
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 11.01.2017 07.03.2022 2018:023171 2018:023172 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që shfrytëzon ose mundëson shërbimet 

seksuale të viktimës së trafikimit dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në pesë (5) vjet., 04/L-

082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që shfrytëzon ose mundëson shërbimet seksuale 

të viktimës së trafikimit dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në pesë (5) vjet.

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

shfrytëzon ose mundëson shërbimet seksuale të viktimës së 

trafikimit dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në pesë (5) 

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

shfrytëzon ose mundëson shërbimet seksuale të viktimës së 

trafikimit dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në pesë (5) 

vjet.

Aktgjykim , Urdhër 

procedural

Lirues I pafajshëm Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

20/09/2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

2 15.07.2011 27.09.2022 2018:041645 2018:041646 6 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-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 .

Aktvendim , Aktvendim , 

Aktvendim , Aktgjykim , 

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim- procedural

Fajësues I pafajshëm Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

01/12/2022 Burgim , 

Burgim , 

Burgim , 

Burgim
Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

3 25.06.2020 21.09.2022 2018:047801 2020:075800 28 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.

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.

Aktvendim , Aktvendim , 

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

16/12/2022 Gjobë , Gjobë 

, Gjobë , 

Gjobë , Gjobë 

, Gjobë , 

Gjobë , Gjobë 

, Gjobë , 

Gjobë , Gjobë 

, Gjobë , 

Gjobë , Gjobë 

, Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

4 29.12.2017 25.02.2022 2018:054944 2018:054945 1 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-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:

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

28/04/2022 Burgim

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

5 01.09.2008 23.05.2022 2018:058753 2018:058754 1 UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(4) Nëse vepra penale nga paragrafi 2 

i këtij neni kryhet kundër personit nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjet, kryerësi dënohet me burgim 

prej pesë deri në njëzet vjet.

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

ose kryetari i trupit gjykues merr aktvendim me shkrim të 

arsyetuar me të cilin refuzon kërkesën ose hudh aktakuzën.

Aktvendim , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes

02/06/2022 Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

Gjykata/Sud: Gjykata Themelore Ferizaj 

Gjyqtari/Sudija: Ilir Bytyqi



6 27.12.2018 25.08.2022 2018:071708 2018:071709 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-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1.7. vepra është kryer brenda perimetrit prej treqind e pesëdhjetë (350) 

metrash nga shkolla apo mjedisi tjetër që përdoret nga fëmijët ose brenda perimetrit prej treqind e 

pesëdhjetë (350) metrash nga cilido institucion i edukimit;, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-1.7. vepra është kryer brenda perimetrit prej treqind e pesëdhjetë (350) metrash nga 

shkolla apo mjedisi tjetër që përdoret nga fëmijët ose brenda perimetrit prej treqind e pesëdhjetë 

(350) metrash nga cilido institucion i edukimit;

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 .

Aktvendim , Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

18/11/2022 Burgim

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

7 12.11.2019 03.08.2021 2019:262744 2019:262745 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Personi madhor i cili bashkëjeton në një bashkësi 

jashtëmartesore me personin në mes të moshës katërmbëdhjetë (14) dhe gjashtëmbëdhjetë (16) vjet, 

dënohet me burgim prej pesë (5) deri në njëzet (20) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-1. Personi madhor i cili bashkëjeton në një bashkësi jashtëmartesore me personin në mes 

të moshës katërmbëdhjetë (14) dhe gjashtëmbëdhjetë (16) vjet, dënohet me burgim prej pesë (5) 

deri në njëzet (20) vjet.

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

ose kryetari i trupit gjykues merr aktvendim me shkrim të 

arsyetuar me të cilin refuzon kërkesën ose hudh aktakuzën.

Aktvendim , Aktgjykim , 

Aktvendim- procedural

Lirues I pafajshëm Shqyrtimi 

gjyqësor

14/06/2022
Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

8 12.12.2019 25.07.2022 2019:278980 2019:289545 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-250 Kërkesa për hudhjen e aktakuzës 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-250 Kërkesa për hudhjen e 

aktakuzës

Aktvendim , Aktgjykim , 

Aktvendim- procedural

Fajësues I pafajshëm Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

11/10/2022 Dënim me 

kusht Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

9 25.09.2020 25.07.2022 2020:120087 2020:121059 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.

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

aktakuzës

Aktvendim , Aktgjykim , 

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim- procedural

Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

28/09/2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

10 18.03.2021 02.12.2022 2020:167760 2021:051428 7 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.

Aktvendim , Aktgjykim , 

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim- procedural

Refuzues , 

Refuzues , 

Refuzues , 

Refuzues

I pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm

02/12/2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

11 04.06.2021 25.08.2022 2021:012388 2021:109728 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

Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

17/11/2022 Gjobë , Gjobë 

, Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht , 

Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht , 

Dënim me 

kusht

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

12 02.07.2021 25.08.2022 2021:030877 2021:142706 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2.2. moskryerja me 

dashje e ndonjë detyre të domosdoshme të përcaktuar me ligj;, 

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2.2. moskryerja me 

dashje e ndonjë detyre të domosdoshme të përcaktuar me ligj;

Aktvendim , Aktvendim , 

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural

Fajësues I pafajshëm Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

21/10/2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor



13 14.06.2021 15.06.2021 2021:097937 2021:119846 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-7. Kur vepra nga paragrafi 1 ose 2 i këtij neni kryhet 

ndaj personit nën moshën katërmbëdhjetë (14) vjet, kryesi dënohet me burgim prej së paku dhjetë 

(10) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-7. Kur vepra nga paragrafi 1 ose 2 i këtij 

neni kryhet ndaj personit nën moshën katërmbëdhjetë (14) vjet, kryesi dënohet me burgim prej së 

paku dhjetë (10) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që detyron 

personin tjetër për të kryer akt seksual pa pëlqimin e personit të tillë, dënohet me burgim prej dy (2) 

deri në dhjetë (10) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që detyron 

personin tjetër për të kryer akt seksual pa pëlqimin e personit të tillë, dënohet me burgim prej dy (2) 

deri në dhjetë (10) vjet.

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 , Aktgjykim , 

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase , Aktvendim 

procedural-Mase , 

Aktvendim procedural-Mase

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Fajësues

I pafajshëm Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

04/02/2022 Burgim

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

14 10.12.2021 13.12.2021 2021:107148 2021:278282 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 , Aktvendim per 

zgjidhjen e Çështjes , 

Urdhër procedural , 

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase , Aktvendim 

procedural-Mase

Arrest 

shtëpiak , 

Arrest 

shtëpiak , 

Arrest shtëpiak

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

21/02/2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

15 21.02.2022 25.08.2022 2021:170838 2022:033490 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me 

anë të zjarrit, vërshimeve, armëve, eksplozivit apo ndonjë mjeti 

tjetër vdekjeprurës, 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., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-1. Kushdo që me anë të zjarrit, vërshimeve, armëve, 

eksplozivit apo ndonjë mjeti tjetër vdekjeprurës, 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 Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

05/10/2022 Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

16 12.11.2021 12.11.2021 2021:216785 2021:254862 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-5. Nëse vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni 

kryhet ndaj personit nën moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjet, kryesi dënohet me burgim prej pesë 

(5) deri në dhjetë (10) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-5. Nëse vepra penale 

nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet ndaj personit nën moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjet, kryesi 

dënohet me burgim prej pesë (5) deri në dhjetë (10) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-1. Kushdo që prek personin tjetër me qëllim seksual ose e cyt personin e tillë të prekë 

kryesin apo personin tjetër për qëllim seksual, pa pëlqimin e personit të tillë, dënohet me gjobë ose 

me burgim deri në një (1) vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që prek 

personin tjetër me qëllim seksual ose e cyt personin e tillë të prekë kryesin apo personin tjetër për 

qëllim seksual, pa pëlqimin e personit të tillë, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vjet.

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

ose kryetari i trupit gjykues merr aktvendim me shkrim të 

arsyetuar me të cilin refuzon kërkesën ose hudh aktakuzën.

Aktgjykim , Aktgjykim , 

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase , Aktvendim 

procedural-Mase

Lirues , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

I pafajshëm Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

31/05/2022

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

17 24.12.2021 25.08.2022 2021:269083 2021:291214 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-296 .Falsifikimi i 

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

.Falsifikimi i parasë

Aktgjykim Aprovues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

21/10/2022 Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor
18 13.01.2022 14.01.2022 2021:284027 2022:006104 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.1. në kohën e kryerjes së 

veprës penale i pandehuri ka qenë në gjendje të paaftësisë 

mendore ose aftësisë së zvogëluar mendore; ose

Aktvendim , Aktgjykim , 

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim 

procedural-Mase , 

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase , Aktvendim 

procedural-Mase , 

Aktvendim procedural-Mase

Fajësues , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

I pafajshëm Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

02/08/2022 Burgim

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

19 31.12.2021 31.12.2021 2021:290859 2021:296934 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-242 .Marrja apo 

mbajtja e kundërligjshme e fëmijës, 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-242 .Marrja apo mbajtja e kundërligjshme 

e fëmijës

Aktgjykim Fajësues I pafajshëm Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

15/06/2022 Burgim Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor
20 19.01.2022 20.01.2022 2021:291932 2022:010226 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Gabimet në emra dhe 

numra, gabimet tjera në shkrim dhe llogaritje, parregullsitë në 

mënyrën e përpilimit të aktgjykimit me shkrim dhe mospërputhja 

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

mbrojtësit ose sipas detyrës zyrtare përmirësohen nga gjyqtari i 

vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues me aktvendim të 

posaçëm.

Aktvendim , Aktgjykim , 

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase , Aktvendim 

procedural-Mase , 

Aktvendim procedural-Mase

Fajësues , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

I pafajshëm Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

19/08/2022 Burgim

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor



21 28.07.2022 29.07.2022 2022:055182 2022:153381 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 , 

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Fajësues , 

Paraburgim , 

Paraburgim

Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

22/08/2022 Burgim

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

22 08.08.2022 08.08.2022 2022:074004 2022:159997 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-Mase , 

Aktvendim procedural-Mase 

, Urdhër - masë

Fajësues , 

Paraburgim , 

Paraburgim

Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

09/09/2022 Gjobë Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor
23 08.06.2022 25.08.2022 2022:074988 2022:116381 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që pa 

autorizim posedon narkotikë, substanca psikotrope apo analoge, 

dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në tre (3) vjet., 

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

autorizim posedon narkotikë, substanca psikotrope apo analoge, 

dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në tre (3) vjet.

Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar

19/09/2022 Gjobë , Gjobë 

, Dënim me 

kusht
Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

24 08.07.2022 08.07.2022 2022:121471 2022:140447 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.

Aktgjykim , Aktvendim 

procedural-Mase , 

Aktvendim procedural-Mase

Fajësues , 

Paraburgim

Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

09/08/2022 Burgim , Gjobë

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

25 14.10.2022 17.10.2022 2022:135383 2022:212446 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-2. Nëse gjyqtari i vetëm 

gjykues ose trupi gjykues shqipton dënim prej pesë (5) ose më 

shumë vjet burg të akuzuarit ia cakton paraburgimin, nëse ai nuk 

gjendet në paraburgim, ose ia vazhdon atë kur i akuzuari gjendet 

në paraburgim.

Aktgjykim , Aktvendim 

procedural-Mase , 

Aktvendim procedural-Mase

Fajësues , 

Paraburgim

Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

08/12/2022 Burgim Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

26 12.07.2022 12.07.2022 2022:138415 2022:140780 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

17/11/2022 Dënim me 

kusht

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor
27 03.08.2022 04.08.2022 2022:144124 2022:157999 2 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 , 

Aktvendim procedural-Mase

Fajësues , 

Fajësues , 

Arrest shtëpiak

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar

22/08/2022 Gjobë , Gjobë Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor
28 28.10.2022 28.10.2022 2022:162422 2022:222924 2 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-269 .Posedimi i 

paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge, 

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-269 .Posedimi i 

paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge

Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar

27/12/2022 Gjobë , Gjobë 

, Gjobë , Gjobë
Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

29 31.08.2022 31.08.2022 2022:163369 2022:178802 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-272 .Kultivimi i 

bimës së hashashit, shkurres së kokainës ose bimëve të kanabisit, 

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-272 .Kultivimi i 

bimës së hashashit, shkurres së kokainës ose bimëve të kanabisit

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

17/11/2022 Gjobë Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

30 16.08.2022 17.08.2022 2022:164076 2022:166476 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

21/09/2022 Gjobë Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor
31 31.08.2022 31.08.2022 2022:172504 2022:178809 2 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

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

26/10/2022 Gjobë Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor
32 03.10.2022 04.10.2022 2022:191050 2022:202553 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në 

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

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

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues

Pranon 

fajësinë , 

Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

05/12/2022 Gjobë , Dënim 

me kusht

Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor
33 04.11.2022 04.11.2022 2022:228943 2022:228944 1 Ligji nr. 04 L-213 per Bashkepunim Juridik nderkombtar ne 

çeshtjet Penale-1. Në mënyrë që të sigurohet prania e personit të 

kërkuar gjatë procedurës së ekstradimit, Prokuroria Themelore 

vepron në përputhje me dispozitat e Kodit të Procedurës Penale.

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion , 

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Paraburgim Seancë 

dëgjimore

16/11/2022 Krime të 

rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor



34 26.03.2018 25.02.2022 2018:008755 2018:008756 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.

03/L-193 Kodi i Drejtësisë për të Mitur-1. Gjykata shqipton 

masën e mbikëqyrjes së shtuar nga ana e prindit, prindit adoptues 

ose kujdestarit pas dëgjimit të prindit, prindit adoptues ose 

kujdestarit, kur prindi, prindi adoptues apo kujdestari është i aftë 

për mbikëqyrjen e të miturit, por që është treguar i pakujdesshëm 

ndaj mbikëqyrjes së tillë dhe kur masa e tillë është në interesin 

më të mirë të të miturit.

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Masë 

Edukative

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

19/05/2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

35 01.10.2021 01.10.2021 2018:044047 2021:220649 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që personit tjetër i shkakton lëndim të 

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

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

06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-24 .Qortimi gjyqësor Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Qortim 

gjyqësor 

Shqyrtimi 

gjyqësor

29/03/2022 Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor
36 13.06.2014 07.03.2022 2018:059584 2018:059585 3 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që e asgjëson, dëmton apo e bën të 

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

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

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

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

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-35 Kompetenca territoriale 

lidhur me bashkimin e procedurës

Aktvendim , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim për 

zgjidhjen e çështjes-

masë/sanlsion

Masë 

Edukative

Shqyrtimi 

gjyqësor

16/05/2022
Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

37 30.10.2018 18.11.2021 2018:065085 2018:065086 2 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.

03/L-193 Kodi i Drejtësisë për të Mitur-1. Gjykata shqipton 

masën e mbikëqyrjes së shtuar nga ana e prindit, prindit adoptues 

ose kujdestarit pas dëgjimit të prindit, prindit adoptues ose 

kujdestarit, kur prindi, prindi adoptues apo kujdestari është i aftë 

për mbikëqyrjen e të miturit, por që është treguar i pakujdesshëm 

ndaj mbikëqyrjes së tillë dhe kur masa e tillë është në interesin 

më të mirë të të miturit.

Aktvendim , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim për 

zgjidhjen e çështjes-

masë/sanlsion

Mbikqyrja e 

shtuar nga ana 

e prindit

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

30/03/2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

38 04.04.2019 19.01.2022 2019:084383 2019:086780 2 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni 

kryhet me qëllim që drunjtë e prerë të shiten; nëse sasia e drunjve të prerë është mbi pesë (5) metra 

kub; ose nëse vepra penale është kryer në pyllin e mbrojtur, në parkun e mbrojtur apo në pyllin 

tjetër me destinim të posaçëm, kryesi dënohet me gjobë dhe 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 me qëllim që drunjtë e prerë të shiten; nëse sasia e drunjve të prerë është mbi pesë (5) 

metra kub; ose nëse vepra penale është kryer në pyllin e mbrojtur, në parkun e mbrojtur apo në 

pyllin tjetër me destinim të posaçëm, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj deri 

në tre (3) vjet.

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

numra, gabimet tjera në shkrim dhe llogaritje, parregullsitë në 

mënyrën e përpilimit të aktgjykimit me shkrim dhe mospërputhja 

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

mbrojtësit ose sipas detyrës zyrtare përmirësohen nga gjyqtari i 

vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues me aktvendim të 

posaçëm.

Aktvendim , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim për 

zgjidhjen e çështjes-

masë/sanlsion

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

28/01/2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

39 19.02.2020 18.11.2021 2019:187244 2020:024677 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3.1. në pyllin e mbrojtur, në parkun e mbrojtur apo 

në pyllin tjetër me destinim të posaçëm;, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3.1. në 

pyllin e mbrojtur, në parkun e mbrojtur apo në pyllin tjetër me destinim të posaçëm;

06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-1. Kur gjyqtari për të 

mitur ose trupit gjykues për të mitur merr propozimin nga 

prokurori i shtetit për të mitur, ai mund të merr aktvendim për 

hedhjen e propozimit apo transferimin e çështjes në gjykatë tjetër, 

nëse ekzistojnë kushtet e parapara me dispozitat e Kodit të 

Procedurës Penale, pushon procedurën nëse gjyqtari kompetent e 

sheh të arsyeshme shqiptimin e ndonjë mase ose dënimi.

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

24/03/2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

40 08.11.2019 18.11.2021 2019:202490 2019:259968 1 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që i shkakton lëndim të rëndë trupor 

personit tjetër ose e dëmton shëndetin e personit tjetër deri në masën e tillë sa që mund të rezultojë 

me:, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që i shkakton lëndim të rëndë trupor 

personit tjetër ose e dëmton shëndetin e personit tjetër deri në masën e tillë sa që mund të rezultojë 

me:

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Masë 

Edukative

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

21/01/2022 Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

41 07.09.2020 03.12.2021 2019:282921 2020:109520 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me dijeni ofron lokalin, qoftë si pronar 

i lokalit, qiradhënës, qiramarrës, shfrytëzues ose person përgjegjës, personit tjetër për qëllim të 

prostitucionit ose mundësimit të prostitucionit, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në katër (4) 

vjet., 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me dijeni ofron lokalin, qoftë si 

pronar i lokalit, qiradhënës, qiramarrës, shfrytëzues ose person përgjegjës, personit tjetër për qëllim 

të prostitucionit ose mundësimit të prostitucionit, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në katër (4) 

vjet.

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1.1. kryesi i cili 

kryen veprën penale të dhunimit nga neni 230 i këtij Kodi ndaj 

personit nën moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjet, dënohet me 

burgim prej pesë (5) deri në (20) njëzet vjet., 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-1.1. kryesi i cili kryen veprën 

penale të dhunimit nga neni 230 i këtij Kodi ndaj personit nën 

moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjet, dënohet me burgim prej pesë 

(5) deri në (20) njëzet vjet.

Aktvendim , Aktgjykim Lirues I pafajshëm Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

01/08/2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor



42 20.07.2020 18.11.2021 2020:035491 2020:086369 6 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3.1.burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet për 

veprën penale nga paragrafi 1 i këtij neni;, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-

3.1.burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet për veprën penale nga paragrafi 1 i këtij neni;

06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-1. Gjykata mund të 

shqiptoj dënimin urdhër me punë në dobi të pëgjithshme. Kur e 

shqipton urdhrin për punë në dobi të përgjithshme, gjykata e 

urdhëron të miturin që të kryejë punë në dobi të përgjithshme pa 

pagesë për një afat të caktuar prej tridhjetë (30) deri në 

njëqindenjëzet (120) orëve.

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Urdhër për 

punë në dobi 

të 

përgjithshme , 

Urdhër për 

punë në dobi 

të 

përgjithshme , 

Urdhër për 

punë në dobi 

të 

përgjithshme , 

Urdhër për 

punë në dobi 

të 

përgjithshme , 

Urdhër për 

punë në dobi 

të përgjithshme

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

21/07/2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

43 28.09.2020 18.11.2021 2020:116483 2020:121439 1 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;

06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-1. Gjykata, shqipton 

masën e mbikëqyrjes së shtuar nga ana e prindit, prindit adoptues 

ose kujdestarit pas dëgjimit të prindit, prindit adoptues ose 

kujdestarit, kur prindi, prindi adoptues apo kujdestari është i aftë 

për mbikëqyrjen e të miturit, por që është treguar i pakujdesshëm 

ndaj mbikëqyrjes së tillë dhe kur masa e tillë është në interesin 

më të mirë të të miturit.

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Masë 

Edukative

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

23/03/2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

44 19.04.2022 19.04.2022 2020:151554 2022:077154 1 Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Kryerja e 

punës pa 

pagesë në dobi 

të 

përgjithshme 

në pajtim me 

aftësinë e 

kryerësit të 

mitur për 

kryerjen e 

punës së tillë

19/04/2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

45 20.10.2021 20.10.2021 2020:158102 2021:234518 2 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që 

detyron personin tjetër për të kryer akt seksual pa pëlqimin e 

personit të tillë, dënohet me burgim prej dy (2) deri në dhjetë 

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

Kushdo që detyron personin tjetër për të kryer akt seksual pa 

pëlqimin e personit të tillë, dënohet me burgim prej dy (2) deri në 

dhjetë (10) vjet.

Aktgjykim Fajësues , 

Fajësues , 

Fajësues

I pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

21/07/2022 Burgim për të 

mitur , Burgim 

për të mitur , 

Burgim për të 

mitur

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

46 06.06.2022 06.06.2022 2021:001318 2022:115577 2 06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-5. Në bazë të rishqyrtimit, 

gjykata mund të vazhdojë apo të pushojë ekzekutimin e masës 

edukative apo atë ta zëvendësojë me një masë më të lehtë 

edukative.

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Dergim i të 

miturit në 

institucionin 

Korrektues

06/06/2022 Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor
47 06.07.2022 06.07.2022 2021:097790 2022:137912 2 06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-5. Në bazë të rishqyrtimit, 

gjykata mund të vazhdojë apo të pushojë ekzekutimin e masës 

edukative apo atë ta zëvendësojë me një masë më të lehtë 

edukative.

Aktvendim , Aktvendim për 

zgjidhjen e çështjes-

masë/sanlsion

Dergim i të 

miturit në 

institucionin 

Korrektues

06/07/2022 Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor
48 16.12.2021 16.12.2021 2021:105087 2021:283122 4 06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-1. Gjykata shqipton masën 

e mbikëqyrjes së shtuar nga organi i kujdestarisë pas dëgjimit të 

prindit, prindit adoptues apo kujdestarit kur prindi, prindi 

adoptues apo kujdestari nuk është në gjendje të ushtrojë 

mbikëqyrjen e shtuar ndaj të miturit dhe kur një masë e tillë është 

në interesin më të mirë të të miturit.

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Masë 

Edukative , 

Masë 

Edukative , 

Masë 

Edukative , 

Masë 

Edukative

Shqyrtimi 

gjyqësor

01/03/2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

49 21.12.2021 21.12.2021 2021:138026 2021:287020 1 06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-25 .Mbikëqyrja e shtuar 

nga ana e prindit, prindit adoptues ose kujdestarit

Aktvendim , Aktvendim për 

zgjidhjen e çështjes-

masë/sanlsion

Shqyrtimi 

gjyqësor

21/02/2022 Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor



50 31.12.2021 05.01.2022 2021:158453 2021:296960 2 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Kur vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni 

kryhet ndaj viktimës së ndjeshme ose është e motivuar sipas kombësisë, gjuhës, besimit fetar ose 

mungesës së besimit fetar, ngjyrës së lëkurës, gjinisë, identitetit gjinor, orientimit seksual, ose për 

shkak të afërsisë me persona me njërën nga këto karakteristika të mbrojtura, kryesi dënohet me:, 

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Kur vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni 

kryhet ndaj viktimës së ndjeshme ose është e motivuar sipas kombësisë, gjuhës, besimit fetar ose 

mungesës së besimit fetar, ngjyrës së lëkurës, gjinisë, identitetit gjinor, orientimit seksual, ose për 

shkak të afërsisë me persona me njërën nga këto karakteristika të mbrojtura, kryesi dënohet me:

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Kur personi i njëjtë 

fajësohet për më shumë vepra penale të peshës së njëjtë, 

kompetente është gjykata në të cilën së pari është ngritur 

aktakuza, ndërsa, kur nuk është paraqitur aktakuzë, kompetente 

është gjykata, të cilës së pari i është dorëzuar aktvendimi i 

vulosur i hetimeve.

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Shqyrtimi 

gjyqësor

28/01/2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

51 24.11.2021 24.11.2021 2021:186481 2021:264699 1 06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-24 .Qortimi gjyqësor Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Qortim 

gjyqësor 

Shqyrtimi 

gjyqësor

07/02/2022 Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor
52 24.11.2021 24.11.2021 2021:186510 2021:264683 1 06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-1. Gjykata shqipton masën 

e mbikëqyrjes së shtuar nga organi i kujdestarisë pas dëgjimit të 

prindit, prindit adoptues apo kujdestarit kur prindi, prindi 

adoptues apo kujdestari nuk është në gjendje të ushtrojë 

mbikëqyrjen e shtuar ndaj të miturit dhe kur një masë e tillë është 

në interesin më të mirë të të miturit.

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Masë 

Edukative

Shqyrtimi 

gjyqësor

06/01/2022
Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

53 09.12.2021 09.12.2021 2021:188800 2021:277116 1 06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-1. Gjykata, shqipton 

masën e mbikëqyrjes së shtuar nga ana e prindit, prindit adoptues 

ose kujdestarit pas dëgjimit të prindit, prindit adoptues ose 

kujdestarit, kur prindi, prindi adoptues apo kujdestari është i aftë 

për mbikëqyrjen e të miturit, por që është treguar i pakujdesshëm 

ndaj mbikëqyrjes së tillë dhe kur masa e tillë është në interesin 

më të mirë të të miturit.

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Masë 

Edukative

Shqyrtimi 

gjyqësor

10/02/2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

54 26.08.2021 26.08.2021 2021:190040 2021:190041 1 06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-1. Kur gjyqtari për të 

mitur ose trupit gjykues për të mitur merr propozimin nga 

prokurori i shtetit për të mitur, ai mund të merr aktvendim për 

hedhjen e propozimit apo transferimin e çështjes në gjykatë tjetër, 

nëse ekzistojnë kushtet e parapara me dispozitat e Kodit të 

Procedurës Penale, pushon procedurën nëse gjyqtari kompetent e 

sheh të arsyeshme shqiptimin e ndonjë mase ose dënimi.

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

08/02/2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

55 30.08.2021 30.08.2021 2021:192337 2021:192338 1 Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Masë 

Edukative

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

10/02/2022 Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor
56 04.10.2021 04.10.2021 2021:200727 2021:221187 4 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Kur personi i njëjtë 

fajësohet për më shumë vepra penale të peshës së njëjtë, 

kompetente është gjykata në të cilën së pari është ngritur 

aktakuza, ndërsa, kur nuk është paraqitur aktakuzë, kompetente 

është gjykata, të cilës së pari i është dorëzuar aktvendimi i 

vulosur i hetimeve.

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Masë 

Edukative , 

Masë 

Edukative , 

Masë 

Edukative , 

Diverzion

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

26/04/2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

57 09.09.2021 09.09.2021 2021:200951 2021:200952 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-233 .Nxitja e 

akteve seksuale me premtim të rrejshëm të martesës Kushdo që 

premton rrejshëm martesën në mënyrë që të nxisë personin i cili 

është në mes të moshës gjashtëmbëdhjetë (16) dhe tetëmbëdhjetë 

(18) vjet që të përfshihet në një akt seksual, dënohet me gjobë ose 

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

së Kosovës-233 .Nxitja e akteve seksuale me premtim të rrejshëm 

të martesës Kushdo që premton rrejshëm martesën në mënyrë që 

të nxisë personin i cili është në mes të moshës gjashtëmbëdhjetë 

(16) dhe tetëmbëdhjetë (18) vjet që të përfshihet në një akt 

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

Aktgjykim Refuzues I pafajshëm Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

25/03/2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

58 24.09.2021 27.09.2021 2021:201859 2021:214696 3 06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-1. Gjykata, shqipton 

masën e mbikëqyrjes së shtuar nga ana e prindit, prindit adoptues 

ose kujdestarit pas dëgjimit të prindit, prindit adoptues ose 

kujdestarit, kur prindi, prindi adoptues apo kujdestari është i aftë 

për mbikëqyrjen e të miturit, por që është treguar i pakujdesshëm 

ndaj mbikëqyrjes së tillë dhe kur masa e tillë është në interesin 

më të mirë të të miturit.

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Masë 

Edukative , 

Masë 

Edukative , 

Masë 

Edukative

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

04/04/2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

59 16.11.2021 16.11.2021 2021:242513 2021:256383 1 06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-1. Gjykata, shqipton 

masën e mbikëqyrjes së shtuar nga ana e prindit, prindit adoptues 

ose kujdestarit pas dëgjimit të prindit, prindit adoptues ose 

kujdestarit, kur prindi, prindi adoptues apo kujdestari është i aftë 

për mbikëqyrjen e të miturit, por që është treguar i pakujdesshëm 

ndaj mbikëqyrjes së tillë dhe kur masa e tillë është në interesin 

më të mirë të të miturit.

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Masë 

Edukative

Shqyrtimi 

gjyqësor

02/06/2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

60 24.11.2021 24.11.2021 2021:243329 2021:264702 2 06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-1. Gjykata, shqipton 

masën e mbikëqyrjes së shtuar nga ana e prindit, prindit adoptues 

ose kujdestarit pas dëgjimit të prindit, prindit adoptues ose 

kujdestarit, kur prindi, prindi adoptues apo kujdestari është i aftë 

për mbikëqyrjen e të miturit, por që është treguar i pakujdesshëm 

ndaj mbikëqyrjes së tillë dhe kur masa e tillë është në interesin 

më të mirë të të miturit.

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Masë 

Edukative , 

Masë 

Edukative

Shqyrtimi 

gjyqësor

07/02/2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor



61 25.11.2021 25.11.2021 2021:246501 2021:266158 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:

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion , 

Aktvendim procedural-Mase

Paraburgim Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

17/01/2022
Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

62 31.12.2021 31.12.2021 2021:251513 2021:296953 1 06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-1. Gjykata e shqipton 

masën e dërgimit në një institucion edukativo-korrektues kur i 

mituri i cili ka kryer vepër penale të dënueshme me burgim prej 

më shumë se tre (3) vjet, ka nevojë për edukim të specializuar dhe 

kur masa e tillë është në interesin më të mirë të të miturit.

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Masë 

Edukative

Shqyrtimi 

gjyqësor

22/04/2022
Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

63 17.11.2021 17.11.2021 2021:256402 2021:257668 3 06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-1.Gjyqtari kompetent e 

shqipton masën e qortimit gjyqësor kur masa e tillë konsiderohet 

e mjaftueshme dhe në interes të të miturit për të ndikuar 

pozitivisht në sjelljen e tij

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Masë 

Edukative , 

Qortim 

gjyqësor  , 

Qortim 

gjyqësor 

Shqyrtimi 

gjyqësor

25/03/2022
Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

64 09.12.2021 13.12.2021 2021:270166 2021:277123 1 06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-1. Gjykata, shqipton 

masën e mbikëqyrjes së shtuar nga ana e prindit, prindit adoptues 

ose kujdestarit pas dëgjimit të prindit, prindit adoptues ose 

kujdestarit, kur prindi, prindi adoptues apo kujdestari është i aftë 

për mbikëqyrjen e të miturit, por që është treguar i pakujdesshëm 

ndaj mbikëqyrjes së tillë dhe kur masa e tillë është në interesin 

më të mirë të të miturit.

Aktvendim , Aktvendim për 

zgjidhjen e çështjes-

masë/sanlsion

Shqyrtimi 

gjyqësor

21/02/2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

65 21.12.2021 21.12.2021 2021:270777 2021:287011 1 06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-25 .Mbikëqyrja e shtuar 

nga ana e prindit, prindit adoptues ose kujdestarit

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Masë 

Edukative

Shqyrtimi 

gjyqësor

22/02/2022 Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor
66 14.01.2022 19.01.2022 2021:276322 2022:006951 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që e 

detyron personin tjetër me forcë apo kanosje serioze që të kryejë 

ose të mos kryejë një veprim ose të pajtohet me një veprim, 

dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit., 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që e detyron 

personin tjetër me forcë apo kanosje serioze që të kryejë ose të 

mos kryejë një veprim ose të pajtohet me një veprim, dënohet me 

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

Aktvendim , Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë Shqyrtimi 

fillestar

16/05/2022 Burgim

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

67 14.12.2021 15.12.2021 2021:279883 2021:281288 2 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Me dorëzimin e aktakuzës 

nga prokurori i shtetit në Gjykatën Themelore, një gjyqtar i vetëm 

ose një kolegj gjyqtarësh me kryetarin e tij nga departamenti 

përkatës caktohet, nëpërmjet një procesi transparent e të drejtë për 

caktimin e çështjeve, për të gjykuar çështjen.

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Masë 

Edukative , 

Masë 

Edukative

Shqyrtimi 

gjyqësor

24/02/2022
Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

68 21.12.2021 21.12.2021 2021:285758 2021:287014 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-323 .Mashtrimi, 

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

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Masë 

Edukative

Shqyrtimi 

gjyqësor

20/04/2022 Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor
69 31.03.2022 31.03.2022 2022:004683 2022:062611 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-3. Gjykata merr aktvendim 

për shqiptimin e masës së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik nëse 

ekzistojnë arsyet për shqiptimin e masës së trajtimit të 

detyrueshëm psikiatrik siç parashihet në nenet 88 dhe 89 të Kodit 

Penal dhe nëse prokurori I shtetit ka paraqitur propozimin për 

shqiptimin e masës së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në 

pajtim me nenin 512 të këtij Kodi. Në aktvendim theksohet:

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Trajtim i 

detyrueshëm 

psikiatrik në 

liri

Shqyrtimi 

gjyqësor

31/05/2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

70 31.01.2022 31.01.2022 2022:006629 2022:018584 1 06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-24 .Qortimi gjyqësor Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Qortim 

gjyqësor 

Shqyrtimi 

gjyqësor

18/03/2022 Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor
71 31.01.2022 31.01.2022 2022:006959 2022:018581 2 06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-1.Gjyqtari kompetent e 

shqipton masën e qortimit gjyqësor kur masa e tillë konsiderohet 

e mjaftueshme dhe në interes të të miturit për të ndikuar 

pozitivisht në sjelljen e tij

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Qortim 

gjyqësor  , 

Qortim 

gjyqësor 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

24/03/2022 Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor
72 14.02.2022 14.02.2022 2022:012313 2022:028946 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.2. ndërprenë paraburgimin 

nëse i akuzuari ndodhet në paraburgim kur pushojnë së ekzistuari 

shkaqet për të cilat është paraburgosur.

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion , 

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Dergim i të 

miturit në 

institucionin 

Korrektues

Shqyrtimi 

gjyqësor

04/04/2022
Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

73 01.02.2022 01.02.2022 2022:016953 2022:019278 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-185 .Lëndimi i 

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

.Lëndimi i lehtë trupor

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Masë 

Edukative

Shqyrtimi 

gjyqësor

07/03/2022 Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor
74 28.02.2022 28.02.2022 2022:019283 2022:040502 1 06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-1. Gjykata, shqipton 

masën e mbikëqyrjes së shtuar nga ana e prindit, prindit adoptues 

ose kujdestarit pas dëgjimit të prindit, prindit adoptues ose 

kujdestarit, kur prindi, prindi adoptues apo kujdestari është i aftë 

për mbikëqyrjen e të miturit, por që është treguar i pakujdesshëm 

ndaj mbikëqyrjes së tillë dhe kur masa e tillë është në interesin 

më të mirë të të miturit.

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Mbikqyrja e 

shtuar e 

prindit 

adaptues/kujde

stari

Shqyrtimi 

gjyqësor

07/04/2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor



75 23.03.2022 24.03.2022 2022:023660 2022:054978 1 06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-25 .Mbikëqyrja e shtuar 

nga ana e prindit, prindit adoptues ose kujdestarit

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Masë 

Edukative

Shqyrtimi 

gjyqësor

02/06/2022 Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor
76 28.02.2022 28.02.2022 2022:023670 2022:040503 1 06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-1. Gjykata, shqipton 

masën e mbikëqyrjes së shtuar nga ana e prindit, prindit adoptues 

ose kujdestarit pas dëgjimit të prindit, prindit adoptues ose 

kujdestarit, kur prindi, prindi adoptues apo kujdestari është i aftë 

për mbikëqyrjen e të miturit, por që është treguar i pakujdesshëm 

ndaj mbikëqyrjes së tillë dhe kur masa e tillë është në interesin 

më të mirë të të miturit.

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Masë 

Edukative

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

16/06/2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

77 31.03.2022 31.03.2022 2022:023690 2022:062624 3 06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-25 .Mbikëqyrja e shtuar 

nga ana e prindit, prindit adoptues ose kujdestarit

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Masë 

Edukative , 

Masë 

Edukative , 

Masë 

Edukative

Shqyrtimi 

gjyqësor

22/06/2022
Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

78 28.02.2022 28.02.2022 2022:023693 2022:040504 1 06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-1. Gjykata, shqipton 

masën e mbikëqyrjes së shtuar nga ana e prindit, prindit adoptues 

ose kujdestarit pas dëgjimit të prindit, prindit adoptues ose 

kujdestarit, kur prindi, prindi adoptues apo kujdestari është i aftë 

për mbikëqyrjen e të miturit, por që është treguar i pakujdesshëm 

ndaj mbikëqyrjes së tillë dhe kur masa e tillë është në interesin 

më të mirë të të miturit.

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Mbikqyrja e 

shtuar nga ana 

e prindit

Shqyrtimi 

gjyqësor

02/06/2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

79 23.03.2022 24.03.2022 2022:023702 2022:054974 1 06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-1. Gjykata shqipton masën 

e mbikëqyrjes së shtuar nga organi i kujdestarisë pas dëgjimit të 

prindit, prindit adoptues apo kujdestarit kur prindi, prindi 

adoptues apo kujdestari nuk është në gjendje të ushtrojë 

mbikëqyrjen e shtuar ndaj të miturit dhe kur një masë e tillë është 

në interesin më të mirë të të miturit.

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Mbikqyrja e 

shtuar nga 

organi i 

kujdestarisë

Shqyrtimi 

gjyqësor

26/05/2022
Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

80 08.04.2022 12.04.2022 2022:033261 2022:071507 1 06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-1. Gjykata, shqipton 

masën e mbikëqyrjes së shtuar nga ana e prindit, prindit adoptues 

ose kujdestarit pas dëgjimit të prindit, prindit adoptues ose 

kujdestarit, kur prindi, prindi adoptues apo kujdestari është i aftë 

për mbikëqyrjen e të miturit, por që është treguar i pakujdesshëm 

ndaj mbikëqyrjes së tillë dhe kur masa e tillë është në interesin 

më të mirë të të miturit.

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Mbikqyrja e 

shtuar e 

prindit 

adaptues/kujde

stari

Shqyrtimi 

gjyqësor

26/07/2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

81 08.04.2022 12.04.2022 2022:033273 2022:071477 1 06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-1. Gjykata, shqipton 

masën e mbikëqyrjes së shtuar nga ana e prindit, prindit adoptues 

ose kujdestarit pas dëgjimit të prindit, prindit adoptues ose 

kujdestarit, kur prindi, prindi adoptues apo kujdestari është i aftë 

për mbikëqyrjen e të miturit, por që është treguar i pakujdesshëm 

ndaj mbikëqyrjes së tillë dhe kur masa e tillë është në interesin 

më të mirë të të miturit.

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Mbikqyrja e 

shtuar nga ana 

e prindit

Shqyrtimi 

gjyqësor

30/06/2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

82 08.04.2022 12.04.2022 2022:033979 2022:071513 2 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-315 .Vjedhja e 

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

.Vjedhja e rëndë

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Mbikqyrja e 

shtuar nga 

organi i 

kujdestarisë , 

Mbikqyrja e 

shtuar nga 

organi i 

kujdestarisë

Shqyrtimi 

gjyqësor

25/07/2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

83 20.04.2022 20.04.2022 2022:037969 2022:078634 1 06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-1. Gjykata, shqipton 

masën e mbikëqyrjes së shtuar nga ana e prindit, prindit adoptues 

ose kujdestarit pas dëgjimit të prindit, prindit adoptues ose 

kujdestarit, kur prindi, prindi adoptues apo kujdestari është i aftë 

për mbikëqyrjen e të miturit, por që është treguar i pakujdesshëm 

ndaj mbikëqyrjes së tillë dhe kur masa e tillë është në interesin 

më të mirë të të miturit.

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Mbikqyrja e 

shtuar nga ana 

e prindit

Shqyrtimi 

gjyqësor

26/07/2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

84 20.04.2022 20.04.2022 2022:039763 2022:078645 5 06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-1. Gjykata shqipton masën 

e mbikëqyrjes së shtuar nga organi i kujdestarisë pas dëgjimit të 

prindit, prindit adoptues apo kujdestarit kur prindi, prindi 

adoptues apo kujdestari nuk është në gjendje të ushtrojë 

mbikëqyrjen e shtuar ndaj të miturit dhe kur një masë e tillë është 

në interesin më të mirë të të miturit.

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Masë 

Edukative , 

Masë 

Edukative , 

Masë 

Edukative , 

Masë 

Edukative , 

Masë 

Edukative

Shqyrtimi 

gjyqësor

02/08/2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

85 25.03.2022 25.03.2022 2022:042021 2022:057324 1 06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-1. Gjykata shqipton masën 

e mbikëqyrjes së shtuar nga organi i kujdestarisë pas dëgjimit të 

prindit, prindit adoptues apo kujdestarit kur prindi, prindi 

adoptues apo kujdestari nuk është në gjendje të ushtrojë 

mbikëqyrjen e shtuar ndaj të miturit dhe kur një masë e tillë është 

në interesin më të mirë të të miturit.

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Masë 

Edukative

Shqyrtimi 

gjyqësor

29/04/2022
Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

86 22.03.2022 23.03.2022 2022:042870 2022:053022 1 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-185 .Lëndimi i 

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

.Lëndimi i lehtë trupor

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Masë 

Edukative

Shqyrtimi 

gjyqësor

20/05/2022 Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor



87 12.04.2022 13.04.2022 2022:053193 2022:072969 2 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-8. Pas ngritjes së aktakuzës, 

gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues vendos në të 

gjitha rastet mbi vazhdimin e arrestit shtëpiak në bazë të 

propozimit të arsyetuar të prokurorit të shtetit. I pandehuri dhe 

mbrojtësi i tij, kur i pandehuri ka mbrojtës, duhet njoftuar për 

propozimin brenda tre ditëve nga kalimi i afatit të aktvendimit 

aktual mbi arrestin shtëpiak.

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion , 

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Arrest 

shtëpiak , 

Arrest 

shtëpiak , 

Arrest 

shtëpiak , 

Mbikqyrja e 

shtuar nga 

organi i 

kujdestarisë , 

Dergim i të 

miturit në 

institucionin 

Korrektues

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

08/09/2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

88 31.03.2022 31.03.2022 2022:053813 2022:062598 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 për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Qortim 

gjyqësor 

Shqyrtimi 

gjyqësor

07/07/2022 Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

89 08.04.2022 12.04.2022 2022:054984 2022:071524 1 06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-1.Gjyqtari kompetent e 

shqipton masën e qortimit gjyqësor kur masa e tillë konsiderohet 

e mjaftueshme dhe në interes të të miturit për të ndikuar 

pozitivisht në sjelljen e tij

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Qortim 

gjyqësor 

Shqyrtimi 

gjyqësor

06/07/2022 Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor
90 31.03.2022 31.03.2022 2022:061952 2022:062493 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Kur personi i njëjtë 

fajësohet për më shumë vepra penale të peshës së njëjtë, 

kompetente është gjykata në të cilën së pari është ngritur 

aktakuza, ndërsa, kur nuk është paraqitur aktakuzë, kompetente 

është gjykata, të cilës së pari i është dorëzuar aktvendimi i 

vulosur i hetimeve.

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Masë 

Edukative

Shqyrtimi 

gjyqësor

21/06/2022
Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

91 24.05.2022 24.05.2022 2022:067387 2022:104342 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:

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion , 

Aktvendim procedural-Mase

Paraburgim , 

Dergim i të 

miturit në 

institucionin 

Edukues

Shqyrtimi 

gjyqësor

25/07/2022 Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

92 28.04.2022 03.05.2022 2022:080337 2022:085957 2 06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-1. Gjykata, shqipton 

masën e mbikëqyrjes së shtuar nga ana e prindit, prindit adoptues 

ose kujdestarit pas dëgjimit të prindit, prindit adoptues ose 

kujdestarit, kur prindi, prindi adoptues apo kujdestari është i aftë 

për mbikëqyrjen e të miturit, por që është treguar i pakujdesshëm 

ndaj mbikëqyrjes së tillë dhe kur masa e tillë është në interesin 

më të mirë të të miturit.

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion

Masë 

Edukative , 

Masë 

Edukative

Shqyrtimi 

gjyqësor

07/07/2022

Penale të 

mitur 

Shqyrtimi 

gjyqësor

93 20.07.2022 21.07.2022 2022:038457 2022:147721 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Letërreshtimi mund të 

urdhërohet kur i pandehuri gjendet në arrati, e kundër të cilit 

është filluar procedura penale për vepër penale e cila ndiqet sipas 

detyrës zyrtare dhe për të cilën vepër mund të shqiptohet sipas 

ligjit dënim me të paktën dy (2) vjet burgim dhe kur është lëshuar 

urdhërarrest ose aktvendim për caktimin e paraburgimit.

Aktvendim , Urdhër - masë Letërrreshtim , 

Letërrreshtim

25/07/2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

94 08.06.2022 17.08.2022 2022:116372 2022:116373 2 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-102 Fillimi i hetimit 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-508 Zbatimi i ekzaminimit 

psikiatrik

Aktvendim , Aktvendim 

procedural-Mase

Këshillimi 

Psikologjik

19/08/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake
95 09.09.2022 09.09.2022 2022:166674 2022:185632 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

13/09/2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

96 15.09.2022 15.09.2022 2022:189994 2022:189999 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Paraburgimi mund të 

caktohet vetëm nën kushtet dhe në pajtim me procedurat e 

parapara me këtë Kod.

Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore

16/09/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake
97 12.10.2022 12.10.2022 2022:210164 2022:210165 3 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.1. nuk ekziston dyshim i arsyeshëm që personi konkret e ka 

kryer veprën e tillë penale;

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-296 .Falsifikimi i 

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

.Falsifikimi i parasë

10/11/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake
98 12.10.2022 12.10.2022 2022:210164 2022:210166 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

Seancë 

dëgjimore

13/10/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake
99 14.10.2022 14.10.2022 2022:211891 2022:211892 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-185 Paraburgimi Aktvendim procedural-Mase Paraburgim Seancë 

dëgjimore

14/10/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake



100 14.10.2022 14.10.2022 2022:212519 2022:212520 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Gabimet në emra dhe 

numra, gabimet tjera në shkrim dhe llogaritje, parregullsitë në 

mënyrën e përpilimit të aktgjykimit me shkrim dhe mospërputhja 

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

mbrojtësit ose sipas detyrës zyrtare përmirësohen nga gjyqtari i 

vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues me aktvendim të 

posaçëm.

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim procedural-Mase

Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore

15/10/2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

101 03.11.2022 03.11.2022 2022:212519 2022:228550 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Paraburgimi mund të 

vazhdohet vetëm nga gjyqtari i procedurës paraprake, gjyqtari i 

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

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

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

gjitha veprimet e arsyeshme për të përshpejtuar zbatimin e 

hetimit. I dëmtuari apo mbrojtësi i viktimave mund të kërkojë 

formalisht apo joformalisht nga prokurori i shtetit që të kërkojë 

vazhdimin e paraburgimit.

Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

09/11/2022

Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake

102 02.11.2022 02.11.2022 2022:227120 2022:227121 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore

03/11/2022 Krime të 

rënda 

Procedurë 

paraprake
103 12.01.2022 12.01.2022 2022:004683 2022:004699 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Gjykata mund të urdhërojë 

që i pandehuri të paraqitet herë pas here në kohë të caktuar në 

stacionin policor, në rajonin ku i pandehuri e ka vendbanimin apo 

vendqëndrimin ose në vendin ku i pandehuri është ndodhur në 

momentin e urdhrit, nëse:

Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraqitje në 

stacion policor

Seancë 

dëgjimore

12/01/2022 Penale të 

mitur 

procedura 

paraprake

104 21.01.2022 21.01.2022 2022:012313 2022:012314 1 06-L-006 Kodi I drejtësisë për të mitur-53 .Aktvendimi për fillimin e procedurës përgatitore 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-3. Prokurori i shtetit mund të 

kërkojë nga gjyqtari i procedurës paraprake që të lëshojë urdhër 

për sekuestrimin e përkohshëm të sendeve, pasurisë, provave apo 

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

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

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

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

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

pasuria, provat apo paratë mund të sekuestrohen përkohësisht 

vetëm me urdhër të gjykatës.

Aktvendim- procedural 27/01/2022

Penale të 

mitur 

procedura 

paraprake

105 21.01.2022 21.01.2022 2022:012313 2022:012319 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Gjykata mund të caktojë 

paraburgim ndaj një personi vetëm nëse në mënyrë të qartë ka 

gjetur se:

Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

21/01/2022 Penale të 

mitur 

procedura 

paraprake
106 15.02.2022 15.02.2022 2022:030276 2022:030280 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-4. Kur gjyqtari i procedurës 

paraprake e refuzon kërkesën e prokurorit të shtetit për caktimin e 

paraburgimit, gjyqtari i procedurës paraprake mund të urdhërojë 

cilëndo masë tjetër nga ky kapitull.

Aktvendim procedural-Mase Paraburgim Seancë 

dëgjimore

15/02/2022 Penale të 

mitur 

procedura 

paraprake

107 22.03.2022 22.03.2022 2022:053193 2022:053195 2 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Gjykata mund të caktojë 

arrestin shtëpiak për të pandehurin nëse:

Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim , 

Arrest 

shtëpiak , 

Arrest shtëpiak

Seancë 

dëgjimore

22/03/2022
Penale të 

mitur 

procedura 

paraprake

108 05.04.2022 05.04.2022 2022:067387 2022:067393 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim Seancë 

dëgjimore

05/04/2022 Penale të 

mitur 

procedura 

paraprake
109 27.04.2022 27.04.2022 2022:067387 2022:085373 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Gabimet në emra dhe 

numra, gabimet tjera në shkrim dhe llogaritje, parregullsitë në 

mënyrën e përpilimit të aktgjykimit me shkrim dhe mospërputhja 

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

mbrojtësit ose sipas detyrës zyrtare përmirësohen nga gjyqtari i 

vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues me aktvendim të 

posaçëm.

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim procedural-Mase

Paraburgim , 

Paraburgim

29/04/2022

Penale të 

mitur 

procedura 

paraprake

110 13.06.2022 13.06.2022 2022:120113 2022:120128 2 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Gjykata mund të caktojë 

arrestin shtëpiak për të pandehurin nëse:

Aktvendim procedural-Mase Arrest 

shtëpiak , 

Arrest 

shtëpiak , 

Arrest 

shtëpiak , 

Arrest shtëpiak

Seancë 

dëgjimore

13/06/2022

Penale të 

mitur 

procedura 

paraprake

111 14.06.2022 14.06.2022 2022:121627 2022:121635 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Gjykata mund të caktojë 

paraburgim ndaj një personi vetëm nëse në mënyrë të qartë ka 

gjetur se:

Aktvendim procedural-Mase Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore

14/06/2022 Penale të 

mitur 

procedura 

paraprake
112 08.07.2022 13.07.2022 2022:121627 2022:140243 1 Aktvendim , Aktvendim 

procedural-Mase

Paraburgim , 

Paraburgim

13/07/2022 Penale të 

mitur 

procedura 

paraprake



113 16.08.2022 16.08.2022 2022:166674 2022:166708 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Paraburgimi mund të 

caktohet vetëm nën kushtet dhe në pajtim me procedurat e 

parapara me këtë Kod.

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim procedural-Mase

Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore

17/08/2022 Penale të 

mitur 

procedura 

paraprake


