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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

                                                                                                                                      

 PAKR.nr.464/2020 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS-Departamenti për Krime të Rënda, kolegji i përbërë nga 

gjyqtarët Abdullah Ahmeti-kryetar i kolegjit, Vaton Durguti dhe Driton Muharremi-anëtarë të 

kolegjit, me bashkëpunëtoren profesionale Leonita Lajçi, në çështjen  penale kundër të 

akuzuarve M.A., L.A., D.XH., B.M. dhe N.J., për shkak të veprës penale, Mashtrimi në votime, 

në bashkëkryerje, nga neni 180, lidhur me nenin 23 të KPK, duke vendosur përkitazi me 

ankesën e  Prokurorisë Themelore në Prishtinë të  paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Prishtinë – Departamenti për Krime të Rënda, PKR.nr.260/2015 të dt. 

24.09.2020, në seancën e kolegjit të mbajtur konform nenit 390 të KPPK, me datë 21.01.2021 

mori këtë:           

A K T GJ Y K I M 

I.Me rastin e ankesës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë, e sipas detyrës zyrtare, 

NDRYSHOHET pjesërisht aktgjykimi i gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti për 

Krimet të Rënda, PKR.nr.260/15 i datës 24.09.2020, pika II e pjesës liruese për të akuzuarit 

M.A. dhe Driton Xhemajli, për veprën penale Mashtrimi në votime, në bashkëkryerje, nga neni 

180 lidhur me nenin 23 të KPK-së, ashtu që Gjykata e Apelit në bazë të nenit 363 par.1 

nënpar.1.3 të KPPRK-së,  

 

           REFUZON AKUZËN 

Sepse më datën 12.12.2010, në Prishtinë, në shkollën fillore “Nëna Terezë” në qendrën e votimit 

193/E/01D, të akuzuarit M.A. dhe D. Xh. në cilësinë e kryesuesit dhe anëtarit të komisionit të 

partive të ndryshme, në bashkëveprim kanë falsifikuar rezultate e zgjedhjeve apo votimeve në 

Kosovë, në atë mënyrë që , me rastin e numërimit të votave të kandidatëve të subjekteve politike, 

kanë hequr dhe shtuar gjithsejtë 738 vota (shtatëqind e tridhet e tetë), kandidatëve të preferuar, 

dhe atë nga kandidatët e subjekteve politike LDD 1 votë, AKR-PD-PSD-PPI-PPK-PNDSH-

PGJK 12 vota, LDK 535 vota, VV 40 vota, AAK 48 vota dhe PDK 102 vota. 

-Me këtë kishin për të kryer veprën penale, Mashtrimi në votime, në bashkëkryerje, nga neni 180 

lidhur me nenin23 të KPPK. 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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Për shkak të parashkrimit absolut të ndjekjes penale për këtë vepër penale. 

II. Ankesa e Prokurorisë Themelore në Prishtinë-Departamentit për Krime të Rënda, është jo 

lëndore. 

III.Në pjesën tjetër aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti për Krime të 

Rënda, PKR.nr.260/2015 të dt. 24.09.2020, mbetet i paprekur. 

 

A r s y e t i m 

Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti për Krime të Rënda, me aktgjykimin  

PKR.nr.260/2015 të dt. 24.09.2020, për të akuzuarit L. A., B.M., N.J., konform nenit 363 par.1 

nënpar.1.1 të KPPRK-së, ka refuzuar akuzën për veprën penale, Mashtrimi në votime, në 

bashkëkryerje, nga neni 180 lidhur me nenin 23 të KPK-së, pasi që prokurori i shtetit është 

tërhequr nga akuza për të njëjtit.  

Ndërsa të akuzuarit  M.A., D.XH., konform nenit 364 par.1 nënpar.1.3 të KPPRK-së, i ka liruar 

nga akuza. Shpenzimet gjyqësore i ka ngarkuar në barrë të mjeteve buxhetore të gjykatës. 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë ka ushtruar: 

Prokuroria Themelore në Prishtinë, për shkak të shkeljes së dispozitave të procedurës penale, 

vërtetimit të gabueshëm ose jo të plotë të gjendjes faktike dhe shkeljes së ligjit penale, me 

propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës , ta aprovoj ankesën  si të bazuar, aktgjykimin e 

ankimuar për pjesën liruese ta prishë dhe lëndën  t’ia kthejë gjykatës së shkallës së parë në 

rigjykim dhe rivendosje. 

Përgjigje në ankesën e prokurorisë ka paraqitur mbrojtësi i të akuzuarit M.A.-av, Kushtrim 

Krasniqi, me propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës, ta refuzoj ankesën e Prokurorisë dhe të 

vërtetoj aktgjykimin e ankimuar. 

Prokurori i Apelit me parashtresën PPA/I.nr.454/20 të dt.28.12.2020, ka propozuar që të 

aprovohet si e bazuar ankesa e prokurorisë  dhe aktgjykimi i ankimuar të anulohet dhe çështja të 

kthehet në rigjykim dhe rivendosje, ndërsa të refuzohet si e pabazuar përgjigja në ankesa e 

mbrojtësit të akuzuarit si e pabazuar. 

Gjykata e Apelit mbajti seancën e kolegjit  konform dispozitës të nenit 390 par.1 të KPPRK-së, 

për të cilën nuk i njoftoi palët pasi që gjykata e shkallës së parë nuk ka shqiptuar dënimin me 

burgim por të akuzuarit i ka liruar nga akuza, prandaj njoftimi i palëve nuk është I detyrueshëm 

Gjykata e Apelit, analizoi aktgjykimin e ankimuar, detyrimisht në kuptim të dispozitës së nenit 

394 par.1 të KPPK, shqyrtoi pretendimet ankimore, shkresat  të lëndës dhe pas vlerësimit të 

shkresave të lëndës, gjeti se: 
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Ankesa është jo lëndorë.   

Prokuroria në ankesë thekson se gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e ankimuar për 

pjesën liruese nuk ka vërtetuar në mënyre të plote  gjendjen faktike, kjo rrjedh pikë së pari nga 

shkelja e dispozitave të procedurës penale pasi që përfaqësuesit e KQZ dhe provave materiale 

nuk i ka falur besimin  edhe pse nga këto prova vërtetohet se të pandehurit kanë manipuluar me 

votat duke hequr dhe shtimin e tyre partive politike, përkatësisht kandidatëve të caktuar. 

Gjykata e shkallës së parë e ka shkelur ligjin penal në favor te akuzuarve  kur erdhi në 

përfundim  se nuk ka prova të mjaftueshme dhe asnjë dëshmi se të akuzuarin e kanë kryer 

veprën penale që i vihet në barrë edhe pse në bazë të provave të siguruar rrjedhe se të 

pandehurit  e kanë kryer veprën penale.  Gjykata e shkallës së pare nuk e ka vlerësuar 

deklaratën e dëshmitarit Xh. P. përfaqësuesit të KQZ-së,  i cili ka deklarua se ne formularin ka 

pasur parregullsi. Po ashtu nuk e ka vlerësuar raportin e ekspertimit të kryer nga Agjencia e 

Kosovës për Forenzik, andaj prokuroria propozon si më lartë.   

Gjetjet e Gjykatës së Apelit 

Gjykata e Apelit, duke analizuar dhe vlerësuar aktgjykimin e ankimuar, sipas detyrës zyrtare,  

vëren  se sa i përket pikës II të aktgjykimit të ankimuar për pjesën liruese, sipas përshkrimit 

faktik të akuzës rezulton se të akuzuarit M.A. dhe D.XH. akuzohen se” më datën 12.12.2010, në 

Prishtinë, shkollën fillore “Nëna Terezë” në qendrën e votimit 193/E/01D, të akuzuarit M. A. 

dhe D. Xh. në cilësinë e kryesuesit dhe anëtarit të komisionit të partive të ndryshme, në 

bashkëveprim kanë falsifikuar rezultate e zgjedhjeve apo votimeve në Kosovë, në atë mënyrë që , 

me rastin e numërimit të votave të kandidatëve të subjekteve politike, kanë hequr dhe shtuar...”. 

Nga përshkrimi faktik sipas kësaj pike të aktgjykimit rezulton se të akuzuarit kanë vepruar më 

datë 12.12.2010. Vepra penale për të cilën  akuzohen është, Mashtrimi në votime, në 

bashkëkryerje, nga neni 180 lidhur me nenin 23 të KPK-së (kodi penal 2003) e cila është e 

ndëshkueshme me burgim prej 6 muaj deri në 5 vjet. Sipas dispozitës së nenit 90 par.1 nënpar. 4 

të KPK-së, (kodi penal 2003) parasheh se ndjeka penale nuk mund të ndërmerret nëse ka kaluar 

pesë (5) vjet nga kryerja e veprës penale të dënueshme me më shumë se tre vjet burgim.  Ndërsa 

sipas nenit 91 par.6 të KPK-së ndjekja penale ndalohet në çdo rast kur të ketë kaluar dyfishi i 

kohës së afatit të parashkrimit. Në rastin konkretë nga veprimi i fundit i ndërmarrë nga të 

akuzuarit më datë 12.12.2010 kanë kaluar më shumë se 10 vite, andaj nga ky veprim 

inkriminuese ka kaluar dyfishi i kohës së parashkrimit,  gjegjësisht më datë 12 Dhjetor të viti 

2020 ka arrit afati për  parashkrim absolut për këtë vepër penale. 

Gjykata e Apelit nuk i vlerësoi pretendimet ankimore të Prokurorisë duke i konsideruar si 

jolëndore pasi që, (lënda ende pa ardhur në këtë gjykatë) edhe në kohën kur është shqyrtuar kjo 

lëndë për këtë vepre penale kishte arritur afati i parashkrimit absolut të ndjekjes penale bazuar në 

dispozitën e nenit 91 par.6 të KPK-së ku decidivisht theksohet se “Ndjekja penale ndalohet në 

çdo rast kur të ketë kaluar dyfishi i kohës së afatit të parashkrimit (ndalesa absolute mbi 

ndjekjen penale)”, andaj kolegji penal i kësaj gjykate, sipas detyrës zyrtare, ka ndryshuar 
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aktgjykimin e ankimuar, bazuar në shkresat lëndës, pasi që vërtetohet se për këtë vepër penale, si 

në pikën I. dispozitivit të këtij aktgjykimi, ka kaluar dyfishi i kohës së afatit të parashkrimit të 

paraparë sipas dispozitës së nenit nenit 91 par.6 të KPK-së, prandaj në këtë çështje penale sa i 

përket kësaj pike të këtij aktgjykimit nuk mund të ndërmerret asnjë veprim me qëllim të ndjekjes 

penale të mëtejmë ndaj të akuzuarve. 

Nga sa u tha më lartë, e në bazë të nenit 394 par.1 nënpar.1.4 dhe 403 të KPPRK-së, u vendos si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PAKR 464/2020 datë 21.01.2021 

 

Bashkëpunëtore Profesionale ,      Anëtarët e kolegjit,                                 Kryetar i kolegjit, 

Leonita Lajçi                                Vaton Durguti                                       Abdullah Ahmeti                

_______________                          ________________                               __________________  

                                                          Driton Muharremi  

                                                       ________________                                                                  


