
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 01.11.2006 01.11.2006 2018:016883 2018:016884 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-253 Hudhja e aktakuzës Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

27/07/2022 Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

2 02.12.2021 02.12.2021 2018:018113 2021:270860 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që 

mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në shkelje me 

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

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

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

Kushdo që mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në 

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

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

burgim deri në pesë (5) vjet.

Aktgjykim Refuzues 31/05/2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

3 09.10.2019 09.10.2019 2018:051305 2019:226177 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që përdorë armë apo materie plasëse në 

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

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

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

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

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

përdorë armë apo materie plasëse në shkelje me ligjin e 

zbatueshëm lidhur me armët apo materiet plasëse të tilla, dënohet 

me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet., 04/L-082 Kodi Penal 

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

plasëse në shkelje me ligjin e zbatueshëm lidhur me armët apo 

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

tetë (8) vjet.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

05/08/2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

4 11.11.2020 11.11.2020 2019:074704 2020:155845 6 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Personi zyrtar i cili pa autorizim kumton, dërgon 

ose në ndonjë mënyrë tjetër i vë në dispozicion personit tjetër informatën që përbën fshehtësi 

zyrtare ose siguron informatën e tillë me qëllim që t’ia përcjellë ndonjë personi të paautorizuar, 

dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-1. Personi zyrtar i cili pa autorizim kumton, dërgon ose në ndonjë mënyrë tjetër i vë në 

dispozicion personit tjetër informatën që përbën fshehtësi zyrtare ose siguron informatën e tillë me 

qëllim që t’ia përcjellë ndonjë personi të paautorizuar, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj 

deri në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-422 Keqpërdorimi i pozitës apo 

autoritetit zyrtar, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-422 Keqpërdorimi i pozitës apo 

autoritetit zyrtar, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-431 Ushtrimi i ndikimit, 04/L-082 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-431 Ushtrimi i ndikimit, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-313 Shmangia nga tatimi, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-313 Shmangia 

nga tatimi, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-374 Mbajtja në pronësi, kontroll ose 

posedim të paautorizuar të armëve, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-374 Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-434 Falsifikimi i dokumentit zyrtar, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-434 

Falsifikimi i dokumentit zyrtar, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-429 Dhënia e 

ryshfetit, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-429 Dhënia e ryshfetit, 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-428 Marrja e ryshfetit, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-428 Marrja e ryshfetit, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-398 Falsifikimi i 

dokumenteve, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-398 Falsifikimi i dokumenteve

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

mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, kërkon ose pranon 

ndonjë dhuratë apo përfitim tjetër për vete apo personin tjetër, ose 

pranon ofertën apo premtimin për dhuratë apo përfitim të tillë, në 

mënyrë që të ushtrojë ndikim të padrejtë mbi vendimmarrjen e 

personit zyrtar apo zyrtarit publik të huaj, pavarësisht nëse 

ndikimi është ushtruar ose pavarësisht nëse ndikimi i supozuar 

shpie deri te rezultati i synuar, dënohet me gjobë ose me burgim 

deri në tetë (8) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-1. Kushdo që në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të 

tërthortë, kërkon ose pranon ndonjë dhuratë apo përfitim tjetër 

për vete apo personin tjetër, ose pranon ofertën apo premtimin për 

dhuratë apo përfitim të tillë, në mënyrë që të ushtrojë ndikim të 

padrejtë mbi vendimmarrjen e personit zyrtar apo zyrtarit publik 

të huaj, pavarësisht nëse ndikimi është ushtruar ose pavarësisht 

nëse ndikimi i supozuar shpie deri te rezultati i synuar, dënohet 

me gjobë ose me burgim deri në tetë (8) vjet.

Aktvendim , Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues

I pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

17/10/2022 Burgim , 

Burgim , 

Burgim , 

Burgim , 

Burgim , 

Gjobë , 

Burgim , 

Burgim , 

Burgim , Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

5 30.08.2019 08.01.2020 2019:190817 2019:190818 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që personit tjetër i shkakton lëndim të 

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

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

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-537 Tërheqja e letërrreshtimit 

ose e shpalljes publike

Aktgjykim , Urdhër 

procedural

Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar

30/06/2022 Gjobë , Gjobë 

, Gjobë
Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

6 05.04.2012 05.04.2012 2019:233671 2019:233672 1 UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-255 

GRABITJA

Aktgjykim Refuzues Shqyrtimi 

gjyqësor

31/08/2022 Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

7 30.07.2021 30.07.2021 2020:186134 2021:169085 2 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që 

shton, heq apo fshin votat apo nënshkrimet, regjistron në mënyrë 

të pasaktë votën apo rezultatet e zgjedhjeve në dokumentet 

zgjedhore, ose publikon votën apo rezultatet e zgjedhjeve apo të 

votimit që nuk i përgjigjen votimit të vërtetë, ose në ndonjë 

mënyrë tjetër falsifikon votën apo rezultatet e zgjedhjeve, dënohet 

me burgim prej një (1) deri në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. Kushdo që shton, heq apo fshin votat 

apo nënshkrimet, regjistron në mënyrë të pasaktë votën apo 

rezultatet e zgjedhjeve në dokumentet zgjedhore, ose publikon 

votën apo rezultatet e zgjedhjeve apo të votimit që nuk i 

përgjigjen votimit të vërtetë, ose në ndonjë mënyrë tjetër 

falsifikon votën apo rezultatet e zgjedhjeve, dënohet me burgim 

prej një (1) deri në tre (3) vjet.

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural

Fajësues Marrëveshje 

për pranim të 

fajësisë

Shqyrtimi 

fillestar

20/01/2022 Dënim me 

kusht

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

Gjykata/Sud: Gjykata Themelore Prishtine 

Gjyqtari/Sudija: Sahit Krasniqi



8 08.01.2021 11.01.2021 2021:002002 2021:002003 3 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Nëse vepra 

penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga kryesi i cili vepron 

si anëtar i grupit; kryhet me përdorimin e armës apo mjetit të 

rrezikshëm; ose vepra penale rezulton me dobi pasurore në 

shumën që tejkalon dhjetëmijë (10.000) Euro, kryesi dënohet me 

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

082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Nëse vepra penale 

nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga kryesi i cili vepron si 

anëtar i grupit; kryhet me përdorimin e armës apo mjetit të 

rrezikshëm; ose vepra penale rezulton me dobi pasurore në 

shumën që tejkalon dhjetëmijë (10.000) Euro, kryesi dënohet me 

gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet.

Aktvendim , Aktvendim , 

Aktvendim , Aktgjykim

Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

08/08/2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

9 25.11.2022 25.11.2022 2021:147141 2022:250211 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

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

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

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

30/11/2022 Gjobë , Dënim 

me kusht , 

Gjobë , Dënim 

me kusht

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

10 18.01.2022 18.01.2022 2021:198120 2022:009219 4 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me 

anë të zjarrit, vërshimeve, armëve, eksplozivit, helmit ose gazit 

helmues, rrezatimit jonizues, forcës mekanike, me energji 

elektrike ose me ndonjë lloj energjie tjetër, ose me ndonjë veprim 

tjetër të rrezikshëm apo mjete të rrezikshme, shkakton rrezik të 

madh për jetën e njerëzve apo dëm të konsiderueshëm pasuror, 

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

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

anë të zjarrit, vërshimeve, armëve, eksplozivit, helmit ose gazit 

helmues, rrezatimit jonizues, forcës mekanike, me energji 

elektrike ose me ndonjë lloj energjie tjetër, ose me ndonjë veprim 

tjetër të rrezikshëm apo mjete të rrezikshme, shkakton rrezik të 

madh për jetën e njerëzve apo dëm të konsiderueshëm pasuror, 

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

Aktgjykim Hudhje , 

Fajësues

Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

29/07/2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

11 16.09.2021 16.09.2021 2021:206371 2021:206910 3 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-311 

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

Kosovës-311 .Kontrabandimi i mallrave

Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues

Marrëveshje 

për pranim të 

fajësisë , 

Marrëveshje 

për pranim të 

fajësisë , 

Marrëveshje 

për pranim të 

fajësisë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

25/01/2022 Gjobë , Gjobë 

, Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

12 24.09.2021 24.09.2021 2021:209676 2021:214273 2 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që 

mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në kundërshtim 

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

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

pesë (5) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. 

Kushdo që mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në 

kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me armë të tilla, 

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

me burgim deri në pesë (5) vjet.

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural

Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

20/01/2022 Gjobë , Gjobë 

, Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

13 16.12.2021 16.12.2021 2021:214825 2021:283804 2 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Gjykata mund të caktojë 

arrestin shtëpiak për të pandehurin nëse:

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim- 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

28/02/2022 Burgim , Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

14 21.10.2021 21.10.2021 2021:225793 2021:236479 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

Aktgjykim , Urdhër 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

03/10/2022 Gjobë
Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

15 08.10.2021 08.10.2021 2021:226391 2021:226392 2 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Personi zyrtar, i 

cili duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar i tejkalon 

kompetencat e tij ose nuk i përmbush detyrat zyrtare të tij me 

qëllim që të përfitoj çfarëdo dobie për vete ose për personin tjetër 

apo që t’i shkaktojë dëm personit tjetër ose që seriozisht t’i shkel 

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

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

Kosovës-1. Personi zyrtar, i cili duke shfrytëzuar detyrën apo 

autoritetin zyrtar i tejkalon kompetencat e tij ose nuk i përmbush 

detyrat zyrtare të tij me qëllim që të përfitoj çfarëdo dobie për 

vete ose për personin tjetër apo që t’i shkaktojë dëm personit 

tjetër ose që seriozisht t’i shkel të drejtat e personit tjetër, dënohet 

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

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

29/11/2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor



16 24.11.2021 24.11.2021 2021:238577 2021:265256 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që 

mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në kundërshtim 

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

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

pesë (5) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. 

Kushdo që mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në 

kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me armë të tilla, 

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

me burgim deri në pesë (5) vjet.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

20/01/2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

17 08.12.2021 08.12.2021 2021:249302 2021:275822 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Me rastin e marrjes së 

aktgjykimit me të cilin i akuzuari dënohet me burgim, gjyqtari i 

vetëm gjykues ose trupi gjykues:

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural

Fajësues Marrëveshje 

për pranim të 

fajësisë

25/01/2022 Burgim , Gjobë Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

18 13.12.2021 13.12.2021 2021:255870 2021:279116 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

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

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

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

19/01/2022 Gjobë Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

19 25.11.2021 25.11.2021 2021:259875 2021:266185 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

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

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

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

21/02/2022 Gjobë Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

20 13.12.2021 13.12.2021 2021:260716 2021:279150 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

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

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

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar

19/01/2022 Gjobë , Gjobë 

, Gjobë
Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

21 17.12.2021 17.12.2021 2021:279877 2021:285393 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-267 .Blerja, 

posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, 

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

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

shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe 

analoge

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

21/02/2022 Burgim , Gjobë
Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

22 13.01.2022 23.02.2022 2022:005422 2022:005423 2 UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Kushdo që prodhon para të 

falsifikuara me qëllim për t’i vënë në qarkullim si të vërteta ose e ndryshon paranë e vërtetë me 

qëllim për ta vënë në qarkullim, apo kushdo që paranë e tillë të falsifikuar e vë në qarkullim 

dënohet me burgim prej një deri në dhjetë vjet., UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal 

i Kosovës-23 BASHKËKRYERJA Nëse dy apo më shumë persona së bashku kryejnë veprën penale 

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

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

penale.

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

ditur se paraja është e falsifikuar merr, vë në qarkullim, 

transporton, pranon, përdorë ose posedon paranë e falsifikuar me 

qëllim që ta vë në qarkullim si të vërtetë, dënohet me burgim prej 

një (1) deri në tetë (8) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-2. Kushdo që duke ditur se paraja është e falsifikuar 

merr, vë në qarkullim, transporton, pranon, përdorë ose posedon 

paranë e falsifikuar me qëllim që ta vë në qarkullim si të vërtetë, 

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

Aktvendim , Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë 24/02/2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

23 13.01.2022 13.01.2022 2022:006167 2022:006168 6 UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Kushdo që kryen krim të rëndë si 

pjesë e një grupi të organizuar kriminal dënohet me gjobë deri në 250.000 euro dhe me burgim së 

paku shtatë vjet., UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(2) Nëse vepra nga 

paragrafi 1 i këtij neni ka të bëjë me sendin e vjedhur me vlerë që tejkalon 10,000 euro dhe nëse 

kryerësi ka për qëllim ta përvetësojë sendin me vlerë të tillë, kryerësi dënohet me së paku tre vjet 

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

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

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

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

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(2) Kushdo që mban në pronësi, 

kontrollon, posedon ose përdor armë pa lejen valide për mbajtjen e autorizuar të armëve për atë 

armë, dënohet me gjobë deri në 7.500 euro ose me burgim prej një deri në tetë vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-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

Aktgjykim , Urdhër 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

gjyqësor

30/03/2022 Burgim

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

24 26.01.2022 27.01.2022 2022:015561 2022:015562 2 UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-249 SHMANGIA NGA TATIMI 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-160 Vdekja e të pandehurit 

Kur gjatë rrjedhës së procedurës penale vërtetohet se i pandehuri 

ka vdekur, prokurori i shtetit merr aktvendim për pushimin e 

procedurës penale.

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

gjyqësor

13/10/2022 Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

25 08.02.2022 08.02.2022 2022:019802 2022:024576 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që 

përdorë armë apo materie plasëse në kundërshtim me ligjin e 

zbatueshëm lidhur me armët apo materiet plasëse të tilla, dënohet 

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

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

plasëse në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me armët 

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

në tetë (8) vjet.

Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

14/04/2022 Gjobë , Dënim 

me kusht
Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

26 15.02.2022 15.02.2022 2022:028929 2022:030568 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

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

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

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

09/03/2022 Gjobë Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

27 08.03.2022 09.03.2022 2022:030301 2022:045538 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-193 Caktimi i paraburgimit 

pas ngritjes së aktakuzës

Aktgjykim , Aktvendim 

procedural-Mase , 

Aktvendim procedural-Mase

Fajësues , 

Paraburgim , 

Paraburgim

Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

15/04/2022 Burgim , Gjobë Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor



28 12.04.2022 12.04.2022 2022:051133 2022:073136 2 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-193 Caktimi i paraburgimit 

pas ngritjes së aktakuzës

Aktgjykim , Aktvendim 

procedural-Mase

Fajësues , 

Fajësues , 

Paraburgim , 

Paraburgim

Pranon 

fajësinë , 

Marrëveshje 

për pranim të 

fajësisë

Shqyrtimi 

fillestar

31/05/2022 Burgim , 

Burgim , 

Gjobë , Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

29 29.03.2022 29.03.2022 2022:052268 2022:059806 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

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

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

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Marrëveshje 

për pranim të 

fajësisë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

14/04/2022 Gjobë Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

30 22.04.2022 26.04.2022 2022:061249 2022:082321 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Nëse vepra 

penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet në lidhje me 

dokumentin publik, testamentin, kambialin, regjistrin publik apo 

zyrtar ose ndonjë regjistër tjetër që ruhet në bazë të ligjit, kryesi 

dënohet me gjobë dhe me burgim deri në pesë (5) vjet., 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Nëse vepra penale nga 

paragrafi 1. i këtij neni kryhet në lidhje me dokumentin publik, 

testamentin, kambialin, regjistrin publik apo zyrtar ose ndonjë 

regjistër tjetër që ruhet në bazë të ligjit, kryesi dënohet me gjobë 

dhe me burgim deri në pesë (5) vjet.

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

31/05/2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

31 29.06.2022 28.07.2022 2022:081743 2022:133501 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

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

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

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

27/10/2022 Gjobë , Dënim 

me kusht , 

Gjobë , Dënim 

me kusht

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

32 11.05.2022 11.05.2022 2022:092292 2022:092293 1 Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

11/05/2022 Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

33 26.05.2022 26.05.2022 2022:098487 2022:106957 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

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

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

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

10/06/2022 Gjobë Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

34 06.06.2022 06.06.2022 2022:099700 2022:115231 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-367 Paraburgimi pas 

shpalljes së aktgjykimit

Aktgjykim , Aktvendim 

procedural-Mase

Fajësues , 

Paraburgim

Marrëveshje 

për pranim të 

fajësisë

Shqyrtimi 

fillestar

30/06/2022 Gjobë Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

35 21.06.2022 21.06.2022 2022:107387 2022:127082 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

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

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

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

27/07/2022 Gjobë Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

36 29.09.2022 29.09.2022 2022:139516 2022:200346 3 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.2. ndërprenë paraburgimin 

nëse i akuzuari ndodhet në paraburgim kur pushojnë së ekzistuari 

shkaqet për të cilat është paraburgosur.

Aktgjykim , Aktvendim 

procedural-Mase , 

Aktvendim procedural-Mase

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar

31/10/2022 Burgim , 

Burgim , 

Burgim , 

Gjobë , Gjobë 

, Gjobë , 

Gjobë , 

Burgim , Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

37 21.07.2022 22.07.2022 2022:148510 2022:148511 1 Ligji nr. 04 L-213 per Bashkepunim Juridik nderkombtar ne 

çeshtjet Penale-24 Procedura e thjeshtësuar për ekstradim

Aktvendim , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes

22/07/2022 Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

38 31.08.2022 31.08.2022 2022:162433 2022:178799 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-267 .Blerja, 

posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, 

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

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

shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe 

analoge

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

30/09/2022 Burgim , Gjobë
Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

39 25.08.2022 25.08.2022 2022:172516 2022:174052 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

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

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

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

30/09/2022 Gjobë Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

40 27.09.2022 27.09.2022 2022:189193 2022:198292 2 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

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

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

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

27/10/2022 Gjobë , Dënim 

me kusht
Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

41 14.01.2022 14.01.2022 2022:007146 2022:007148 1 Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Paraburgim 15/01/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake



42 08.02.2022 08.02.2022 2022:024676 2022:024687 1 Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Paraburgim 09/02/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

43 04.03.2022 04.03.2022 2022:024676 2022:043993 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Përveç rasteve nga neni 

187 i këtij Kodi ku mund të urdhërohet paraburgimi, gjykata 

mund të urdhërojë paraburgim ndaj personit nëse:

Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

07/03/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

44 03.03.2022 03.03.2022 2022:042516 2022:042518 3 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Gjykata mund të caktojë 

paraburgim ndaj një personi vetëm nëse në mënyrë të qartë ka 

gjetur se:

Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore

11/03/2022
Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

45 28.03.2022 28.03.2022 2022:042516 2022:058277 3 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Paraburgimi mund të 

vazhdohet vetëm nga gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari i 

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

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

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

gjitha veprimet e arsyeshme për të përshpejtuar zbatimin e 

hetimit. I dëmtuari apo mbrojtësi i viktimave mund të kërkojë 

formalisht apo joformalisht nga prokurori i shtetit që të kërkojë 

vazhdimin e paraburgimit.

Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

30/03/2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

46 02.08.2022 02.08.2022 2022:157135 2022:157155 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 03/08/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

47 25.08.2022 25.08.2022 2022:157135 2022:174051 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

30/08/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

48 26.10.2022 26.10.2022 2022:157135 2022:221197 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Paraburgimi mund të 

vazhdohet vetëm nga gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari i 

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

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

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

gjitha veprimet e arsyeshme për të përshpejtuar zbatimin e 

hetimit. I dëmtuari apo mbrojtësi i viktimave mund të kërkojë 

formalisht apo joformalisht nga prokurori i shtetit që të kërkojë 

vazhdimin e paraburgimit.

Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

28/10/2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

49 05.08.2022 05.08.2022 2022:159844 2022:159845 2 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.2. përmbushet njëri nga 

kushtet e mëposhtme:

Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraqitje në 

stacion policor

Seancë 

dëgjimore

06/08/2022
Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

50 23.09.2022 23.09.2022 2022:196323 2022:196325 2 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

24/09/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

51 17.10.2022 17.10.2022 2022:196323 2022:213488 3 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-191 Vazhdimi i paraburgimit Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

20/10/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

52 14.12.2022 14.12.2022 2022:196323 2022:266734 2 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Paraburgimi mund të 

vazhdohet vetëm nga gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari i 

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

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

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

gjitha veprimet e arsyeshme për të përshpejtuar zbatimin e 

hetimit. I dëmtuari apo mbrojtësi i viktimave mund të kërkojë 

formalisht apo joformalisht nga prokurori i shtetit që të kërkojë 

vazhdimin e paraburgimit.

Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

19/12/2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

53 24.09.2022 24.09.2022 2022:196326 2022:196327 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 24/09/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

54 28.09.2022 28.09.2022 2022:199635 2022:199636 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-187 Kushtet e nevojshme për 

caktimin e paraburgimit

Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 30/09/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake



55 30.09.2022 30.09.2022 2022:201780 2022:201784 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-187 Kushtet e nevojshme për 

caktimin e paraburgimit

Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore

04/10/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

56 24.10.2022 24.10.2022 2022:201780 2022:218673 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Paraburgimi mund të 

vazhdohet vetëm nga gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari i 

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

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

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

gjitha veprimet e arsyeshme për të përshpejtuar zbatimin e 

hetimit. I dëmtuari apo mbrojtësi i viktimave mund të kërkojë 

formalisht apo joformalisht nga prokurori i shtetit që të kërkojë 

vazhdimin e paraburgimit.

Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

28/10/2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

57 20.10.2022 20.10.2022 2022:216914 2022:216915 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-187 Kushtet e nevojshme për 

caktimin e paraburgimit

Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore

25/10/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

58 16.11.2022 16.11.2022 2022:216914 2022:240241 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Paraburgimi mund të 

vazhdohet vetëm nga gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari i 

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

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

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

gjitha veprimet e arsyeshme për të përshpejtuar zbatimin e 

hetimit. I dëmtuari apo mbrojtësi i viktimave mund të kërkojë 

formalisht apo joformalisht nga prokurori i shtetit që të kërkojë 

vazhdimin e paraburgimit.

Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

18/11/2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

59 10.12.2022 10.12.2022 2022:262193 2022:262195 2 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Gjykata mund të caktojë 

paraburgim ndaj një personi vetëm nëse në mënyrë të qartë ka 

gjetur se:

Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore

20/12/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

60 17.12.2022 17.12.2022 2022:269872 2022:269873 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-187 Kushtet e nevojshme për 

caktimin e paraburgimit

Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore

20/12/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

61 25.01.2022 26.01.2022 2022:014998 2022:015000 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Gjykata mund të caktojë 

arrestin shtëpiak për të pandehurin nëse:

Aktvendim , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim 

procedural-Mase

Paraburgim Seancë 

dëgjimore

26/01/2022 Penale të 

mitur 

procedura 

paraprake

62 19.04.2022 19.04.2022 2022:014998 2022:077398 1 Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion , 

Aktvendim procedural-Mase

Arrest shtëpiak 27/04/2022 Penale të 

mitur 

procedura 

paraprake

63 01.04.2022 01.04.2022 2022:064985 2022:064986 2 Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore

02/04/2022 Penale të 

mitur 

procedura 

paraprake

64 27.04.2022 27.04.2022 2022:064985 2022:085369 2 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

29/04/2022 Penale të 

mitur 

procedura 

paraprake

65 07.05.2022 07.05.2022 2022:090991 2022:090992 1 06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-1. Gjyqtari për të mitur 

mund të caktoj paraburgimin ndaj të miturit nëse ekzistojnë arsyet 

e përcaktuara me dispozitat e Kodit të Procedurës Penale dhe 

nëse alternativat e paraburgimit nuk do të ishin të mjaftueshme 

për të siguruar praninë e të miturit, për të parandaluar kryerjen e 

serishme të veprës dhe për të siguruar zbatim të suksesshëm të 

procedurës. Gjyqtari për të mitur shqyrton nëse masat e parapara 

në nenin 7 të këtij Kodi ose në nenin 173 të Kodit të Procedurës 

Penale mund të urdhërohen si alternativë për paraburgimin. 

Aktvendimi mbi paraburgimin e të miturit përfshin një shpjegim 

të arsyetuar për pamjaftueshmërinë e alternativave kundruall 

paraburgimit.

Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore

12/05/2022

Penale të 

mitur 

procedura 

paraprake

66 31.05.2022 31.05.2022 2022:090991 2022:110024 1 Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Paraburgim 03/06/2022 Penale të 

mitur 

procedura 

paraprake

67 27.06.2022 27.06.2022 2022:090991 2022:131198 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-191 Vazhdimi i paraburgimit Aktgjykim , Aktvendim për 

zgjidhjen e çështjes-

masë/sanlsion

Paraburgim , 

Paraburgim

30/06/2022 Penale të 

mitur 

procedura 

paraprake



68 04.08.2022 05.08.2022 2022:159056 2022:159059 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-187 Kushtet e nevojshme për 

caktimin e paraburgimit

Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore

05/08/2022 Penale të 

mitur 

procedura 

paraprake

69 29.08.2022 29.08.2022 2022:159056 2022:176312 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-191 Vazhdimi i paraburgimit Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

02/09/2022 Penale të 

mitur 

procedura 

paraprake


