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1 15.08.2022 15.08.2022 2019:208170 2022:164781 3

04/L-123 Kodi I Procedurës Penale-1. Rishikimin e procedurës 

penale mund ta kërkojnë palët dhe mbrojtësi. Pas vdekjes së të 

dënuarit, rishikimin mund ta kërkojë prokurori i shtetit, 

bashkëshorti, bashkëshorti jashtëmartesor, personi në gjini gjaku 

në vijë direkte deri në shkallë të parë, prindi adoptues, fëmija i 

adoptuar, vëllai, motra ose prindi birësues i të dënuarit., 04/L-123 

Kodi I Procedurës Penale-1.1. kërkesën e ka parashtruar personi i 

paautorizuar;

Aktvendim per zgjidhjen e 

Çështjes
9.19.2022 2:05:38 PM

Shqyrtim 

gjyqesor- 

Departamenti 

Special

2 23.04.2020 23.04.2020 2020:046099 2020:046100 5

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me dashje dhe me dijeni qoftë të qëllimit dhe 

veprimtarisë së përgjithshme të grupit kriminal të organizuar ose qëllimit të grupit për të kryer një apo më shumë 

vepra penale të cilat janë të dënueshme me burgim prej së paku katër (4) vjet, aktivisht merr pjesë në veprimtaritë 

kriminale të grupit duke ditur se pjesëmarrja e tillë do të kontribuojë në realizimin e veprimtarive kriminale të 

grupit, dënohet me gjobë deri në dyqind e pesëdhjetë mijë (250.000) Euro dhe me burgim prej së paku shtatë (7) 

vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-1. Kushdo që me dashje dhe me dijeni qoftë të qëllimit dhe 

veprimtarisë së përgjithshme të grupit kriminal të organizuar ose qëllimit të grupit për të kryer një apo më shumë 

vepra penale të cilat janë të dënueshme me burgim prej së paku katër (4) vjet, aktivisht merr pjesë në veprimtaritë 

kriminale të grupit duke ditur se pjesëmarrja e tillë do të kontribuojë në realizimin e veprimtarive kriminale të 

grupit, dënohet me gjobë deri në dyqind e pesëdhjetë mijë (250.000) Euro dhe me burgim prej së paku shtatë (7) 

vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2.3. pranimi i dhuratës, tarifës apo përparësisë së çfarëdo lloji 

si rezultat i kryerjes së detyrës zyrtare, përveç nëse pranimi i dhuratës, tarifës apo përparësisë lejohet me ligj;, 04/L-

082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2.3. pranimi i dhuratës, tarifës apo përparësisë së çfarëdo lloji si rezultat i 

kryerjes së detyrës zyrtare, përveç nëse pranimi i dhuratës, tarifës apo përparësisë lejohet me ligj;, 04/L-082 Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës-2. Kushdo që në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, i premton, ofron ose i jep 

ndonjë dhuratë apo përfitim tjetër personit zyrtar, në mënyrë që ai person të veprojë ose të mos veprojë në 

kundërshtim me detyrën e tij zyrtare, 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. Kushdo që në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, i premton, 

ofron ose i jep ndonjë dhuratë apo përfitim tjetër personit zyrtar, në mënyrë që ai person të veprojë ose të mos 

veprojë në kundërshtim me detyrën e tij zyrtare, 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 duke kaluar vijën kufitare bartë mallra dhe 

shmang kontrollin doganor, ose kushdo që duke shmangur kontrollin doganor, kryen bartjen e mallrave dhe kalon 

vijën kufitare, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet., 04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-

1. Kushdo që duke kaluar vijën kufitare bartë mallra dhe shmang kontrollin doganor, ose kushdo që duke shmangur 

kontrollin doganor, kryen bartjen e mallrave dhe kalon vijën kufitare, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre 

(3) vjet.

04/L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës-2.3. pranimi i 

dhuratës, tarifës apo përparësisë së çfarëdo lloji si rezultat i 

kryerjes së detyrës zyrtare, përveç nëse pranimi i dhuratës, tarifës 

apo përparësisë lejohet me ligj;, 04/L-082 Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës-2.3. pranimi i dhuratës, tarifës apo 

përparësisë së çfarëdo lloji si rezultat i kryerjes së detyrës zyrtare, 

përveç nëse pranimi i dhuratës, tarifës apo përparësisë lejohet me 

ligj;

Aktgjykim , Aktvendim- 

procedural

Fajësues , Fajësues , 

Fajësues

I pafajshëm , I 

pafajshëm , I 

pafajshëm

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor , 

Shqyrtimi 

gjyqësor
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Burgim , Burgim 

, Burgim , 

Ndalim i 

ushtrimit të 

funksioneve në 

administratën 

publike ose në 

shërbimin publik 

, Ndalim i 

ushtrimit të 

funksioneve në 

administratën 

publike ose në 

shërbimin publik 

, Ndalim i 

ushtrimit të 

funksioneve në 

administratën 

publike ose në 

shërbimin publik

Shqyrtim 

gjyqesor- 

Departamenti 

Special

Gjykata/Sud: Gjykata Themelore Prishtine 

Gjyqtari/Sudija: Albina Shabani Rama


