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                                  REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA  

 

 

PAKR.nr.167/20

                                                                                                                                                                   

                                                           

                                                       NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 

 Gjykata e Apelit e Kosovës - Departamenti për krime të rënda, në kolegjin e 

përbërë nga gjyqtarët Xhevdet Abazi, kryetar i kolegjit, Abdullah Ahmeti dhe Kreshnik 

Radoniqi, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Sadik Kryeziu, si procesmbajtës, në lëndën 

penale kundër të akuzuarit XH.K. nga Rahoveci për shkak të vepres penale cenimi i fshehtësisë 

së votimit nga neni 215 par.1 të KPRK-së, duke vendosur sipas ankesës së mbrojtësit të 

akuzuarit të ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë PKR.nr.56/19 të 

datës 10.03.2020, në seancën e kolegjit të mbajtur më datë. 02.Korrik, 2020 mori këtë: 

               

 A K T GJ Y K I M 

 

  REFUZOHET si e pabazuar, ankesa e mbrojtësit të akuzuarit XH.K., ndërsa 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjakovë PKR.nr.56/19 i datës 10.03.2020 

VËRTETOHET. 
                                    

     A r s y e t i m 

 

 Me aktgjykimin e atakuar të Gjykatës Themelore në Gjakovë PKR.nr.56/19 të datës 

10.03.2020, i akuzuari XH.K. nga Rahoveci është shpallur fajtor për shkak të vepres penale 

cenimi i fshehtësisë së votimit nga neni 215 par.1 të KPRK-së për të cilën i është shqiptuar 

dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 4 (katër) muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse 

i akuzuari brenda 1 (një) viti nga dita e plotëfuqishmërisë së aktgjykimit nuk kryen ndonjë 

tjetër veper penale.  

 

I akuzuari është obliguar që të paguaj shpenzimet e procedurës penale në shumë prej 

25 (njëzet e pesë) Euro, në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 25 (njëzet e pesë) Euro dhe 

në emër të kompenzimit të viktimave të krimit shumën prej 50 (pesëdhjetë) Euro, e të gjitha 

këto në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh pas plotëfuqishmërisë së aktgjykimit.   

 

  Kundër këtij aktgjykimi, në afatin ligjor ankesë ka ushtruar: 
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Mbrojtësi i të akuzuarit XH.K.-av.Qazim Qesku nga Rahoveci për shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, vërtëtimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike dhe vendimit mbi sanksionin penal, me propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës 

aktgjykimin e atakuar të Gjykatës Themelore në Gjakovë ta anuloj dhe çështjen t’ia kthej 

gjykatës së shkallës së parë në rigjykim dhe vendosje, apo të njejtin ta ndryshoj dhe të 

akuzuarin ta liroj nga akuza.  

 

Prokurori i Apelit i Kosovës duke u skjaruar përkitazi me ankesën e mbrojtësit të 

akuzuarit XH.K. me shkresën e vet PPA.I.nr.175/20 të datës 28.05.2020 ka propozuar që 

Gjykata e Apelit e Kosovës ankesën e mbrojtësit të akuzuarit ta refuzoj si të pabazuar ndërsa 

aktgjykimin e atakuar të gjykatës së shkallës së parë ta vërtetoj.   

 

Gjykata e Apelit e Kosovës, konform nenit 394 par.1 të KPPK-së shqyrtoi shkresat e 

lëndës, vlerësoi aktgjykimin e ankimuar, pretendimet ankimore të mbrojtësit të akuzuarit dhe 

gjeti se: 

 

- Ankesa nuk është e bazuar.  
 

Sa i përket shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale mbrojtësi i të 

akuzuarit me ankesë prentendon se aktgjykimi i ankimuar i gjykatës së shkallës së parë është i 

përfshirë në shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 

nënpar.1.12 e lidhur me nenin 370 të KPPRK-së për shkak se dispozitivi i aktgjykimit të 

ankimuar është kontradiktor me arsyetimin e tij. Sipas mbrojtësit gjykata e shkallës së parë në 

arsyetim të aktgjykimit nuk ka paraqitur qartë dhe në mënyrë të plotë se cilat fakte dhe për 

qfarë arsyesh i konsideron të vërtetuara apo të pavërtetuara dhe në këtë mënyrë nuk ka 

arsyetuar se si ka ardhur deri tek konkludimi se i akuzuari XH.K. ka kryer vepren penale cenimi 

i fshehtësisë së votimit nga neni 215 par.1 të KPRK-së. 

 

Sipas Gjykatës së Apelit të Kosovës pretendimet ankimore të mbrojtësit të akuzuarit 

lidhur me shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale të cekura më lart nuk 

qëndrojnë. Dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar është i qartë, i kuptueshëm dhe në asnjë 

mënyrë nuk është kundërthënës me arsyetimin e tij. Gjykata e shkallës së parë në arsyetim të 

aktgjykimit ka dhënë të gjitha arsyet mbi të gjitha faktet relevante të kësaj çështje juridiko-

penale, të cilat si të drejta dhe të ligjshme i aprovon edhe Gjykata e Apelit e Kosovës, ngase të 

njëjtat kanë mbështetje në provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor.   

 

Përkitazi me bazën ankimore vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes faktike në 

ankesën e mbrojtësit të akuzuarit XH.K. theksohet se gjykata e shkallës së parë gabimisht ka 

vërtetuar gjendjen faktike kur të akuzuarin XH.K. e ka shpallur fajtor për shkak të vepres 

penale cënimi i fshehtësisë së votimit nga neni 215 par.1 të KPRK-së. Kjo nga arsyeja i 

akuzuari ka votuar në mënyrë të rregullt dhe nuk i’a ka cënuar askujt fshehtësinë e votimit, 

ngase ai vetëm ka tentuar ta fotografoj fletëvotimin e vet, e që kjo sipas mbrojtësit nuk është 

element i vepres penale cënimi i fshehtësisë së votimit nga neni 215 par.1 të KPRK-së.    
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Gjykata e Apelit të Kosovë vlerësoi pretendimet ankimore të mbrojtësit të akuzuarit  

lidhur me vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe gjeti se këto pretendime 

nuk janë të bazuara. Sipas kësaj gjykate, nga provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor, 

përkatësisht nga raporti fillestar i incidentit të oficerit policor M. G. nr. 2019-El-16 i datës 

06.10.2019; raporti i policit rreshter H. L. i datës 06.10.2019 dhe deklaratat e dëshmitarëve T. 

D. dhe B. B. të cilët ditën kritike kanë qenë të angazhuar në cilësinë e komisionerëve në 

zgjedhjet për Kuvend të Kosovës 2019, përkatësisht kryesues në vendvotimin 1602A/03D në 

shkollën “Xhelal Hajda” në Rahovec, qendra e votimit e të akuzuarit Xh. K. është vërtetuar se 

në vendin, kohën dhe mënyrën e përshkruar si në dispozitivin e aktgjykimit të ankimuar, i 

akuzuari XH.K. pasi ka plotësuar fletëvotimin e tij në kabinën e votimit të njejtën e ka 

fotografuar me telefon dhe pasi është njoftuar nga komisionerët zgjedhor se fotografimi është 

i ndalur i akuzuari është përgjigjur “se kjo është e drejtë e ime” dhe ka tentuar ta vendos 

fletëvotimin në kutinë e votimit por është ndaluar nga komisionerët e më pas është arrestuar 

nga policia. Gjithashtu është vërtetuar se në vendvotim në pjesë të dukshme, duke përfshirë 

edhe në hyrje të klasës kanë qenë të vendosura shenja që paralajmërojnë votuesit se përdorimi 

i telefonit është i ndaluar, si dhe se i akuzuari ka patur njohuri per procesin e votimit dhe  lidhur 

me rregullat e procesit të votimit, përfshirë edhe ndalimin e përdorimit të aparatit telefonik.   

  

Nga gjendja faktike e vërtetuar nga gjykata e shkallës së parë nuk vihet në mëdyshje se 

i akuzuari ka shkelur nenin 89 të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës 

dhe si rezultat ka kryer vepren penale cënimi i fshehtësisë së votimit nga neni 215 par.1 të 

KPRK-së. Një gjendje faktike të tillë e vërteton edhe Gjykata e Apelit e Kosovës, si dhe 

konstaton se në rastin konkret gjykata e shkallës së parë drejtë e ka aplikuar dhe ligjin penal 

kur ka gjetur se i akuzuari XH.K. ka kryer vepren penale për të cilën është akuzuar.  

 

Sa i përket vendimit mbi sanksionin penal mbrojtësi i të akuzuarit me ankesë pretendon 

se dënimi me burgim të kushtëzuar në kohëzgjatje prej 4 (katër) muaj i shqiptuar ndaj të 

akuzuarit nga gjykata e shkallës së parë është i padrejtë ngase ai nuk ka kryer vepren penale 

që i është vënë në barrë. Andaj, sipas mbrojtjes Gjykata e Apelit e Kosovës duhet që 

aktgjykimin e ankimuar ta anuloj dhe çështjen ta kthej në rigjykim dhe vendosje apo ta 

ndryshoj dhe të akuzuarin ta liroj nga akuza.   

 

Duke vlerësuar çështjen përkitazi me vendimin mbi sanksionin penal, Gjykata e Apelit 

e Kosovës gjen se gjykata e shkallës së parë drejtë ka vepruar kur të akuzuarit XH.K. i ka 

shqiptuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 4 (katër) muaj, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse i akuzuari brenda afatit prej 1 (një) viti nuk kryen ndonjë tjetër veper penale 

ngase pas administrimit të provave në shqyrtim gjyqësor është konstatuar se i njejti ka kryer 

vepren penale cënimi i fshehtësisë së votimit nga neni 215 par.1 të KPRK-së.  

 

Me me rastin e caktimit dhe llojit të lartësisë së dënimit Gjykata Themelore në Gjakovë 

drejtë dhe në mënyrë të plotë i ka vlerësuar të gjitha rrethanat të cilat ndikojnë në llojin dhe 

lartësinë e sanksionit penal të parapara në nenin 69 dhe 70 të KPPRK-së. Si rrethana lehtësuese 

ka marrur faktin se i akuzuari është baba i 3 (tre) fëmijë, ka pasur sjellje korrekte gjatë 

procedurës së gjykimit dhe se nuk ka qenë i dënuar më parë për ndonjë veper penale, ndërsa 

ndonjë rrethanë rënduese nuk ka gjetur.  
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Duke pasur parasysh të gjitha rrethanat e cekura më lartë del se dënimi me burgim të 

kushtëzuar ndaj të akuzuarit i shqiptuar nga gjykata e shkallës së parë është në harmoni me 

peshën e vepres penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit. Andaj, Gjykata e 

Apelit e Kosovës i refuzoi si të pabazuara pretendimet ankimore të mbrojtësit të akuzuarit 

lidhur me sanksionin penal, ndërsa aktgjykimin e atakuar e vërtetoi me bindje se me dënimin 

e shqiptuar nga ana e gjykatës së shkallës së parë do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me 

nenin 38 të KPRK-së, përkatësisht të ndikohet në të akuzuarin që në të ardhmen të mos kryej 

vepra penale, të bëj rehabilimin e tij, si dhe të ndikoj në rritjen e moralit dhe forcimin e 

detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

 

 

      Nga arsyet e cekura më lartë, e në bazë të nenit 401 të Kodit të Procedurës Penale të 

Kosovës u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

                            

 

 

                                              GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

             PAKR.nr.167/20 më 02.07.2020 

 

 

 

       Procesmbajtës                         Anëtarët e kolegjit                        Kryetar i kolegjit, 

       Sadik Kryeziu                            Abdullah Ahmeti                          Xhevdet Abazi  

        ______________                       ________________                        ________________ 

    

                           Kreshnik Radoniqi  

                         ________________ 

 

 

 


