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1 17.04.2013 13.01.2020 2019:100594 2019:100595 3

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Kushdo që kryen vjedhje nga 

neni 252(1) dënohet me burgim prej gjashtë muajve deri në pesë vjet, nëse vepra është kryer në 

mënyrën e mëposhtme:, UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-1) Duke 

thyer me forcë ndërtesat e mbyllura, dhomat, arkat ose sanduqet a hapësira të tjera të mbyllura 

përmes përdorimit të forcës ose duke hequr pengesat tjera me qëllim të përvetësimit të pasurisë 

së luajtshme;, UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Kushdo që me 

dashje ndërmerr veprime të drejtpërdrejta për kryerjen e veprës penale dhe vepra nuk është kryer 

ose elementet e veprës së qëllimshme penale nuk janë realizuar, ai konsiderohet se ka tentuar të 

kryejë vepër penale., 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.

Aktvendim 

per zgjidhjen 

e Çështjes

9.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

2 09.12.2014 13.01.2020 2019:102290 2019:102291 1
04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-323 Ndryshimi i njehsorit të shërbimeve, 04/L-082 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-323 Ndryshimi i njehsorit të shërbimeve

Aktvendim 

per zgjidhjen 

e Çështjes

8.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

3 07.12.2018 13.01.2020 2019:124765 2019:124766

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-321 Lidhja e paautorizuar në shërbime Kushdo që 

lidhet apo rilidhet në përçues të rrymës apo në rrjetin për përçim ose shpërndarje të çfarëdo 

shërbimi komunal në çfarëdo mënyre, drejtpërdrejt apo tërthorazi, qoftë përmes përçueshmërisë 

ose induksionit, pa autorizim të furnizuesit të autorizuar, dënohet me gjobë dhe me burgim deri 

në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-321 Lidhja e paautorizuar në 

shërbime Kushdo që lidhet apo rilidhet në përçues të rrymës apo në rrjetin për përçim ose 

shpërndarje të çfarëdo shërbimi komunal në çfarëdo mënyre, drejtpërdrejt apo tërthorazi, qoftë 

përmes përçueshmërisë ose induksionit, pa autorizim të furnizuesit të autorizuar, dënohet me 

gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet.

Aktvendim 

per zgjidhjen 

e Çështjes

2.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

4 25.01.2016 13.08.2020 2019:154204 2019:154205 1

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

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

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

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

Aktvendim 

per zgjidhjen 

e Çështjes

1.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

5 02.11.2015 13.01.2020 2019:160433 2019:160434 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Çdo person, i cili sipas ligjit është i detyruar të 

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

detyrimeve financiare, dhe i cili nuk bën një gjë të tillë, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në 

tre (3) vjet. Vepra penale nga paragrafi 1. i këtij 211 neni konsiderohet se është kryer kur 

deklarata nuk paraqitet brenda afatit për paraqitjen e deklaratës., 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. Çdo person, i cili sipas ligjit është i detyruar të bëjë deklarimin e 

pasurisë, të të ardhurave, të dhuratave, të dobisë tjetër pasurore ose të detyrimeve financiare, dhe 

i cili nuk bën një gjë të tillë, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet. Vepra penale 

nga paragrafi 1. i këtij 211 neni konsiderohet se është kryer kur deklarata nuk paraqitet brenda 

afatit për paraqitjen e deklaratës.

Aktvendim 

per zgjidhjen 

e Çështjes

9.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

6 30.03.2017 30.03.2017 2019:175967 2019:175968 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kushdo që seriozisht i kanoset personit tjetër 

me fjalë, vepra apo gjeste se do ta privojë nga jeta ose se do t’i shkaktojë lëndim të rëndë trupor, 

se do ta rrëmbejë ose privojë nga liria ndonjë person tjetër ose se do ta dëmtojë me armë zjarri, 

me shpërthim ose me mjete të tjera të rrezikshme, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një 

(1) vit., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Kushdo që seriozisht i kanoset personit 

tjetër me fjalë, vepra apo gjeste se do ta privojë nga jeta ose se do t’i shkaktojë lëndim të rëndë 

trupor, se do ta rrëmbejë ose privojë nga liria ndonjë person tjetër ose se do ta dëmtojë me armë 

zjarri, me shpërthim ose me mjete të tjera të rrezikshme, dënohet me gjobë ose me burgim deri 

në një (1) vit.

Aktvendim 

per zgjidhjen 

e Çështjes

11.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

7 02.08.2016 02.08.2016 2019:177138 2019:177139 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-323 Ndryshimi i njehsorit të shërbimeve, 04/L-082 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-323 Ndryshimi i njehsorit të shërbimeve, 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që ndryshon çfarëdo njehsori që përdoret për matjen e 

sasisë së ndonjë shërbimi komunal me të cilin është furnizuar cilido objekt nga furnizuesi i 

autorizuar, ose pengon njehsorin e tillë apo matësin nga regjistrimi i saktë i sasisë së shërbimit 

komunal të shpenzuar, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që ndryshon çfarëdo njehsori që përdoret për matjen e 

sasisë së ndonjë shërbimi komunal me të cilin është furnizuar cilido objekt nga furnizuesi i 

autorizuar, ose pengon njehsorin e tillë apo matësin nga regjistrimi i saktë i sasisë së shërbimit 

komunal të shpenzuar, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet.

Aktvendim 

per zgjidhjen 

e Çështjes

11.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

Gjykata/Sud: Gjykata Themelore Prishtine 

Gjyqtari/Sudija: Hanefi Jashari



8 16.11.2018 16.11.2018 2019:178139 2019:178140 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që gjatë përfaqësimit apo kujdesit për 

interesat pasurore të personit tjetër nuk  përmbush detyrimet e tij ose i keqpërdor autorizimet e 

tij me qëllim që vetes apo personit tjetër t’i sjellë dobi pasurore të kundërligjshme apo t’i 

shkaktojë dëm personit interesat pasurore të të cilit ai i përfaqëson ose pasuria e të cilit është nën 

kujdesin e tij, dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet., 04/L-082 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që gjatë përfaqësimit apo kujdesit për interesat 

pasurore të personit tjetër nuk  përmbush detyrimet e tij ose i keqpërdor autorizimet e tij me 

qëllim që vetes apo personit tjetër t’i sjellë dobi pasurore të kundërligjshme apo t’i shkaktojë 

dëm personit interesat pasurore të të cilit ai i përfaqëson ose pasuria e të cilit është nën kujdesin 

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

i Republikës së Kosovës-81 Dënimi për veprat penale në vazhdim, 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-81 Dënimi për veprat penale në vazhdim

Aktvendim 

per zgjidhjen 

e Çështjes

1.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

9 21.11.2018 21.11.2018 2019:178199 2019:178200 1

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

përdoret për matjen e sasisë së ndonjë shërbimi komunal me të cilin është furnizuar cilido objekt 

nga furnizuesi i autorizuar, ose pengon njehsorin e tillë apo matësin nga regjistrimi i saktë i 

sasisë së shërbimit komunal të shpenzuar, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet., 

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

përdoret për matjen e sasisë së ndonjë shërbimi komunal me të cilin është furnizuar cilido objekt 

nga furnizuesi i autorizuar, ose pengon njehsorin e tillë apo matësin nga regjistrimi i saktë i 

sasisë së shërbimit komunal të shpenzuar, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet.

Aktvendim 

per zgjidhjen 

e Çështjes

1.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

10 27.11.2018 27.11.2018 2019:178313 2019:178314 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-320 Vjedhja e shërbimeve komunale Kushdo që 

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

përmes rrjetit përçues të rrymës apo rrjetit të shpërndarjes, pa autorizimin e furnizuesit të 

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

Republikës së Kosovës-320 Vjedhja e shërbimeve komunale Kushdo që merr, përdor, devijon, 

nxjerr ose përfiton nga ndonjë shërbim komunal që furnizohet nga ose përmes rrjetit përçues të 

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

dhe me burgim deri në tre (3) vjet.

Aktvendim 

per zgjidhjen 

e Çështjes

14.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

11 29.11.2016 29.11.2016 2019:180603 2019:180604 1

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-261 MASHTRIMI, 

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(2) Nëse vepra penale nga paragrafi 

1 i këtij neni rezulton me dëm i cili e tejkalon shumën prej 15,000 euro, kryerësi dënohet me 

burgim prej gjashtë muajve deri në pesë vjet., UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal 

i Kosovës-(1) Kushdo që me qëllim për t’i sjellë vetes apo personit tjetër ndonjë dobi pasurore e 

mashtron ose e sjell personin tjetër në lajthim me anë të paraqitjes së rreme apo duke i fshehur 

faktet dhe me këtë e shtyt personin e tillë që të veprojë apo të mosveprojë në dëm të pasurisë së 

tij ose të pasurisë së ndonjë personi tjetër, dënohet me gjobë apo me burgim deri në tri vjet., 

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-249 SHMANGIA NGA TATIMI, 

UNMIK/RREG/2003/25 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(2) Nëse shuma e detyrimit nga 

paragrafi 1 i këtij neni, pagimi i të cilit shmanget është më e lartë se 15.000 euro, kryerësi 

dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë muajve deri në pesë vjet., UNMIK/RREG/2003/25 

Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës-(1) Kushdo i cili me qëllim që ai apo personi tjetër t’i 

shmanget pjesërisht apo tërësisht pagimit të tatimit, tarifave apo kontributeve të tjera të 

përcaktuara me ligj jep të dhëna të pavërteta për të ardhurat e veta apo nuk i përfshin informatat 

lidhur me të ardhurat e tij, gjendjen ekonomike apo fakte të tjera relevante për vlerësimin e 

detyrimeve të këtilla dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tri vjet.

Aktvendim 

per zgjidhjen 

e Çështjes

3.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

12 12.02.2016 12.02.2016 2019:180774 2019:180775 1

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.

Aktvendim 

per zgjidhjen 

e Çështjes

1.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

13 24.02.2016 24.02.2016 2019:180925 2019:180926 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-321 Lidhja e paautorizuar në shërbime Kushdo që 

lidhet apo rilidhet në përçues të rrymës apo në rrjetin për përçim ose shpërndarje të çfarëdo 

shërbimi komunal në çfarëdo mënyre, drejtpërdrejt apo tërthorazi, qoftë përmes përçueshmërisë 

ose induksionit, pa autorizim të furnizuesit të autorizuar, dënohet me gjobë dhe me burgim deri 

në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-321 Lidhja e paautorizuar në 

shërbime Kushdo që lidhet apo rilidhet në përçues të rrymës apo në rrjetin për përçim ose 

shpërndarje të çfarëdo shërbimi komunal në çfarëdo mënyre, drejtpërdrejt apo tërthorazi, qoftë 

përmes përçueshmërisë ose induksionit, pa autorizim të furnizuesit të autorizuar, dënohet me 

gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet.

Aktvendim 

per zgjidhjen 

e Çështjes

1.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

14 29.12.2016 29.12.2016 2019:181297 2019:181298 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-320 Vjedhja e shërbimeve komunale Kushdo që 

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

përmes rrjetit përçues të rrymës apo rrjetit të shpërndarjes, pa autorizimin e furnizuesit të 

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

Republikës së Kosovës-320 Vjedhja e shërbimeve komunale Kushdo që merr, përdor, devijon, 

nxjerr ose përfiton nga ndonjë shërbim komunal që furnizohet nga ose përmes rrjetit përçues të 

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

dhe me burgim deri në tre (3) vjet.

Aktvendim 

per zgjidhjen 

e Çështjes

1.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor



15 02.06.2016 02.06.2016 2019:181340 2019:181341 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që përpilon dokument të falsifikuar, 

ndryshon dokumentin origjinal me qëllim të shfrytëzimit të atij dokumenti si origjinal ose me 

dije përdor dokumentin e falsifikuar apo të ndryshuar si origjinal, dënohet me gjobë ose me 

burgim deri në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që përpilon 

dokument të falsifikuar, ndryshon dokumentin origjinal me qëllim të shfrytëzimit të atij 

dokumenti si origjinal ose me dije përdor dokumentin e falsifikuar apo të ndryshuar si origjinal, 

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

Aktvendim 

per zgjidhjen 

e Çështjes

10.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

16 07.03.2017 07.03.2017 2019:215226 2019:215227 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-320 Vjedhja e shërbimeve komunale Kushdo që 

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

përmes rrjetit përçues të rrymës apo rrjetit të shpërndarjes, pa autorizimin e furnizuesit të 

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

Republikës së Kosovës-320 Vjedhja e shërbimeve komunale Kushdo që merr, përdor, devijon, 

nxjerr ose përfiton nga ndonjë shërbim komunal që furnizohet nga ose përmes rrjetit përçues të 

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

dhe me burgim deri në tre (3) vjet.

Aktvendim 

per zgjidhjen 

e Çështjes

1.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

17 29.10.2019 19.11.2019 2019:249351 2019:249352 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që përpilon dokument të falsifikuar, 

ndryshon dokumentin origjinal me qëllim të shfrytëzimit të atij dokumenti si origjinal ose me 

dije përdor dokumentin e falsifikuar apo të ndryshuar si origjinal, dënohet me gjobë ose me 

burgim deri në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që përpilon 

dokument të falsifikuar, ndryshon dokumentin origjinal me qëllim të shfrytëzimit të atij 

dokumenti si origjinal ose me dije përdor dokumentin e falsifikuar apo të ndryshuar si origjinal, 

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

Aktgjykim 7.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

18 20.03.2017 13.08.2020 2020:035462 2020:035463 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-7. Nëse vepra penale nga paragrafi 6. i këtij neni 

rezulton me lëndim të lehtë trupor të ndonjë personi ose dëm pasuror në vlerë prej 

pesëmbëdhjetë mijë (15.000) Euro apo më shumë, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri 

në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-7. Nëse vepra penale nga paragrafi 

6. i këtij neni rezulton me lëndim të lehtë trupor të ndonjë personi ose dëm pasuror në vlerë prej 

pesëmbëdhjetë mijë (15.000) Euro apo më shumë, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri 

në tre (3) vjet.

Aktvendim 

per zgjidhjen 

e Çështjes

1.2.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

19 02.06.2021 02.06.2021 2021:107644 2021:107645 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që drejton automjetin në gjendje të 

paaftë apo nën ndikim të alkoolit nëse në gjak ka alkool mbi 0,5 g/kg respektivisht me sasi 

përkatëse në miligram për litër të ajrit të nxjerrë apo të substancave tjera dehëse nëse shkaktohet 

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

së Kosovës-1. Kushdo që drejton automjetin në gjendje të paaftë apo nën ndikim të alkoolit nëse 

në gjak ka alkool mbi 0,5 g/kg respektivisht me sasi përkatëse në miligram për litër të ajrit të 

nxjerrë apo të substancave tjera dehëse nëse shkaktohet aksident dënohet me gjobë ose me 

burgim deri në tre (3) vjet.

Aktgjykim 19.1.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

20 15.09.2021 15.09.2021 2021:184042 2021:205637 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-248 .Dhuna në familje, 06/L-074 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës-248 

.Dhuna në familje

Aktvendim 

per zgjidhjen 

e Çështjes

30.8.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

21 01.09.2021 02.09.2021 2021:195225 2021:195226 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-314 .Vjedhja e shërbimeve, 06/L-

074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-

314 .Vjedhja e shërbimeve

Aktvendim 

per zgjidhjen 

e Çështjes

19.1.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

22 01.10.2021 04.10.2021 2021:219827 2021:220762 1

06/L-074 Kodi Penal i Republikës së 

Kosovës-371 .Ngasja në gjendje të paaftë 

apo të dehur, 06/L-074 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-371 .Ngasja në 

gjendje të paaftë apo të dehur

Aktgjykim Fajësues

Marrëveshje 

për pranim të 

fajësisë

21.1.2022 Gjobë

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor

23 15.11.2021 15.11.2021 2021:253182 2021:255536 1

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

Aktvendim 

per zgjidhjen 

e Çështjes

31.1.2022

Penale 

përgjithshme 

Shqyrtimi 

gjyqësor


