
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 20.05.2021 20.05.2021 2018:021638 2021:096085 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që pa autorizim blen ose posedon me 

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

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

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

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

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

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

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Gjykata, në aktgjykimin 

me të cilin të akuzuarin e shpall fajtor shënon:

Aktvendim , Aktgjykim Fajësues I pafajshëm Shqyrtimi 

gjyqësor

22/04/2022 Burgim , Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

3 11.02.2016 11.02.2016 2018:058225 2018:058226 4 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kur vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni 

kryhet në një perimetër prej treqind e pesëdhjetë (350) metrash nga shkolla apo mjedisi tjetër i cili 

përdoret nga fëmijët ose kur vepra kryhet ndaj personit nën moshën tetëmbëdhjetë vjet, kryesi 

dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet., 04/L-082 Kodi Penal 

i Republikës së Kosovës-2. Kur vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet në një perimetër prej 

treqind e pesëdhjetë (350) metrash nga shkolla apo mjedisi tjetër i cili përdoret nga fëmijët ose kur 

vepra kryhet ndaj personit nën moshën tetëmbëdhjetë vjet, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim 

prej tre (3) deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-374 

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

Republikës së Kosovës-374 Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, 

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që kryen veprat penale në vijim ndaj 

personit nën moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjet, dënohet siç përcaktohet në vijim:, 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që kryen veprat penale në vijim ndaj personit nën moshën 

gjashtëmbëdhjetë (16) vjet, dënohet siç përcaktohet në vijim:, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-5. Kur vepra nga paragrafi 1., 2. ose 3. kryhet kundër personit nën moshën 

gjashtëmbëdhjetë (16) vjet, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej pesë (5) deri në njëzetë 

(20) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-5. Kur vepra nga paragrafi 1., 2. ose 3. 

kryhet kundër personit nën moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjet, kryesi dënohet me gjobë dhe me 

burgim prej pesë (5) deri në njëzetë (20) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. 

Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni ka të bëjë me një apo më shumë prej veprave penale 

në vijim, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet:, 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni ka të bëjë me një 

apo më shumë prej veprave penale në vijim, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në 

pesë (5) vjet:

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

kryen veprat penale në vijim ndaj personit nën moshën 

gjashtëmbëdhjetë (16) vjet, dënohet siç përcaktohet në vijim:, 

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

kryen veprat penale në vijim ndaj personit nën moshën 

gjashtëmbëdhjetë (16) vjet, dënohet siç përcaktohet në vijim:

Aktvendim , Aktgjykim , 

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim- procedural

Lirues , Lirues 

, Lirues , 

Lirues

I pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

29/04/2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

19 19.04.2021 19.04.2021 2020:181223 2021:072636 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Pas ngritjes së aktakuzës 

dhe deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, paraburgimi mund 

të caktohet, vazhdohet ose të hiqet vetëm me aktvendim të 

gjyqtarit të vetëm gjykues, kryetarit të trupit gjykues ose trupit 

gjykues në seancë. Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 

gjykues së pari dëgjon mendimin e prokurorit të shtetit kur 

procedura është filluar me kërkesën e tij dhe mendimin e të 

pandehurit ose mbrojtësit. Kundër aktvendimit palët kanë të 

drejtë ankese. Neni 189, paragrafët 3. dhe 4. të këtij Kodi 

zbatohen përshtatshmërisht.

Aktvendim , Aktgjykim , 

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim 

procedural-Mase , 

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase , Aktvendim 

procedural-Mase , 

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Fajësues

I pafajshëm Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

01/08/2022 Burgim

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

27 15.03.2021 16.03.2021 2021:028334 2021:047924 7 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-219 Falsifikimi i 

rezultateve të votimit, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-219 Falsifikimi i rezultateve të votimit

Aktvendim , Aktgjykim , 

Aktvendim- procedural

Lirues , Lirues 

, Lirues , 

Lirues , Lirues 

, Lirues , 

Lirues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

25/05/2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

29 24.09.2021 24.09.2021 2021:199410 2021:214295 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 , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

20/01/2022 Gjobë , Dënim 

me kusht

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

Gjykata/Sud: Gjykata Themelore Ferizaj

Gjyqtari/Sudija: Kadrije Goga-Lubishtani



31 25.11.2021 25.11.2021 2021:219085 2021:265790 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

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

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

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

28/04/2022 Gjobë Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

34 06.12.2021 06.12.2021 2021:240956 2021:272593 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 Marrëveshje 

për pranim të 

fajësisë

Shqyrtimi 

fillestar

15/03/2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

35 12.11.2021 12.11.2021 2021:246756 2021:254867 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 Marrëveshje 

për pranim të 

fajësisë

Shqyrtimi 

fillestar

31/05/2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

36 13.12.2021 13.12.2021 2021:255875 2021:279131 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

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

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

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar

25/03/2022 Gjobë , Dënim 

me kusht
Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

38 08.02.2022 08.02.2022 2022:019808 2022:024567 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 , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar

15/03/2022 Gjobë , Dënim 

me kusht

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

40 22.03.2022 22.03.2022 2022:042210 2022:053043 3 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 , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar

27/06/2022 Gjobë , Gjobë 

, Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht , 

Dënim me 

kusht

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

42 28.04.2022 28.04.2022 2022:068614 2022:085838 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

16/06/2022 Gjobë Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

43 21.04.2022 21.04.2022 2022:072297 2022:079852 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

31/05/2022 Gjobë , Dënim 

me kusht
Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

45 17.05.2022 17.05.2022 2022:089628 2022:097535 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

05/07/2022 Dënim me 

kusht
Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor



48 24.03.2017 24.03.2017 2018:058108 2018:058109 3 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kur vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni 

kryhet në një perimetër prej treqind e pesëdhjetë (350) metrash nga shkolla apo mjedisi tjetër i cili 

përdoret nga fëmijët ose kur vepra kryhet ndaj personit nën moshën tetëmbëdhjetë vjet, kryesi 

dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet., 04/L-082 Kodi Penal 

i Republikës së Kosovës-2. Kur vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet në një perimetër prej 

treqind e pesëdhjetë (350) metrash nga shkolla apo mjedisi tjetër i cili përdoret nga fëmijët ose kur 

vepra kryhet ndaj personit nën moshën tetëmbëdhjetë vjet, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim 

prej tre (3) deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. 

Kushdo që kryen veprat penale në vijim ndaj personit nën moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjet, 

dënohet siç përcaktohet në vijim:, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që 

kryen veprat penale në vijim ndaj personit nën moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjet, dënohet siç 

përcaktohet në vijim:, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-4. Prindi, prindi adoptues, 

kujdestari apo personi tjetër që ushtron autoritet prindor mbi fëmijën, i cili e detyron fëmijën e tillë 

të punojë në mënyrë të tepruar ose të kryej punë që nuk është e përshtatshme për moshën e fëmijës 

ose e detyron fëmijën e tillë që në lëmoshë të lyp para ose dobi tjetër materiale, ose e detyron 

fëmijën e tillë që të përfshihet në aktivitete që e rrezikojnë apo dëmtojnë zhvillimin e fëmijës, 

dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-4. Prindi, prindi adoptues, kujdestari apo personi tjetër që ushtron autoritet 

prindor mbi fëmijën, i cili e detyron fëmijën e tillë të punojë në mënyrë të tepruar ose të kryej punë 

që nuk është e përshtatshme për moshën e fëmijës ose e detyron fëmijën e tillë që në lëmoshë të lyp 

para ose dobi tjetër materiale, ose e detyron fëmijën e tillë që të përfshihet në aktivitete që e 

rrezikojnë apo dëmtojnë zhvillimin e fëmijës, dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në 

pesë (5) vjet.

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

kryen veprat penale në vijim ndaj personit nën moshën 

gjashtëmbëdhjetë (16) vjet, dënohet siç përcaktohet në vijim:, 

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

kryen veprat penale në vijim ndaj personit nën moshën 

gjashtëmbëdhjetë (16) vjet, dënohet siç përcaktohet në vijim:

Aktvendim , Aktgjykim , 

Aktvendim procedural-Mase

Paraburgim , 

Fajësues , 

Lirues , Lirues

I pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

28/02/2022 Burgim

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

15 26.01.2022 27.01.2022 2022:016125 2022:016131 1 Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Paraburgim Seancë 

dëgjimore

28/01/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

16 16.02.2022 16.02.2022 2022:016125 2022:031936 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-191 Vazhdimi i paraburgimit Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Paraburgim 24/02/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

17 04.02.2022 04.02.2022 2022:019480 2022:022324 1 Aktvendim , Aktvendim për 

zgjidhjen e çështjes-

masë/sanlsion

Paraburgim Seancë 

dëgjimore

04/02/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

21 24.02.2022 24.02.2022 2022:038457 2022:038459 7 Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore

02/03/2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

22 02.03.2022 02.03.2022 2022:038457 2022:042304 8 Urdhër - masë , Urdhër - 

masë

03/03/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

23 18.03.2022 18.03.2022 2022:038457 2022:051108 9 Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

24/03/2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

24 15.04.2022 15.04.2022 2022:038457 2022:075633 1 Aktvendim- procedural Paraburgim 15/04/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

25 29.04.2022 29.04.2022 2022:038457 2022:087860 1 Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Paraburgim 29/04/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

26 17.05.2022 17.05.2022 2022:038457 2022:098174 5 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-187 Kushtet e nevojshme për 

caktimin e paraburgimit

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

20/05/2022
Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

28 20.05.2022 20.05.2022 2022:038457 2022:102187 9 Urdhër - masë 31/05/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake



29 27.05.2022 30.05.2022 2022:038457 2022:107607 9 Urdhër - masë 31/05/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

30 05.07.2022 05.07.2022 2022:038457 2022:137136 3 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Gjykata mund të urdhërojë 

që i pandehuri të mbrohet në liri me dorëzani ose të lirohet nga 

paraburgimi me dorëzani kur:, 04/L-123 Kodi I Procedurës 

Penale-1. Gjykata mund të urdhërojë që i pandehuri të mbrohet 

në liri me dorëzani ose të lirohet nga paraburgimi me dorëzani 

kur:

Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Dorëzani , 

Dorëzani , 

Dorëzani

25/07/2022
Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

35 21.03.2022 21.03.2022 2022:052255 2022:052261 1 Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Paraburgim Seancë 

dëgjimore

22/03/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

40 23.03.2022 24.03.2022 2022:055182 2022:055184 1 Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Paraburgim Seancë 

dëgjimore

24/03/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

41 15.04.2022 15.04.2022 2022:055182 2022:076736 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-191 Vazhdimi i paraburgimit Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Paraburgim 20/04/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

42 13.06.2022 13.06.2022 2022:055182 2022:120150 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-191 Vazhdimi i paraburgimit Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Paraburgim 16/06/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

45 16.05.2022 16.05.2022 2022:096382 2022:096383 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që merr pjesë në trafikimin e njerëzve 

dënohet me gjobë dhe me burgim prej pesë (5) deri në dymbëdhjetë (12) vjet., 06/L-074 Kodi Penal 

i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që merr pjesë në trafikimin e njerëzve dënohet me gjobë dhe me 

burgim prej pesë (5) deri në dymbëdhjetë (12) vjet.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-112 Sekuestrimi i përkohshëm Urdhër procedural 17/05/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

47 18.05.2022 18.05.2022 2022:099700 2022:099701 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

18/05/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

52 14.06.2022 14.06.2022 2022:121471 2022:121479 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

15/06/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

45 24.01.2022 24.01.2022 2022:013844 2022:013847 1 Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Paraburgim Seancë 

dëgjimore

25/01/2022 Penale të 

mitur 

procedura 

paraprake


