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                                              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 Fillim Skoro, anëtarë, me 

bashkëpunëtoren profesionale Leonita Lajqi si procesmbajtëse, në lëndën penale kundër të 

akuzuarit E.LL. nga Gjakova për shkak të vepres penale cënimi i fshehtësisë së votimit nga 

neni 215 par.1 të KPRK-së, duke vendosur sipas ankesës së Prokurorisë Themelore në 

Gjakovë të ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë PKR.nr.61/2019 

të datës 19.11.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më datë 10 janar 2020 mori këtë: 

 

 

 A K T GJ Y K I M 

 

 

  REFUZOHET si e pabazuar, ankesa e Prokurorisë Themelore në Gjakovë, ndërsa 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjakovë PKR.nr.61/2019 i datës 19.11.2019 

VËRTETOHET. 
                                    

 A r s y e t i m 

 

  Me aktgjykimin e atakuar të Gjykatës Themelore në Gjakovë PKR.nr.61/2019 të 

datës 19.11.2019, i akuzuari E.LL. është shpallur fajtor për shkak të vepres penale cenim i 

fshehtësisë së votimit nga neni 215 par.1 të KRPK-së, për të cilën i është shqiptuar dënimi 

me burgim në kohëzgjatje prej 120 (njëqind e njëzet) ditë, i cili dënim nuk do të ekzekutohet 

nëse i akuzuari brenda 1 (një) viti nga dita e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen 

ndonjë veper penale.    

 

 Shpenzimet e procedurës penale i janë vënë në barrë mjeteve buxhetore të gjykatës.  
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  Kundër këtij aktgjykimi, në afatin ligjor ankesë ka ushtruar: 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë për shkak të vendimit mbi sanksionin penal, me 

propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës ta aprovojë ankesën e Prokurorisë Themelore në 

Gjakovë dhe aktgjykimin e atakuar ta ndryshoj, ashtu që të akuzuarit E.LL. t’i shqiptoj dënim 

me burgim efektiv.   

 

Prokurori i Apelit i Kosovës, duke u skjaruar përkitazi me ankesën e Prokurorisë 

Themelore në Gjakovë me shkresën e vet PPA.I.nr.570/19 të datës 11.12.2019 ka propozuar 

që Gjykata e Apelit e Kosovës ankesën e Prokurorisë Themelore në Gjakovë ta aprovoj si të 

bazuar.    

 

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

lëndës, vlerësoi aktgjykimin e ankimuar dhe ankesën e Prokurorisë Themelore në Gjakovë  

dhe gjeti se: 

 

- Ankesa e Prokurorisë Themelore në Gjakovë nuk është e bazuar.   
 

Edhe pse aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë nuk ankimohet për shkak të 

shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, megjithatë Gjykata e Apelit e 

Kosovës të njejtin aktgjykim e shqyrtoi në këtë aspekt sipas detyrës zyrtare konform nenit 

394 të KPPRK-së dhe konstatoj se i njejti nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale, e të cilat kishin me kushtëzuar anulimin e tij e as shkelje te ligjit penal ne 

favor te akuzuarit. 

 

As gjendja faktike nuk ka qenë objekt shqyrtimi ngase i akuzuari gjatë shqyrtimit 

fillestar në bazë të nenit 248 të KPRK-së ka pranuar fajësinë, e i cili pranim i fajësisë ka 

mbështetje në provat të cilat gjendjen në shkresat e lëndës dhe është bërë në mënyrë 

vullnetare nga i akuzuari si dhe pranimi i fajësisë ka mbështetje në faktet që përmban 

aktakuza.   

 

 Prokuroria Themelore në Gjakovë me ankesë pretendon se dënimi me burgim të 

kushtëzuar i shqiptuar ndaj të akuzuarit E.LL. është i butë, duke pasur paraysh intensitetin e 

rrezikimit apo dëmtimin e vlerës së mbrojtur, respektivisht të drejtën e fshehtësisë së votimit 

për të cilin garantohet mbrojtje e veqantë juridiko-penale. Andaj, sipas prokurorisë në këtë 

rast me dënimin e shqiptuar me burgim të  kushtëzuar nuk mund të arrihet qëllimi i dënimit i 

paraparë në nenin 38 të KPRK-së, si dhe propozon që Gjykata e Apelit e Kosovës 

aktgjykimin e atakuar të gjykatës së shkallës së parë ta ndryshoj dhe të akuzuarit t’i shqiptoj 

dënim me burgim efektiv për vepren penale për të cilën është shpallur fajtor dhe dënuar.      

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës pretendimet e mësipërme ankimore 

të Prokurorisë Themelore në Gjakovë lidhur me vendimin mbi sanksionin penal nuk janë të 

bazuara. Gjykata e shkallës së parë me rasin e shqiptimit të dënimit ndaj të akuzuarit E.LL. i 

ka patur parasysh të gjitha rrethat lehtësuese dhe rënduese të parapara me nenin 69 dhe 70 të 

KPRK-së, e të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit. Gjykata e Apelit e Kosovës ka 
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konstatuar se me dënimi i shqiptuar me burgim te kushtëzuar ndaj të akuzuarit E.LL. nga 

gjykata e shkallës së parë është në përpjestim me peshën e vepres penale dhe përgjegjësinë 

penale të akuzuarit, dhe me bindje se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë 

në nenin 38 të KPRK-së, respektivisht të parandaloj kryerësin nga veprave penale në të 

ardhmen si dhe të bëj rehabilitim e tij; të parandaloj personat e tjerë nga kryerja e veprave 

penale; të bëj kompensimin e viktimave, si dhe të ngrit moralin 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.610/19 më 10.01.2020 

 

 

 

 

       Procesmbajtëse                         Anëtarët e kolegjit                         Kryetar i kolegjit, 

       Leonita Lajqi                            Abdullah Ahmeti                          Xhevdet Abazi  

       ______________                        ________________                       ________________ 

     

                            Fillim Skoro  

                         ________________ 

 

 

 


