
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 28.02.2018 28.02.2018 2019:088217 2019:088218 2

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-188 Lëndimi i lehtë trupor, 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-188 Lëndimi i lehtë trupor, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. 

Kushdo që personit tjetër i shkakton lëndim të lehtë trupor, i cili rezulton në:, 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. Kushdo që personit tjetër i shkakton lëndim të lehtë trupor, i cili rezulton 

në:, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1.4. dëmtimin e përkohshëm të shëndetit të 

personit tjetër, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit., 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1.4. dëmtimin e përkohshëm të shëndetit të personit tjetër, dënohet me gjobë 

ose me burgim deri në një (1) vit., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-189 Lëndimi i 

rëndë trupor, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-189 Lëndimi i rëndë trupor, 04/L-082 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-5. Kur vepra penale nga paragrafi 1., 2. ose 3. i këtij neni është 

kryer me armë, mjet të rrezikshëm apo me ndonjë send tjetër që mund të shkaktojë lëndim të rëndë 

trupor ose dëmtim të rëndë të shëndetit, kryesi dënohet me burgim jo më pak se tre (3) vjet., 04/L-

082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-5. Kur vepra penale nga paragrafi 1., 2. ose 3. i këtij neni 

është kryer me armë, mjet të rrezikshëm apo me ndonjë send tjetër që mund të shkaktojë lëndim të 

rëndë trupor ose dëmtim të rëndë të shëndetit, kryesi dënohet me burgim jo më pak se tre (3) 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 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.

Aktgjykim , Urdhër 

procedural

Fajësues , Refuzues , 

Fajësues , Fajësues

I pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

10.2.2022

Gjobë , Gjobë , 

Dënim me 

kusht

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

2 14.04.2015 14.04.2015 2019:089235 2019:089236 7

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

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

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Personi zyrtar, i cili duke shfrytëzuar detyrën apo 

autoritetin zyrtar i tejkalon kompetencat e tij ose nuk i përmbush detyrat zyrtare të tij me qëllim që 

të përfitoj çfarëdo dobie për vete ose për personin tjetër apo që t’i shkaktojë dëm personit tjetër ose 

që seriozisht t’i shkel të drejtat e personit tjetër, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në 

pesë (5) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Personi zyrtar, i cili duke 

shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar i tejkalon kompetencat e tij ose nuk i përmbush detyrat 

zyrtare të tij me qëllim që të përfitoj çfarëdo dobie për vete ose për personin tjetër apo që t’i 

shkaktojë dëm personit tjetër ose që seriozisht t’i shkel të drejtat e personit tjetër, dënohet me burgim 

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

Aktgjykim , Urdhër - masë

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

22.11.2022

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

3 31.08.2011 31.08.2011 2019:090007 2019:090008 2

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-147 VRASJA E RËNDË, 

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Me së paku dhjetë vjet burgim 

apo me burgim afatgjatë dënohet personi i cili:, UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i 

Kosovës-20 TENTATIVA, UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-328 

MBAJTJA NË PRONËSI, NË KONTROLL, NË POSEDIM OSE NË SHFRYTËZIM TË 

PAAUTORIZUAR TË ARMËVE

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-135 Mosparaqitja e 

dëshmitarit

Aktgjykim , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues , Fajësues
Pranon fajësinë 

, I pafajshëm

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

11.10.2022 Gjobë , Gjobë

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

4 20.08.2009 20.08.2009 2019:090240 2019:090241 2

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-138 KONTRABANDIMI ME 

MIGRANTË, UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-26 BASHKIMI 

KRIMINAL, UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-304 MOSLAJMËRIMI 

I VEPRAVE PENALE APO MOSLAJMËRIMI I KRYERËSIT TË SAJ

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-57 Mbrojtësi në rastet e 

mbrojtjes së detyruar

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural
Fajësues , Fajësues

Pranon fajësinë 

, I pafajshëm

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

19.5.2022

Gjobë , Gjobë , 

Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

5 27.10.2021 27.10.2021 2019:090716 2021:240928 3

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-159 RRËMBIMI I PERSONIT, 

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-23 BASHKËKRYERJA Nëse dy apo 

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

ose thelbësisht duke i kontribuuar kryerjes së saj në ndonjë mënyrë tjetër, secili prej tyre është 

përgjegjës dhe dënohet me dënimin e paraparë për vepra penale., UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i 

Përkohshëm Penal i Kosovës-25 NDIHMA

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) 

Kushdo që e rrëmben personin me qëllim që atë apo personin 

tjetër ta detyrojë të kryejë ose të moskryejë një vepër a të pajtohet 

me një vepër dënohet me burgim prej gjashtë muajve deri në pesë 

vjet.

Aktgjykim

Refuzues , Aprovues 

, Aprovues , 

Aprovues , Refuzues 

, Refuzues , 

Refuzues , Refuzues

I pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm

8.6.2022

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

6 21.03.2008 21.03.2008 2019:090809 2019:090810 2

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-147 VRASJA E RËNDË, 

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-20 TENTATIVA, 

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-328 MBAJTJA NË PRONËSI, NË 

KONTROLL, NË POSEDIM OSE NË SHFRYTËZIM TË PAAUTORIZUAR TË ARMËVE, 

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-146 VRASJA Kushdo që e privon 

personin tjetër nga jeta dënohet me së paku pesë vjet burgim.

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

tjera të cilat e pengojnë ndjekjen

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes , Urdhër procedural

3.3.2022

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

Gjykata/Sud: Gjykata Themelore Prishtine 

Gjyqtari/Sudija: Naser Foniqi



7 05.04.2002 05.04.2002 2019:091556 2019:091557 1

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.3. ka kaluar afati i 

parashkrimit të veprës penale, vepra është përfshirë me amnesti 

apo falje, ose ekzistojnë rrethana të tjera të cilat e pengojnë 

ndjekjen; ose

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

Shqyrtimi 

fillestar
7.3.2022

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

8 11.08.2014 11.08.2014 2019:092908 2019:092909 5

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1.5. privon nga jeta personin tjetër dhe me atë rast 

me dashje e vë në rrezik jetën e një ose më shumë personave tjerë;, 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1.5. privon nga jeta personin tjetër dhe me atë rast me dashje e vë në rrezik 

jetën e një ose më shumë personave tjerë;, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-28 

Tentativa, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-28 Tentativa, 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-1.4. dëmtimin e përkohshëm të shëndetit të 

personit tjetër, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit., 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1.4. dëmtimin e përkohshëm të shëndetit të personit tjetër, dënohet me gjobë 

ose me burgim deri në një (1) vit., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2.9. ndonjë vepër 

penale nga Kapitulli XXX – Veprat penale të armëve;, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-2.9. ndonjë vepër penale nga Kapitulli XXX – Veprat penale të armëve;, 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-31 Bashkëkryerja Nëse dy apo më shumë persona së bashku kryejnë 

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

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

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

dy apo më shumë persona së bashku kryejnë veprën penale duke marrë pjesë në kryerjen e veprës 

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

përgjegjës dhe dënohet me dënimin e paraparë për vepër penale.

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1.3. ka kaluar afati i 

parashkrimit të veprës penale, vepra është përfshirë me amnesti 

apo falje, ose ekzistojnë rrethana të tjera të cilat e pengojnë 

ndjekjen; ose

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes

2.2.2022

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

9 01.02.2022 01.02.2022 2019:092908 2022:019135 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1.5. privon nga jeta personin tjetër dhe me atë rast 

me dashje e vë në rrezik jetën e një ose më shumë personave tjerë;, 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1.5. privon nga jeta personin tjetër dhe me atë rast me dashje e vë në rrezik 

jetën e një ose më shumë personave tjerë;, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-28 

Tentativa, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-28 Tentativa, 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-1.4. dëmtimin e përkohshëm të shëndetit të 

personit tjetër, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit., 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1.4. dëmtimin e përkohshëm të shëndetit të personit tjetër, dënohet me gjobë 

ose me burgim deri në një (1) vit., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2.9. ndonjë vepër 

penale nga Kapitulli XXX – Veprat penale të armëve;, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-2.9. ndonjë vepër penale nga Kapitulli XXX – Veprat penale të armëve;, 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-31 Bashkëkryerja Nëse dy apo më shumë persona së bashku kryejnë 

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

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

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

dy apo më shumë persona së bashku kryejnë veprën penale duke marrë pjesë në kryerjen e veprës 

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

përgjegjës dhe dënohet me dënimin e paraparë për vepër penale.

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

në pronësi, kontrollon ose posedon armë në shkelje me ligjin e 

zbatueshëm lidhur me armë të tilla, dënohet me gjobë deri në 

shtatëmijë e pesëqind (7.500) Euro ose me burgim deri në pesë (5) 

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

mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në shkelje me 

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

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

(5) vjet.

Aktgjykim , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues , Refuzues
I pafajshëm , I 

pafajshëm

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

22.11.2022
Gjobë , Dënim 

me kusht

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

10 28.10.2015 28.10.2015 2019:094289 2019:094290 1

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

ose ndalon kryerjen e ceremonisë fetare, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit., 04/L-

082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme pengon ose 

ndalon kryerjen e ceremonisë fetare, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit., 04/L-082 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-31 Bashkëkryerja Nëse dy apo më shumë persona së bashku 

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

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

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

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

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

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

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-3. Këto masa hiqen kur 

pushojnë shkaqet që i kanë shkaktuar, apo zëvendësohen me masa 

të tjera më të buta po qe se për këtë plotësohen kushtet.

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes , Urdhër procedural
5.7.2022

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

11 16.04.2018 12.02.2021 2019:094648 2019:094649 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që mban në pronësi, kontrollon ose 

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

shtatëmijë e pesëqind (7.500) Euro ose me burgim deri në pesë (5) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. Kushdo që mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në shkelje me 

ligjin e zbatueshëm lidhur me armë të tilla, dënohet me gjobë deri në shtatëmijë e pesëqind (7.500) 

Euro ose me burgim deri në pesë (5) vjet.

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

në pronësi, kontrollon ose posedon armë në shkelje me ligjin e 

zbatueshëm lidhur me armë të tilla, dënohet me gjobë deri në 

shtatëmijë e pesëqind (7.500) Euro ose me burgim deri në pesë (5) 

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

mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në shkelje me 

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

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

(5) vjet.

Aktgjykim , Urdhër 

procedural , Urdhër - masë
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
3.11.2022 Gjobë

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

12 17.06.2020 17.06.2020 2019:142464 2020:070478 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që përdorë armë apo materie plasëse në 

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

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

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

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

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

në pronësi, kontrollon ose posedon armë në shkelje me ligjin e 

zbatueshëm lidhur me armë të tilla, dënohet me gjobë deri në 

shtatëmijë e pesëqind (7.500) Euro ose me burgim deri në pesë (5) 

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

mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në shkelje me 

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

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

(5) vjet.

Aktgjykim , Urdhër 

procedural , Urdhër - masë
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
16.8.2022 Gjobë

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor



13 17.11.2020 17.11.2020 2019:178315 2020:159558 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që mban në pronësi, kontrollon ose 

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

shtatëmijë e pesëqind (7.500) Euro ose me burgim deri në pesë (5) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. Kushdo që mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në shkelje me 

ligjin e zbatueshëm lidhur me armë të tilla, dënohet me gjobë deri në shtatëmijë e pesëqind (7.500) 

Euro ose me burgim deri në pesë (5) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Nëse 

vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni përfshin më shumë se katër (4) armë ose më shumë se 

katërqind (400) fishekë, kryesi dënohet me burgim prej dy (2) deri në dhjetë (10) vjet., 04/L-082 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni përfshin më 

shumë se katër (4) armë ose më shumë se katërqind (400) fishekë, kryesi dënohet me burgim prej dy 

(2) deri në dhjetë (10) vjet.

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Nëse vepra 

penale nga paragrafi 1. i këtij neni përfshin më shumë se katër (4) 

armë ose më shumë se katërqind (400) fishekë, kryesi dënohet me 

burgim prej dy (2) deri në dhjetë (10) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i 

këtij neni përfshin më shumë se katër (4) armë ose më shumë se 

katërqind (400) fishekë, kryesi dënohet me burgim prej dy (2) 

deri në dhjetë (10) vjet.

Aktgjykim , Urdhër 

procedural , Urdhër - masë
Fajësues Pranon fajësinë 1.8.2022

Dënim me 

kusht

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

14 19.09.2019 19.09.2019 2019:207281 2019:207282 2

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

Kosovës-335 Mashtrimi, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-31 Bashkëkryerja Nëse dy 

apo më shumë persona së bashku kryejnë veprën penale duke marrë pjesë në kryerjen e veprës 

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

përgjegjës dhe dënohet me dënimin e paraparë për vepër penale., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës 

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

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

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

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-403 Legalizimi i përmbajtjes së rreme, 04/L-082 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-403 Legalizimi i përmbajtjes së rreme, 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-31 Bashkëkryerja Nëse dy apo më shumë persona së bashku kryejnë veprën 

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

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

vepër penale., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-31 Bashkëkryerja Nëse dy apo më 

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

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

dhe dënohet me dënimin e paraparë për vepër penale., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së 

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

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

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

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

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

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

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

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

dënimin e paraparë për vepër penale.

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

lajthim organin kompetent që në një dokument publik, regjistër 

apo libër të vërtetojë një çështje të pavërtetë, të paraparë për të 

shërbyer si provë në një çështje ligjore, dënohet me burgim prej tre 

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

së Kosovës-1. Kushdo që vë në lajthim organin kompetent që në 

një dokument publik, regjistër apo libër të vërtetojë një çështje të 

pavërtetë, të paraparë për të shërbyer si provë në një çështje 

ligjore, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në pesë (5) vjet.

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim- 

procedural

Lirues , Lirues , 

Lirues , Fajësues , 

Lirues , Lirues

I pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi i 

dytë , 

Shqyrtimi i 

dytë , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

5.8.2022
Gjobë , Dënim 

me kusht

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

15 23.07.2021 14.09.2021 2019:229518 2021:162941 4

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.

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.

Aktvendim , Aktgjykim , 

Aktgjykim
Lirues I pafajshëm

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

10.5.2022

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

16 21.12.2021 21.12.2021 2020:090715 2021:287235 2

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 mban 

në pronësi, kontrollon ose posedon armë në shkelje me ligjin e 

zbatueshëm lidhur me armë të tilla, dënohet me gjobë deri në 

shtatëmijë e pesëqind (7.500) Euro ose me burgim deri në pesë (5) 

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

mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në shkelje me 

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

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

(5) vjet.

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim 

procedural-Mase

Fajësues Pranon fajësinë 6.1.2022
Dënim me 

kusht

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

17 27.07.2021 27.07.2021 2020:170861 2021:165712 1

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Gjyqtari i vetëm gjykues 

ose kryetari i trupit gjykues me urdhër cakton ditën, orën dhe 

vendin e shqyrtimit gjyqësor në pajtim me nenin 254 të këtij Kodi.

Aktvendim , Aktvendim , 

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim- 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues , Arrest 

shtëpiak , Arrest 

shtëpiak

I pafajshëm

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

19.10.2022
Burgim , 

Gjobë

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

18 22.02.2022 22.02.2022 2020:173546 2022:034883 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-284 Urdhri i arsyetuar për 

konfiskimin e pasurisë

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural , Aktvendim- 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues , Fajësues

Pranon fajësinë 

, Pranon 

fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

11.5.2022
Gjobë , Gjobë , 

Gjobë

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

19 12.02.2021 12.02.2021 2021:027695 2021:027696 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-284 Urdhri i arsyetuar për 

konfiskimin e pasurisë

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë 4.2.2022
Gjobë , Dënim 

me kusht

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

20 11.03.2021 11.03.2021 2021:042525 2021:045958 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-284 Urdhri i arsyetuar për 

konfiskimin e pasurisë

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural
Fajësues Pranon fajësinë 21.1.2022 Gjobë

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

21 19.03.2021 19.03.2021 2021:045113 2021:052271 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-284 Urdhri i arsyetuar për 

konfiskimin e pasurisë

Aktgjykim , Urdhër 

procedural
Fajësues Pranon fajësinë 24.1.2022

Dënim me 

kusht

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor



22 25.03.2021 25.03.2021 2021:045955 2021:056885 1

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

në pronësi, kontrollon ose posedon armë në shkelje me ligjin e 

zbatueshëm lidhur me armë të tilla, dënohet me gjobë deri në 

shtatëmijë e pesëqind (7.500) Euro ose me burgim deri në pesë (5) 

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

mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në shkelje me 

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

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

(5) vjet.

Aktgjykim , Aktvendim 

procedural-Mase
Fajësues Pranon fajësinë 24.1.2022 Gjobë

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

23 07.04.2021 07.04.2021 2021:065063 2021:065064 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-284 Urdhri i arsyetuar për 

konfiskimin e pasurisë

Aktgjykim , Urdhër 

procedural
Fajësues Pranon fajësinë 1.2.2022 Gjobë

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

24 08.04.2021 08.04.2021 2021:065497 2021:065498 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-284 Urdhri i arsyetuar për 

konfiskimin e pasurisë

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë 25.1.2022
Dënim me 

kusht

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

25 08.04.2021 08.04.2021 2021:065587 2021:065588 1

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

në pronësi, kontrollon ose posedon armë në shkelje me ligjin e 

zbatueshëm lidhur me armë të tilla, dënohet me gjobë deri në 

shtatëmijë e pesëqind (7.500) Euro ose me burgim deri në pesë (5) 

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

mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në shkelje me 

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

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

(5) vjet.

Aktgjykim , Urdhër 

procedural
Fajësues Pranon fajësinë 1.3.2022

Dënim me 

kusht

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

26 19.04.2021 19.04.2021 2021:065599 2021:072786 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-175 Urdhërarresti

Aktgjykim , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
4.4.2022

Dënim me 

kusht

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

27 27.04.2021 27.04.2021 2021:078493 2021:080614 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-175 Urdhërarresti

Aktgjykim , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër - masë

Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

13.7.2022 Gjobë

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

28 26.04.2021 26.04.2021 2021:078536 2021:079968 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-284 Urdhri i arsyetuar për 

konfiskimin e pasurisë

Aktgjykim , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër - masë

Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

19.4.2022 Gjobë

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

29 27.04.2021 27.04.2021 2021:080534 2021:080535 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-175 Urdhërarresti

Aktgjykim , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

4.4.2022
Dënim me 

kusht

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

30 04.06.2021 04.06.2021 2021:094957 2021:110677 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-284 Urdhri i arsyetuar për 

konfiskimin e pasurisë

Aktgjykim , Urdhër 

procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

8.8.2022
Dënim me 

kusht

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

31 20.05.2021 20.05.2021 2021:096695 2021:096696 2 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-104 Aktvendimi për fillimin e fazës së hetimit
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-284 Urdhri i arsyetuar për 

konfiskimin e pasurisë

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues , Fajësues

Pranon fajësinë 

, Pranon 

fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
26.4.2022

Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

32 02.06.2021 02.06.2021 2021:108586 2021:108733 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-175 Urdhërarresti

Aktgjykim , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural , Urdhër - masë

Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

12.12.2022 Gjobë

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

33 15.06.2021 15.06.2021 2021:120167 2021:120168 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-284 Urdhri i arsyetuar për 

konfiskimin e pasurisë

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi i 

dytë

12.10.2022
Gjobë , Dënim 

me kusht

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

34 16.06.2021 16.06.2021 2021:121290 2021:122540 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-284 Urdhri i arsyetuar për 

konfiskimin e pasurisë

Aktgjykim , Urdhër 

procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

3.6.2022 Gjobë

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

35 18.06.2021 18.06.2021 2021:125885 2021:126120 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-175 Urdhërarresti

Aktgjykim , Urdhër 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi i 

dytë

29.11.2022 Gjobë

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

36 08.07.2021 08.07.2021 2021:127384 2021:149373 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-284 Urdhri i arsyetuar për 

konfiskimin e pasurisë

Aktgjykim , Urdhër 

procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
6.9.2022 Gjobë

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

37 25.06.2021 25.06.2021 2021:128904 2021:134212 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-284 Urdhri i arsyetuar për 

konfiskimin e pasurisë

Aktgjykim , Urdhër 

procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

20.9.2022 Gjobë

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor



38 16.07.2021 16.07.2021 2021:153246 2021:158354 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-284 Urdhri i arsyetuar për 

konfiskimin e pasurisë

Aktgjykim , Urdhër 

procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
6.9.2022 Gjobë

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

39 26.07.2021 26.07.2021 2021:161401 2021:163859 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-284 Urdhri i arsyetuar për 

konfiskimin e pasurisë

Aktgjykim , Urdhër 

procedural
Fajësues Pranon fajësinë 19.9.2022 Gjobë

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

40 27.07.2021 27.07.2021 2021:163146 2021:165054 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-284 Urdhri i arsyetuar për 

konfiskimin e pasurisë

Aktgjykim , Urdhër 

procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
6.9.2022 Gjobë

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

41 26.08.2021 26.08.2021 2021:185318 2021:189558 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-284 Urdhri i arsyetuar për 

konfiskimin e pasurisë

Aktgjykim , Urdhër 

procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

29.9.2022 Gjobë

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

42 07.12.2021 07.12.2021 2021:203555 2021:274824 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-284 Urdhri i arsyetuar për 

konfiskimin e pasurisë

Aktgjykim , Urdhër 

procedural
Fajësues , Fajësues

Pranon fajësinë 

, Pranon 

fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
13.9.2022

Gjobë , Dënim 

me kusht

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

43 27.09.2021 27.09.2021 2021:212199 2021:215296 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-284 Urdhri i arsyetuar për 

konfiskimin e pasurisë

Aktgjykim , Urdhër 

procedural
Fajësues , Fajësues

Pranon fajësinë 

, Pranon 

fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
6.9.2022

Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

44 11.10.2021 11.10.2021 2021:224159 2021:227508 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-284 Urdhri i arsyetuar për 

konfiskimin e pasurisë

Aktgjykim , Aktgjykim , 

Aktvendim- procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

22.9.2022
Dënim me 

kusht

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

45 09.11.2021 09.11.2021 2021:237548 2021:250698 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-284 Urdhri i arsyetuar për 

konfiskimin e pasurisë

Aktgjykim , Urdhër 

procedural , Urdhër - masë
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

29.11.2022 Gjobë

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

46 01.11.2021 01.11.2021 2021:238936 2021:244431 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-284 Urdhri i arsyetuar për 

konfiskimin e pasurisë

Aktgjykim , Urdhër 

procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
16.9.2022 Gjobë

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

47 26.11.2021 26.11.2021 2021:264851 2021:266656 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-284 Urdhri i arsyetuar për 

konfiskimin e pasurisë

Aktgjykim , Urdhër 

procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
16.9.2022 Gjobë

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

48 07.03.2022 07.03.2022 2021:273029 2022:044832 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 , Urdhër 

procedural

Fajësues Pranon fajësinë
Shqyrtimi 

fillestar
1.4.2022

Burgim , 

Gjobë

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

49 21.12.2021 21.12.2021 2021:276126 2021:287680 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-284 Urdhri i arsyetuar për 

konfiskimin e pasurisë

Aktgjykim , Urdhër 

procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
21.9.2022

Dënim me 

kusht

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

50 19.01.2022 19.01.2022 2022:004169 2022:009941 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-284 Urdhri i arsyetuar për 

konfiskimin e pasurisë

Aktgjykim , Urdhër 

procedural
Fajësues Pranon fajësinë 25.10.2022 Gjobë

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

51 04.04.2022 04.04.2022 2022:026013 2022:065364 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-284 Urdhri i arsyetuar për 

konfiskimin e pasurisë

Aktgjykim , Urdhër 

procedural
Fajësues , Fajësues

Pranon fajësinë 

, Pranon 

fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
27.4.2022

Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht , 

Dënim me 

kusht

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

52 24.05.2022 24.05.2022 2022:097156 2022:104815 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-284 Urdhri i arsyetuar për 

konfiskimin e pasurisë

Aktgjykim , Urdhër 

procedural
Fajësues , Fajësues

Pranon fajësinë 

, Pranon 

fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
13.6.2022

Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

53 01.07.2022 01.07.2022 2022:135267 2022:135271 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-284 Urdhri i arsyetuar për 

konfiskimin e pasurisë

Aktgjykim , Urdhër 

procedural
Fajësues Pranon fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar
10.11.2022

Dënim me 

kusht

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

54 15.08.2022 15.08.2022 2022:138383 2022:165263 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-284 Urdhri i arsyetuar për 

konfiskimin e pasurisë

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues , Fajësues

Pranon fajësinë 

, Pranon 

fajësinë

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar , 

Shqyrtimi 

fillestar

1.9.2022

Dënim me 

kusht , Dënim 

me kusht , 

Dënim me 

kusht

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

55 21.07.2022 21.07.2022 2022:147471 2022:148371 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-284 Urdhri i arsyetuar për 

konfiskimin e pasurisë

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural , Urdhër 

procedural

Fajësues

Pranon fajësinë 

para 

administrimit 

të provave

Shqyrtimi 

fillestar
27.12.2022 Gjobë

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor



56 17.10.2022 17.10.2022 2022:194395 2022:212645 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-170 

Kontrabandimi me migrantë, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës-170 Kontrabandimi me migrantë

Aktgjykim , Urdhër 

procedural
Fajësues Pranon fajësinë 27.10.2022

Gjobë , Dënim 

me kusht

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

57 25.05.2015 15.02.2021 2019:093055 2019:093056 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-5. Kur vepra penale nga paragrafi 1., 2. ose 3. i këtij 

neni është kryer me armë, mjet të rrezikshëm apo me ndonjë send tjetër që mund të shkaktojë lëndim 

të rëndë trupor ose dëmtim të rëndë të shëndetit, kryesi dënohet me burgim jo më pak se tre (3) vjet., 

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-5. Kur vepra penale nga paragrafi 1., 2. ose 3. i këtij 

neni është kryer me armë, mjet të rrezikshëm apo me ndonjë send tjetër që mund të shkaktojë lëndim 

të rëndë trupor ose dëmtim të rëndë të shëndetit, kryesi dënohet me burgim jo më pak se tre (3) vjet., 

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

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

tjetër i shkakton lëndim të lehtë trupor, i cili rezulton në:, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së 

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

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

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

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

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

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

dënimin e paraparë për vepër penale.

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Kur vepra 

penale nga paragrafi 1 ose 2 i këtij neni është kryer me armë, mjet 

të rrezikshëm apo me ndonjë send tjetër që mund të shkaktojë 

lëndim të rëndë trupor ose dëmtim të rëndë të shëndetit, kryesi 

dënohet me:, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. 

Kur vepra penale nga paragrafi 1 ose 2 i këtij neni është kryer me 

armë, mjet të rrezikshëm apo me ndonjë send tjetër që mund të 

shkaktojë lëndim të rëndë trupor ose dëmtim të rëndë të shëndetit, 

kryesi dënohet me:

Aktgjykim Fajësues Pranon fajësinë 30.5.2022 Burgim

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

58 25.02.2022 25.02.2022 2021:010679 2022:039303 2

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve, 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-366 .Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve

Aktvendim procedural-Mase 26.2.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

59 10.01.2022 10.01.2022 2021:160702 2022:003089 1 Aktvendim procedural-Mase Arrest shtëpiak 13.1.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

60 10.01.2022 10.01.2022 2021:229742 2022:003140 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 13.1.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

61 04.03.2022 04.03.2022 2021:229742 2022:043715 1 Aktvendim procedural-Mase 9.3.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

62 13.01.2022 13.01.2022 2021:232582 2022:005366 3 Aktvendim procedural-Mase

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

17.1.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

63 04.03.2022 04.03.2022 2021:232582 2022:043698 3 Aktvendim procedural-Mase

Paraqitje në stacion 

policor , Paraqitje në 

stacion policor , 

Paraqitje në stacion 

policor

14.3.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

64 18.01.2022 18.01.2022 2021:292422 2022:009324 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 21.1.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

65 18.02.2022 18.02.2022 2021:292422 2022:033088 1 Urdhër - masë 18.2.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

66 24.02.2022 24.02.2022 2022:037020 2022:037211 1

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
28.2.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

67 24.02.2022 24.02.2022 2022:037190 2022:037204 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-185 Paraburgimi Aktvendim procedural-Mase Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
25.2.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

68 24.02.2022 24.02.2022 2022:037939 2022:037945 1

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Paraburgim , 

Paraburgim

Seancë 

dëgjimore
28.2.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

69 18.05.2022 18.05.2022 2022:037939 2022:099847 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 23.5.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

70 24.02.2022 25.02.2022 2022:038095 2022:038096 1 Aktvendim procedural-Mase Urdhërarrest 28.2.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

71 15.06.2022 15.06.2022 2022:038095 2022:122812 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-112 Sekuestrimi i 

përkohshëm
Aktvendim- procedural 15.6.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

72 24.02.2022 24.02.2022 2022:038242 2022:038292 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
28.2.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake



73 17.03.2022 17.03.2022 2022:038242 2022:050420 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 23.3.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

74 18.05.2022 18.05.2022 2022:038242 2022:099828 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 24.5.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

75 25.02.2022 25.02.2022 2022:039315 2022:039317 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
8.3.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

76 25.02.2022 25.02.2022 2022:039700 2022:039713 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
28.2.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

77 17.03.2022 17.03.2022 2022:039700 2022:050423 1

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase , Urdhër - masë

Paraburgim 18.3.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

78 02.03.2022 02.03.2022 2022:041782 2022:041795 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 2.3.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

79 02.03.2022 02.03.2022 2022:041885 2022:041886 1

Aktvendim procedural-Mase 

, Aktvendim procedural-

Mase

Paraburgim 2.3.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

80 29.04.2022 29.04.2022 2022:052027 2022:087907 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-189 Përmbajtja e aktvendimit 

për caktimin e paraburgimit dhe ankesa kundër tij

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes , Aktvendim 

procedural-Mase , 

Aktvendim procedural-Mase

29.4.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

81 03.06.2022 03.06.2022 2022:052027 2022:113786 1
Ligji nr. 04 L-213 per Bashkepunim Juridik nderkombtar ne 

çeshtjet Penale-26 Vendimi për lejueshmërinë e ekstradimit

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
3.6.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

82 04.07.2022 04.07.2022 2022:052027 2022:135926 1
Ligji nr. 04 L-213 per Bashkepunim Juridik nderkombtar ne 

çeshtjet Penale-26 Vendimi për lejueshmërinë e ekstradimit

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
4.7.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

83 28.04.2022 28.04.2022 2022:085042 2022:086129 1 Aktvendim procedural-Mase Masë mbrojtëse 28.4.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

84 28.04.2022 28.04.2022 2022:085860 2022:085861 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
28.4.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

85 28.04.2022 28.04.2022 2022:086316 2022:086318 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-189 Përmbajtja e aktvendimit 

për caktimin e paraburgimit dhe ankesa kundër tij

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim procedural-Mase

Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
28.4.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

86 25.05.2022 25.05.2022 2022:086316 2022:105283 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 25.5.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

87 29.04.2022 29.04.2022 2022:087409 2022:087412 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
29.4.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

88 04.05.2022 04.05.2022 2022:088323 2022:088325 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 4.5.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

89 04.05.2022 04.05.2022 2022:088323 2022:089042 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
5.5.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

90 25.05.2022 25.05.2022 2022:088323 2022:105961 2
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-189 Përmbajtja e aktvendimit 

për caktimin e paraburgimit dhe ankesa kundër tij

Aktvendim- procedural , 

Aktvendim procedural-Mase

Paraburgim , 

Paraburgim
27.5.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

91 26.07.2022 26.07.2022 2022:088323 2022:150790 2 Aktvendim procedural-Mase
Paraburgim , 

Paraburgim
28.7.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

92 22.09.2022 22.09.2022 2022:088323 2022:194993 2 Aktvendim procedural-Mase

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

27.9.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

93 05.05.2022 05.05.2022 2022:089922 2022:089929 2 Aktvendim procedural-Mase
Paraburgim , 

Paraburgim
5.5.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake



94 26.05.2022 26.05.2022 2022:089922 2022:107056 1 Aktvendim procedural-Mase Arrest shtëpiak 27.5.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

95 06.07.2022 06.07.2022 2022:137774 2022:137775 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
6.7.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

96 08.07.2022 08.07.2022 2022:137774 2022:139925 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-112 Sekuestrimi i 

përkohshëm
Aktvendim- procedural 8.7.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

97 29.07.2022 29.07.2022 2022:137774 2022:154578 1 Aktvendim procedural-Mase Arrest shtëpiak 4.8.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

98 30.09.2022 30.09.2022 2022:137774 2022:201800 1 Aktvendim procedural-Mase Arrest shtëpiak 6.10.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

99 06.07.2022 06.07.2022 2022:138503 2022:138504 1 Urdhër - masë Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
7.7.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

100 13.07.2022 13.07.2022 2022:138503 2022:142178 1 Urdhër - masë Urdhërarrest 14.7.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

101 28.10.2022 28.10.2022 2022:138503 2022:223387 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 28.10.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

102 08.07.2022 08.07.2022 2022:140169 2022:140170 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim

Seancë 

dëgjimore , 

Seancë 

dëgjimore

8.7.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

103 13.07.2022 13.07.2022 2022:142022 2022:142023 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 14.7.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

104 06.09.2022 06.09.2022 2022:182144 2022:182150 1
04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-187 Kushtet e nevojshme për 

caktimin e paraburgimit
Aktvendim- procedural Paraburgim

Seancë 

dëgjimore
6.9.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

105 30.09.2022 30.09.2022 2022:182144 2022:201915 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 4.10.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

106 30.11.2022 30.11.2022 2022:182144 2022:252108 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 1.12.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

107 07.09.2022 07.09.2022 2022:183857 2022:183862 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
8.9.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

108 30.09.2022 30.09.2022 2022:183857 2022:201933 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 4.10.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

109 09.09.2022 09.09.2022 2022:185072 2022:185073 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim
Seancë 

dëgjimore
9.9.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

110 04.10.2022 04.10.2022 2022:185072 2022:203277 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 6.10.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

111 13.09.2022 13.09.2022 2022:187169 2022:187192 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 14.9.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

112 30.09.2022 30.09.2022 2022:187169 2022:201911 1 Aktvendim procedural-Mase Arrest shtëpiak 4.10.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

113 23.11.2022 23.11.2022 2022:187169 2022:248044 1 Aktvendim procedural-Mase Arrest shtëpiak 30.11.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

114 14.09.2022 14.09.2022 2022:187198 2022:188244 2 Aktvendim procedural-Mase
Paraburgim , 

Paraburgim
14.9.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

115 13.09.2022 13.09.2022 2022:187236 2022:187263 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 14.9.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake



116 04.10.2022 04.10.2022 2022:187236 2022:203245 1 Aktvendim procedural-Mase Arrest shtëpiak 6.10.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

117 13.09.2022 13.09.2022 2022:187266 2022:187267 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 14.9.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

118 04.10.2022 04.10.2022 2022:187266 2022:202717 1 Aktvendim procedural-Mase Arrest shtëpiak 6.10.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

119 19.10.2022 19.10.2022 2022:215093 2022:215094 2 Aktvendim procedural-Mase
Paraburgim , 

Paraburgim
19.10.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

120 07.11.2022 07.11.2022 2022:230136 2022:230146 6 Aktvendim procedural-Mase

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

7.11.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

121 10.11.2022 10.11.2022 2022:230136 2022:234993 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 Paraburgim 11.11.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake

122 29.11.2022 29.11.2022 2022:230136 2022:250727 6 Aktvendim procedural-Mase

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

2.12.2022

Krime të rënda 

Procedurë 

paraprake


