm Shqyrtimi 

gjyqësor

28/03/2022 Burgim

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



229 03.08.2021 03.08.2021 2021:151617 2021:171973 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

25/02/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

230 16.07.2021 11.10.2021 2021:157300 2021:157301 2 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-290 

.Cenimi i të drejtave të 

autorit, 06/L-074 Kodi Penal 

i Republikës së Kosovës-290 

.Cenimi i të drejtave të autorit

Aktvendim , 

Aktgjykim

Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

gjyqësor

16/06/2022 Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

235 01.09.2021 01.09.2021 2021:188817 2021:194415 1 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-5. 

Nëse vepra penale nga 

paragrafi 1. ose 2. i këtij neni 

kryhet ndaj gjyqtarit, 

prokurorit, zyrtarit të 

gjykatës, zyrtarit të 

prokurorisë apo personit të 

autorizuar nga gjykata dhe 

prokuroria zyrtarit policor, 

zyrtarit doganor, zyrtarit 

ushtarak apo zyrtarit të 

shërbimit korrektues gjatë 

ushtrimit të funksioneve të 

tyre zyrtare, kryesi dënohet 

me burgim prej një (1) deri 

në pesë (5) vjet., 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-5. Nëse vepra 

penale nga paragrafi 1. ose 2. 

i këtij neni kryhet ndaj 

gjyqtarit, prokurorit, zyrtarit 

të gjykatës, zyrtarit të 

prokurorisë apo personit të 

autorizuar nga gjykata dhe 

prokuroria zyrtarit policor, 

zyrtarit doganor, zyrtarit 

ushtarak apo zyrtarit të 

shërbimit korrektues gjatë 

ushtrimit të funksioneve të 

tyre zyrtare, kryesi dënohet 

me burgim prej një (1) deri 

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

19/07/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

236 07.10.2021 07.10.2021 2021:189697 2021:225251 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 

gjyqësor

31/05/2022 Vërejtje 

gjyqësore , 

Vërejtje 

gjyqësore

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



238 09.09.2021 09.09.2021 2021:193250 2021:200715 1 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. 

Përveç siç parashihet në 

nenin 324 të këtij Kodi, 

kushdo që me anë të 

paraqitjes së rreme të fakteve 

apo duke fshehur faktet ose 

në çfarëdo mënyre tjetër 

mashtruese dhe me qëllim të 

përfitimit të kundërligjshëm 

të dobisë pasurore për veten 

apo personin tjetër, ose për 

t’i shkaktuar dëm material 

personit tjetër, e mashtron 

apo vazhdon lajthimin e 

personit tjetër dhe me këtë e 

nxit një person që të kryej 

apo të mos kryej një veprim, 

i cili rezulton në dëm 

material të pasurisë së tij/saj 

apo të pasurisë së personit 

tjetër ose rezulton në dobi 

pasurore të kundërligjshme, 

për veten apo personin tjetër, 

dënohet me gjobë dhe me 

burgim prej tre (3) muaj deri 

në pesë (5) vjet., 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-1. Përveç siç 

parashihet në nenin 324 të 

këtij Kodi, kushdo që me anë 

të paraqitjes së rreme të 

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë 31/01/2022 Gjobë , Dënim 

me kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

239 31.08.2021 31.08.2021 2021:193611 2021:193612 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

22/07/2022 Dënim me 

kusht Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

240 31.08.2021 20.09.2022 2021:193618 2021:193619 2 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-232 Procedura e 

ndërmjetësimit, 04/L-123 

Kodi I Procedurës Penale-5. 

Procedura mbi zbatimin e 

ndërmjetësimit zbatohet 

përshtatshmërisht sipas 

dispozitave të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet e Detyrimeve, 

dhe Ligjin për ndërmjetësim.

Aktvendim , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Seancë 27/09/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

243 30.09.2021 30.09.2021 2021:197833 2021:219223 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

02/12/2022 Dënim me 

kusht Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

244 24.09.2021 27.09.2021 2021:199189 2021:214734 1 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-185 

.Lëndimi i lehtë trupor, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-185 .Lëndimi i 

lehtë trupor

Aktgjykim Fajësues Urdhër 

ndëshkimor

08/07/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



248 20.09.2021 20.09.2021 2021:209304 2021:209305 1 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-232 Procedura e 

ndërmjetësimit, 04/L-123 

Kodi I Procedurës Penale-5. 

Procedura mbi zbatimin e 

ndërmjetësimit zbatohet 

përshtatshmërisht sipas 

dispozitave të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet e Detyrimeve, 

dhe Ligjin për ndërmjetësim.

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Seancë 02/09/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

251 26.10.2021 26.10.2021 2021:211943 2021:239924 1 Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

10/02/2022 Gjobë Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

256 29.12.2021 29.12.2021 2021:220930 2021:294292 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 24/11/2022 Dënim me 

kusht Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

261 30.12.2021 30.12.2021 2021:231232 2021:296179 3 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-253 Hudhja e 

aktakuzës

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar

16/09/2022 Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

263 15.10.2021 15.10.2021 2021:231817 2021:231818 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 Seancë 07/11/2022 Dënim me 

kusht Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

265 19.10.2021 19.10.2021 2021:233528 2021:233529 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

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

gjyqësor

24/06/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

267 27.10.2021 27.10.2021 2021:238216 2021:240417 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 , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

21/10/2022 Gjobë Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

269 20.01.2022 20.01.2022 2021:242488 2022:011092 1 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-232 Procedura e 

ndërmjetësimit, 04/L-123 

Kodi I Procedurës Penale-5. 

Procedura mbi zbatimin e 

ndërmjetësimit zbatohet 

përshtatshmërisht sipas 

dispozitave të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet e Detyrimeve, 

dhe Ligjin për ndërmjetësim., 

Ligji Nr  06-L-009  Ligji për 

ndërmjetsim-15 . Efekti 

juridik i marrëveshjes së 

ndërmjetësimit

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar

17/06/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



271 24.12.2021 28.12.2021 2021:243281 2021:290907 1 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-430 

.Mos raportimi ose raportimi 

i rremë i pasurisë, i të 

ardhurave, i dhuratave, i 

dobisë tjetër materiale ose i 

detyrimeve financiare, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-430 .Mos 

raportimi ose raportimi i 

rremë i pasurisë, i të 

ardhurave, i dhuratave, i 

dobisë tjetër materiale ose i 

detyrimeve financiare

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë 28/01/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

272 29.10.2021 29.10.2021 2021:243317 2021:243318 1 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-232 Procedura e 

ndërmjetësimit, 04/L-123 

Kodi I Procedurës Penale-5. 

Procedura mbi zbatimin e 

ndërmjetësimit zbatohet 

përshtatshmërisht sipas 

dispozitave të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet e Detyrimeve, 

dhe Ligjin për ndërmjetësim.

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

28/02/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

278 22.12.2021 22.12.2021 2021:246021 2021:288280 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

28/02/2022 Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

279 03.11.2021 04.11.2021 2021:246039 2021:246040 1 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-197 

.Cenimi i paprekshmërisë së 

banesave dhe objekteve, 

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-197 

.Cenimi i paprekshmërisë së 

banesave dhe objekteve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Seancë 24/06/2022 Burgim

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

280 08.11.2021 08.11.2021 2021:250037 2021:250038 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

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar

28/01/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

281 11.11.2021 12.11.2021 2021:253508 2021:253509 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

23/05/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

282 11.11.2021 12.11.2021 2021:253521 2021:253522 1 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-232 Procedura e 

ndërmjetësimit, 04/L-123 

Kodi I Procedurës Penale-5. 

Procedura mbi zbatimin e 

ndërmjetësimit zbatohet 

përshtatshmërisht sipas 

dispozitave të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet e Detyrimeve, 

dhe Ligjin për ndërmjetësim.

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Seancë , 

Seancë

16/08/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



284 14.12.2021 19.02.2022 2021:254883 2021:281381 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:

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

28/06/2022 Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

285 25.02.2022 25.02.2022 2021:255013 2022:039811 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 Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

31/05/2022 Burgim

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

289 18.11.2021 18.11.2021 2021:259277 2021:259278 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

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar

31/05/2022 Burgim , 

Burgim
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

293 23.11.2021 19.02.2022 2021:263617 2021:263618 2 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. 

Kushdo që me qëllim të 

vjedhjes pret trungjet në pyll 

dhe sasia e druve të prerë 

tejkalon 2 metra kub, kryesi 

dënohet me gjobë ose me 

burgim deri në një (1) vit., 

06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. 

Kushdo që me qëllim të 

vjedhjes pret trungjet në pyll 

dhe sasia e druve të prerë 

tejkalon 2 metra kub, kryesi 

dënohet me gjobë ose me 

burgim deri në një (1) vit.

Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues

I pafajshëm , I 

pafajshëm

Seancë , 

Shqyrtimi 

fillestar

16/11/2022 Burgim , 

Burgim

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

294 26.11.2021 26.11.2021 2021:266760 2021:266761 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 29/03/2022 Burgim , Gjobë Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

301 09.12.2021 09.12.2021 2021:277090 2021:277091 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 15/03/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

302 24.01.2022 24.01.2022 2021:280181 2022:013268 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

29/03/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



303 14.12.2021 19.02.2022 2021:281329 2021:281330 1 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-232 Procedura e 

ndërmjetësimit, 04/L-123 

Kodi I Procedurës Penale-5. 

Procedura mbi zbatimin e 

ndërmjetësimit zbatohet 

përshtatshmërisht sipas 

dispozitave të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet e Detyrimeve, 

dhe Ligjin për ndërmjetësim.

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar

24/06/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

305 14.12.2021 15.12.2021 2021:281340 2021:281341 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 28/02/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

306 14.12.2021 15.12.2021 2021:281387 2021:281388 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 15/03/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

308 12.01.2022 20.09.2022 2021:284667 2022:005094 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:

Aktvendim , 

Aktgjykim

Fajësues Pranon fajësinë Seancë 26/10/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

315 06.01.2022 06.01.2022 2021:294233 2022:001261 1 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. 

Përveç siç parashihet në 

nenin 324 të këtij Kodi, 

kushdo që me anë të 

paraqitjes së rreme të fakteve 

apo duke fshehur faktet ose 

në çfarëdo mënyre tjetër 

mashtruese dhe me qëllim të 

përfitimit të kundërligjshëm 

të dobisë pasurore për veten 

apo personin tjetër, ose për 

t’i shkaktuar dëm material 

personit tjetër, e mashtron 

apo vazhdon lajthimin e 

personit tjetër dhe me këtë e 

nxit një person që të kryej 

apo të mos kryej një veprim, 

i cili rezulton në dëm 

material të pasurisë së tij/saj 

apo të pasurisë së personit 

tjetër ose rezulton në dobi 

pasurore të kundërligjshme, 

për veten apo personin tjetër, 

dënohet me gjobë dhe me 

burgim prej tre (3) muaj deri 

në pesë (5) vjet., 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-1. Përveç siç 

parashihet në nenin 324 të 

këtij Kodi, kushdo që me anë 

të paraqitjes së rreme të 

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë 24/02/2022 Dënim me 

kusht

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



322 08.03.2022 17.03.2022 2022:007172 2022:045488 1 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-356 

.Shkaktimi i rrezikut të 

përgjithshëm, 06/L-074 Kodi 

Penal i Republikës së 

Kosovës-356 .Shkaktimi i 

rrezikut të përgjithshëm

Aktvendim , 

Aktgjykim

Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

26/04/2022 Burgim , 

Burgim , 

Burgim Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

325 19.01.2022 19.02.2022 2022:009964 2022:009965 1 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-232 Procedura e 

ndërmjetësimit, 04/L-123 

Kodi I Procedurës Penale-5. 

Procedura mbi zbatimin e 

ndërmjetësimit zbatohet 

përshtatshmërisht sipas 

dispozitave të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet e Detyrimeve, 

dhe Ligjin për ndërmjetësim.

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar

18/08/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

327 01.03.2022 01.03.2022 2022:013298 2022:041210 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

31/05/2022 Gjobë , Marrja 

e lejes së 

vozitjes
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

328 23.03.2022 23.03.2022 2022:013309 2022:054148 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 Seancë , 

Shqyrtimi 

fillestar

15/08/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

329 25.01.2022 19.02.2022 2022:013972 2022:013973 1 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-442 Forma e 

paraqitjes së parashtresave

Aktgjykim , 

Aktvendim- 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

25/05/2022 Dënim me 

kusht , 

Trajtimi i 

detyrueshëm 

psikiatrik në 

liri

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

331 01.02.2022 19.02.2022 2022:017346 2022:019531 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

26/07/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

332 01.02.2022 26.09.2022 2022:019497 2022:019498 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

Aktvendim , 

Aktgjykim

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , I 

pafajshëm

27/09/2022 Gjobë , Gjobë 

, Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

334 07.02.2022 08.02.2022 2022:023863 2022:023864 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

12/08/2022 Burgim Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

341 03.03.2022 03.03.2022 2022:033418 2022:043264 1 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-367 Paraburgimi pas 

shpalljes së aktgjykimit

Aktgjykim , 

Aktgjykim , 

Aktvendim 

procedural-

Mase

Fajësues Pranon fajësinë 29/03/2022 Burgim Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



346 22.02.2022 23.02.2022 2022:035650 2022:035651 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 Fajesues- 

Lirohet nga 

denimi

Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

20/07/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

347 23.03.2022 23.03.2022 2022:035699 2022:054424 1 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-232 Procedura e 

ndërmjetësimit, 04/L-123 

Kodi I Procedurës Penale-5. 

Procedura mbi zbatimin e 

ndërmjetësimit zbatohet 

përshtatshmërisht sipas 

dispozitave të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet e Detyrimeve, 

dhe Ligjin për ndërmjetësim., 

Ligji Nr  06-L-009  Ligji për 

ndërmjetsim-15 . Efekti 

juridik i marrëveshjes së 

ndërmjetësimit

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar

04/07/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

353 13.05.2022 16.05.2022 2022:051143 2022:095745 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 Seancë , 

Shqyrtimi 

fillestar

29/11/2022 Burgim

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

364 27.04.2022 27.04.2022 2022:058694 2022:084396 1 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. 

Kushdo që e asgjëson, 

dëmton apo e bën të 

papërdorshme pasurinë e 

personit tjetër në rrethana 

tjera nga ato të përcaktuara 

në nenin 322 të këtij Kodi, 

dënohet me gjobë ose burgim 

deri në një (1) vit., 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-1. Kushdo që e 

asgjëson, dëmton apo e bën 

të papërdorshme pasurinë e 

personit tjetër në rrethana 

tjera nga ato të përcaktuara 

në nenin 322 të këtij Kodi, 

dënohet me gjobë ose burgim 

deri në një (1) vit.

Aktgjykim Aprovues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

29/06/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



365 29.03.2022 06.04.2022 2022:059955 2022:059956 1 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-232 Procedura e 

ndërmjetësimit, 04/L-123 

Kodi I Procedurës Penale-5. 

Procedura mbi zbatimin e 

ndërmjetësimit zbatohet 

përshtatshmërisht sipas 

dispozitave të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet e Detyrimeve, 

dhe Ligjin për ndërmjetësim., 

Ligji Nr  06-L-009  Ligji për 

ndërmjetsim-15 . Efekti 

juridik i marrëveshjes së 

ndërmjetësimit, Ligji Nr  06-

L-009  Ligji për ndërmjetsim-

15 . Efekti juridik i 

marrëveshjes së 

ndërmjetësimit

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar

29/06/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

370 29.03.2022 06.04.2022 2022:060100 2022:060101 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

Aktvendim , 

Aktgjykim

Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

26/07/2022 Dënim me 

kusht Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

374 30.03.2022 06.04.2022 2022:061943 2022:061944 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 

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Seancë , 

Seancë , 

Shqyrtimi 

fillestar

11/08/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

380 08.04.2022 12.04.2022 2022:071606 2022:071607 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 Seancë , 

Seancë , 

Shqyrtimi 

fillestar

29/09/2022 Dënim me 

kusht Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



381 12.04.2022 13.04.2022 2022:072613 2022:072614 1 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-232 Procedura e 

ndërmjetësimit, 04/L-123 

Kodi I Procedurës Penale-5. 

Procedura mbi zbatimin e 

ndërmjetësimit zbatohet 

përshtatshmërisht sipas 

dispozitave të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet e Detyrimeve, 

dhe Ligjin për ndërmjetësim.

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Seancë , 

Seancë , 

Seancë

05/10/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

383 12.04.2022 13.04.2022 2022:073080 2022:073081 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 Seancë , 

Seancë , 

Seancë

05/10/2022 Gjobë , Dënim 

me kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

385 15.04.2022 19.04.2022 2022:076857 2022:076858 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 Seancë , 

Shqyrtimi 

fillestar

18/08/2022 Dënim me 

kusht Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

387 23.06.2022 23.06.2022 2022:079881 2022:128722 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 Seancë 29/09/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

388 21.04.2022 21.04.2022 2022:079914 2022:079915 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 Seancë , 

Seancë

28/09/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

392 22.04.2022 22.04.2022 2022:082307 2022:082308 1 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-321 

.Asgjësimi apo dëmtimi i 

pasurisë, 06/L-074 Kodi 

Penal i Republikës së 

Kosovës-321 .Asgjësimi apo 

dëmtimi i pasurisë

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Seancë , 

Shqyrtimi 

fillestar

30/09/2022 Vërejtje 

gjyqësore
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

393 28.04.2022 29.04.2022 2022:082820 2022:086672 1 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-294 

.Organizimi i skemave 

piramidale dhe bixhozit të 

paligjshëm, 06/L-074 Kodi 

Penal i Republikës së 

Kosovës-294 .Organizimi i 

skemave piramidale dhe 

bixhozit të paligjshëm

Aktgjykim Fajësues Marrëveshje 

për pranim të 

fajësisë

Shqyrtimi 

fillestar

20/07/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

394 26.04.2022 26.04.2022 2022:082868 2022:082869 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 Seancë , 

Shqyrtimi 

fillestar

29/09/2022 Dënim me 

kusht Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

397 28.04.2022 28.04.2022 2022:085940 2022:085941 1 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-410 

.Vetëgjyqësia, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-410 .Vetëgjyqësia

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Seancë , 

Shqyrtimi 

fillestar

30/11/2022 Gjobë
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



399 20.05.2022 30.09.2022 2022:094311 2022:101894 1 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. 

Kushdo që përpilon 

dokument të falsifikuar, 

ndryshon dokumentin 

origjinal me qëllim të 

shfrytëzimit të atij dokumenti 

si origjinal ose me dije 

përdor dokumentin e 

falsifikuar apo të ndryshuar 

si origjinal, dënohet me gjobë 

ose me burgim deri në katër 

(4) vjet., 06/L-074 Kodi 

Penal i Republikës së 

Kosovës-1. Kushdo që 

përpilon dokument të 

falsifikuar, ndryshon 

dokumentin origjinal me 

qëllim të shfrytëzimit të atij 

dokumenti si origjinal ose me 

dije përdor dokumentin e 

falsifikuar apo të ndryshuar 

si origjinal, dënohet me gjobë 

ose me burgim deri në katër 

(4) vjet.

Aktvendim , 

Aktgjykim

Fajësues , 

Refuzues

Pranon fajësinë 30/09/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

402 23.05.2022 24.05.2022 2022:102683 2022:102684 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 Seancë 20/09/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

407 31.05.2022 01.06.2022 2022:110943 2022:110944 1 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-2. 

Nëse vlera e pasurisë së 

vjedhur është më pak se 

pesëdhjetë (50) euro, kryesi 

dënohet me gjobë ose me 

burgim deri në gjashtë (6) 

muaj., 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-2. 

Nëse vlera e pasurisë së 

vjedhur është më pak se 

pesëdhjetë (50) euro, kryesi 

dënohet me gjobë ose me 

burgim deri në gjashtë (6) 

muaj.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Seancë , 

Shqyrtimi 

fillestar

20/09/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

409 01.06.2022 16.08.2022 2022:111306 2022:111307 1 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-184 

.Sulmi, 06/L-074 Kodi Penal 

i Republikës së Kosovës-184 

.Sulmi

Aktvendim , 

Aktgjykim

Aprovues Urdhër 

ndëshkimor

16/08/2022 Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

415 17.06.2022 20.06.2022 2022:124396 2022:124397 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

21/10/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

420 22.06.2022 22.06.2022 2022:127827 2022:127828 1 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-232 Procedura e 

ndërmjetësimit, 04/L-123 

Kodi I Procedurës Penale-5. 

Procedura mbi zbatimin e 

ndërmjetësimit zbatohet 

përshtatshmërisht sipas 

dispozitave të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet e Detyrimeve, 

dhe Ligjin për ndërmjetësim.

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Seancë 20/10/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



426 29.06.2022 29.06.2022 2022:133127 2022:133128 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-320 Vjedhja e shërbimeve komunale Kushdo që merr, 

përdor, devijon, nxjerr ose përfiton nga ndonjë shërbim komunal që furnizohet nga ose përmes rrjetit 

përçues të rrymës apo rrjetit të shpërndarjes, pa autorizimin e furnizuesit të autorizuar, dënohet me 

gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-320 Vjedhja 

e shërbimeve komunale Kushdo që merr, përdor, devijon, nxjerr ose përfiton nga ndonjë shërbim 

komunal që furnizohet nga ose përmes rrjetit përçues të rrymës apo rrjetit të shpërndarjes, pa 

autorizimin e furnizuesit të autorizuar, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet.

04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-106 

Parashkrimi i ndjekjes 

penale, 04/L-082 Kodi Penal 

i Republikës së Kosovës-106 

Parashkrimi i ndjekjes 

penale, 04/L-082 Kodi Penal 

i Republikës së Kosovës-107 

Fillimi dhe ndërprerja e 

parashkrimit të ndjekjes 

penale, 04/L-082 Kodi Penal 

i Republikës së Kosovës-107 

Fillimi dhe ndërprerja e 

parashkrimit të ndjekjes 

penale

Aktvendim , 

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

29/06/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

427 29.06.2022 29.06.2022 2022:133156 2022:133157 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 Pranon fajësinë Seancë 16/11/2022 Burgim
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

429 21.07.2022 29.09.2022 2022:141811 2022:148735 2 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-232 Procedura e 

ndërmjetësimit, 04/L-123 

Kodi I Procedurës Penale-5. 

Procedura mbi zbatimin e 

ndërmjetësimit zbatohet 

përshtatshmërisht sipas 

dispozitave të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet e Detyrimeve, 

dhe Ligjin për ndërmjetësim.

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

Seancë 13/10/2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

433 26.07.2022 26.07.2022 2022:149288 2022:150687 1 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-318 

.Shpërdorimi i pasurisë së 

huaj, 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-318 

.Shpërdorimi i pasurisë së 

huaj

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Seancë , 

Seancë

19/09/2022 Gjobë , Dënim 

me kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

437 27.07.2022 27.07.2022 2022:151900 2022:151901 1 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-410 

.Vetëgjyqësia, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-410 .Vetëgjyqësia

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë 17/08/2022 Vërejtje 

gjyqësore Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

439 28.07.2022 28.07.2022 2022:152846 2022:152847 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 Seancë 29/09/2022 Dënim me 

kusht Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

441 29.09.2022 29.09.2022 2022:153779 2022:200205 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 , 

Aktvendim 

procedural-

Mase

Fajësues , 

Paraburgim

Pranon fajësinë Seancë 20/10/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

450 29.08.2022 29.08.2022 2022:166217 2022:176165 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 01/12/2022 Gjobë , Dënim 

me kusht Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



453 18.08.2022 18.08.2022 2022:168016 2022:168017 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 Urdhër 

ndëshkimor

16/09/2022 Gjobë
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

456 23.08.2022 23.08.2022 2022:171409 2022:171410 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 Seancë 30/12/2022 Dënim me 

kusht Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

457 31.08.2022 31.08.2022 2022:177992 2022:177993 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

Seancë 24/10/2022 Gjobë , Gjobë Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

458 31.08.2022 31.08.2022 2022:178586 2022:178587 1 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-321 

.Asgjësimi apo dëmtimi i 

pasurisë, 06/L-074 Kodi 

Penal i Republikës së 

Kosovës-321 .Asgjësimi apo 

dëmtimi i pasurisë

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Seancë 22/09/2022 Vërejtje 

gjyqësore
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

464 14.09.2022 15.09.2022 2022:189058 2022:189059 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 07/11/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

466 15.09.2022 15.09.2022 2022:189641 2022:189642 1 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-382 

.Lajmërimi apo kallëzimi i 

rremë, 06/L-074 Kodi Penal 

i Republikës së Kosovës-382 

.Lajmërimi apo kallëzimi i 

rremë

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë 16/11/2022 Dënim me 

kusht
Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

473 20.09.2022 20.09.2022 2022:193277 2022:193278 1 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. 

Kushdo që ushtron në 

mënyrë arbitrare të drejtën 

që mendon se i takon në vend 

se t’i drejtohet organit 

kompetent, dënohet me gjobë 

ose me burgim deri në 

gjashtë (6) muaj., 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-1. Kushdo që 

ushtron në mënyrë arbitrare 

të drejtën që mendon se i 

takon në vend se t’i drejtohet 

organit kompetent, dënohet 

me gjobë ose me burgim deri 

në gjashtë (6) muaj.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë 25/11/2022 Vërejtje 

gjyqësore

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



484 30.09.2022 30.09.2022 2022:201111 2022:201112 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 30/11/2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

29 17.01.2022 17.01.2022 2022:008189 2022:008193 1 Aktvendim 

procedural-

Mase

Paraburgim 18/01/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

30 11.02.2022 11.02.2022 2022:008189 2022:027946 1 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-183 Arresti shtëpiak

Aktvendim 

procedural-

Mase

Paraburgim 15/02/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

57 02.03.2022 02.03.2022 2022:042386 2022:042387 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-102 Fillimi i hetimit 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-508 Zbatimi i 

ekzaminimit psikiatrik

Aktvendim per 

zgjidhjen e 

Çështjes

03/03/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

62 06.07.2022 06.07.2022 2022:082092 2022:138647 1 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-175 Urdhërarresti

Urdhër 

procedural

Urdhërarrest , 

Urdhërarrest

08/07/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

63 05.05.2022 05.05.2022 2022:089871 2022:089879 1 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-183 Arresti shtëpiak

Aktvendim , 

Aktvendim 

procedural-

Mase

Paraburgim 06/05/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

70 23.05.2022 24.05.2022 2022:103282 2022:103463 1 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-187 Kushtet e 

nevojshme për caktimin e 

paraburgimit

Aktvendim 

procedural-

Mase

Seancë për 

masë të 

sigurisë

24/05/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

76 25.05.2022 25.05.2022 2022:105556 2022:105645 1 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-187 Kushtet e 

nevojshme për caktimin e 

paraburgimit

Aktvendim- 

procedural

Paraburgim Seancë 

dëgjimore , 

Seancë 

dëgjimore

25/05/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

77 21.06.2022 21.06.2022 2022:105556 2022:127068 1 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-183 Arresti shtëpiak

Aktvendim- 

procedural

Arrest shtëpiak 23/06/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

90 06.07.2022 07.07.2022 2022:138559 2022:138560 1 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-187 Kushtet e 

nevojshme për caktimin e 

paraburgimit

Aktvendim- 

procedural

Paraburgim Seancë 

dëgjimore

07/07/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

99 07.07.2022 07.07.2022 2022:138573 2022:139402 1 Urdhër 

procedural

Urdhërarrest 08/07/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

102 08.07.2022 08.07.2022 2022:140341 2022:140342 1 Aktvendim 

procedural-

Mase

Paraburgim , 

Paraburgim

08/07/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

104 02.08.2022 02.08.2022 2022:140341 2022:155985 1 Aktvendim 

procedural-

Mase

Paraburgim 04/08/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake



108 10.08.2022 10.08.2022 2022:162441 2022:162451 1 Aktvendim 

procedural-

Mase

Paraburgim Seancë 11/08/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

111 05.09.2022 05.09.2022 2022:181598 2022:181599 1 Aktvendim 

procedural-

Mase

Paraburgim 06/09/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

114 29.09.2022 29.09.2022 2022:181598 2022:200393 1 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-178 Paraqitja në 

stacionin policor

Aktvendim 

procedural-

Mase

Paraqitje në 

stacion policor

03/10/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

125 06.09.2022 06.09.2022 2022:182760 2022:182761 1 Aktvendim 

procedural-

Mase

Paraburgim 07/09/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

127 06.09.2022 06.09.2022 2022:182793 2022:182794 1 Aktvendim 

procedural-

Mase

Paraburgim 07/09/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

135 08.09.2022 08.09.2022 2022:184913 2022:184914 3 Aktvendim 

procedural-

Mase

Arrest 

shtëpiak , 

Arrest 

shtëpiak , 

Arrest shtëpiak

09/09/2022
Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

137 08.09.2022 08.09.2022 2022:185010 2022:185011 1 Aktvendim 

procedural-

Mase

Paraburgim 09/09/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

147 10.09.2022 10.09.2022 2022:185969 2022:185971 1 Aktvendim 

procedural-

Mase

Paraburgim Seancë 

dëgjimore

11/09/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

150 11.10.2022 11.10.2022 2022:208927 2022:208930 1 Aktvendim 

procedural-

Mase

Paraburgim 12/10/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

151 12.10.2022 12.10.2022 2022:210005 2022:210006 1 Aktvendim 

procedural-

Mase

Paraburgim 13/10/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

155 13.10.2022 13.10.2022 2022:210813 2022:210820 1 Aktvendim për 

zgjidhjen e 

çështjes-

masë/sanlsion

Paraburgim 14/10/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

160 15.10.2022 15.10.2022 2022:212555 2022:212556 2 Aktvendim 

procedural-

Mase

Paraburgim , 

Paraburgim

17/10/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

163 09.11.2022 09.11.2022 2022:212555 2022:234073 2 Aktvendim 

procedural-

Mase

Arrest 

shtëpiak , 

Arrest shtëpiak

11/11/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

164 07.11.2022 08.11.2022 2022:231505 2022:231507 4 Aktvendim , 

Aktvendim 

procedural-

Mase

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

08/11/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

165 11.11.2022 11.11.2022 2022:231505 2022:236503 1 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-192 Mbikëqyrja e 

paraburgimit nga gjykata

Aktvendim 

procedural-

Mase

Paraburgim 15/11/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake



166 25.11.2022 25.11.2022 2022:231505 2022:250035 2 Aktvendim 

procedural-

Mase

Arrest 

shtëpiak , 

Arrest shtëpiak

25/11/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

185 20.12.2022 20.12.2022 2022:272541 2022:272548 1 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-187 Kushtet e 

nevojshme për caktimin e 

paraburgimit

Aktvendim për 

zgjidhjen e 

çështjes-

masë/sanlsion

Paraburgim Seancë 

dëgjimore

21/12/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

192 22.12.2022 22.12.2022 2022:276256 2022:276257 1 Aktvendim për 

zgjidhjen e 

çështjes-

masë/sanlsion

Paraburgim 23/12/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

201 23.12.2022 23.12.2022 2022:277744 2022:277753 1 Aktvendim për 

zgjidhjen e 

çështjes-

masë/sanlsion

Paraburgim 23/12/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake

205 24.12.2022 24.12.2022 2022:278408 2022:278410 1 Aktvendim për 

zgjidhjen e 

çështjes-

masë/sanlsion

Paraburgim 25/12/2022 Penale 

përgjithshme 

Procedurë 

paraprake


