
Nr rendor
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Lloji i 

seances

Data e 

zgjidhjes

Denimi

Vrsta kazne
Lloji i lëmisë

1 15.10.2021 15.10.2021 2021:025875 2021:231881 2

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

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

mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, kërkon ose pranon ndonjë 

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

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

që të ushtrojë ndikim të padrejtë mbi vendimmarrjen e personit 

zyrtar apo zyrtarit publik të huaj, pavarësisht nëse ndikimi është 

ushtruar ose pavarësisht nëse ndikimi i supozuar shpie deri te 

rezultati i synuar, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tetë (8) 

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

në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, kërkon ose pranon 

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

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

mënyrë që të ushtrojë ndikim të padrejtë mbi vendimmarrjen e 

personit zyrtar apo zyrtarit publik të huaj, pavarësisht nëse ndikimi 

është ushtruar ose pavarësisht nëse ndikimi i supozuar shpie deri te 

rezultati i synuar, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tetë (8) 

vjet.

Aktgjykim Fajësues I pafajshëm
Shqyrtimi 

gjyqësor
18.10.2022 Gjobë

Shqyrtim 

gjyqesor- 

Departamenti 

Special

2 22.10.2020 22.10.2020 2019:091212 2020:140447 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-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 , Aktvendim , 

Aktgjykim , Aktvendim 

procedural-Mase

Paraburgim , 

Fajësues
I pafajshëm

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor

16.12.2022 Burgim

Krime të rënda 

Shqyrtim 

gjyqësor

3 11.11.2019 18.03.2021 2020:058187 2020:058188 6

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni 

rezulton me humbje financiare në shumë prej më tepër se njëzetepesëmijë (25.000) Euro ose nëse 

kryesi ka realizuar dobi pasurore në shumë që tejkalon njëzetepesëmijë (25.000) Euro, kryesi dënohet 

me gjobë dhe me burgim prej tre (3) deri në dymbëdhjetë (12) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me humbje 

financiare në shumë prej më tepër se njëzetepesëmijë (25.000) Euro ose nëse kryesi ka realizuar dobi 

pasurore në shumë që tejkalon njëzetepesëmijë (25.000) Euro, kryesi dënohet me gjobë dhe me 

burgim prej tre (3) deri në dymbëdhjetë (12) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. 

Kushdo që për vete apo për personin tjetër pranon ose kontrakton një shumë dukshëm joproporcionale 

të pasurisë në këmbim të shërbimit për personin tjetër, duke shfrytëzuar gjendjen e rëndë financiare të 

personit të tillë, gjendjen e rëndë të banimit, varfërinë, papërvojën ose paaftësinë për të gjykuar, 

dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. Kushdo që për vete apo për personin tjetër pranon ose kontrakton një shumë 

dukshëm joproporcionale të pasurisë në këmbim të shërbimit për personin tjetër, duke shfrytëzuar 

gjendjen e rëndë financiare të personit të tillë, gjendjen e rëndë të banimit, varfërinë, papërvojën ose 

paaftësinë për të gjykuar, dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet., 

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Ndihma për të kryer një vepër penale përfshin, por 

nuk kufizohet në: dhënien e këshillave ose udhëzimeve se si të kryhet vepra penale; vënien në 

dispozicion të mjeteve për kryerjen e veprës penale; krijimin e kushteve ose mënjanimin e pengesave 

për kryerjen e veprës penale; ose premtimi paraprak se do të fshehë provat e kryerjes së veprës penale, 

kryesin apo identitetin e kryesit, mjetet e përdorura për kryerjen e veprës penale ose përfitimet që 

rrjedhin nga kryerja e veprës penale., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2. Ndihma për të 

kryer një vepër penale përfshin, por nuk kufizohet në: dhënien e këshillave ose udhëzimeve se si të 

kryhet vepra penale; vënien në dispozicion të mjeteve për kryerjen e veprës penale; krijimin e 

kushteve ose mënjanimin e pengesave për kryerjen e veprës penale; ose premtimi paraprak se do të 

fshehë provat e kryerjes së veprës penale, kryesin apo identitetin e kryesit, mjetet e përdorura për 

kryerjen e veprës penale ose përfitimet që rrjedhin nga kryerja e veprës penale., 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me dashje ndihmon personin tjetër për kryerjen e veprës penale 

dënohet më dënim më të butë., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me dashje 

ndihmon personin tjetër për kryerjen e veprës penale dënohet më dënim më të butë., 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-308 Shpërlarja e parave Kushdo që kryen vepër penale të shpërlarjes 

së parave, dënohet sipas Ligjit për parandalimin e shpërlarjes së parave dhe financimin e terrorizmit., 

Aktvendim- procedural , 

Urdhër procedural , Urdhër 

procedural

8.3.2022

Procedure 

Paraprake- 

Departamenti 

Special

Gjykata/Sud: Gjykata Themelore Prishtine 

Gjyqtari/Sudija: Vesel Ismajli



4 12.04.2022 12.04.2022 2022:072186 2022:072187 13 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-112 Sekuestrimi i përkohshëm

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion , 

Urdhër procedural

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim , 

Paraburgim

13.4.2022

Procedure 

Paraprake- 

Departamenti 

Special

5 05.05.2022 05.05.2022 2022:072186 2022:090078 14 Aktvendim procedural-Mase

Arrest shtëpiak , 

Arrest shtëpiak , 

Arrest shtëpiak , 

Arrest shtëpiak , 

Arrest shtëpiak , 

Arrest shtëpiak , 

Arrest shtëpiak , 

Arrest shtëpiak , 

Arrest shtëpiak , 

Arrest shtëpiak , 

Arrest shtëpiak , 

Arrest shtëpiak , 

Arrest shtëpiak , 

Arrest shtëpiak

6.5.2022

Procedure 

Paraprake- 

Departamenti 

Special

6 30.11.2022 30.11.2022 2022:106835 2022:252713 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-185 Paraburgimi Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 1.12.2022

Procedure 

Paraprake- 

Departamenti 

Special

7 27.05.2022 27.05.2022 2022:108301 2022:108302 1

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-283 Pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të 

organizuar, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-283 Pjesëmarrja ose organizimi i grupit 

kriminal të organizuar, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-339 Hyrja në sistemet 

kompjuterike, 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-339 Hyrja në sistemet kompjuterike

Aktvendim për zgjidhjen e 

çështjes-masë/sanlsion
1.6.2022

Procedure 

Paraprake- 

Departamenti 

Special

8 28.06.2022 28.06.2022 2022:108301 2022:132244 1 Aktvendim procedural-Mase 28.6.2022

Procedure 

Paraprake- 

Departamenti 

Special

9 20.10.2022 20.10.2022 2022:216668 2022:216669 1 04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-185 Paraburgimi Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 25.10.2022

Procedure 

Paraprake- 

Departamenti 

Special

10 16.11.2022 16.11.2022 2022:216668 2022:240058 1 Aktvendim procedural-Mase Paraburgim 5.12.2022

Procedure 

Paraprake- 

Departamenti 

Special


