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Numri i lëndës: 2019:235143 

Datë: 23.04.2020 

Numri i dokumentit:     00909218 

     

 

PKR.nr.55/19                                          

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË – Departamenti për Krime të Rënda,   

Trupit gjykues   i  përberë  nga  gjyqtarët: Gëzim Pozhegu Kryetari  i Trupit Gjykuese  dhe  

gjyqtareve Mentor Bajraktari dhe Myfera Hoxha, anëtare të Trupit Gjykuese, me zyrtaren 

ligjore Arbënore Basha, në lëndën penale kundër të akuzuarit B.H. nga  R.i, për shkak të veprës 

penale cenimi të fshehtësisë së votimit nga neni 215 par.1 të KPRK-së, i akuzuar sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjakovë-  Departamenti për Krime të Rënda, me numër 

PP/I.nr.98/2019, të datës 29.10.2019, pas mbajtjes së seancës së  shqyrtimit kryesor me 

dt.12.02.2020, në prezencën e Prokurori të shtetit Ramiz Buzhala, të akuzuarit B.H. dhe 

mbrojtësi i tij Xhavit Osmani-avokat, me  dt.14.02.2020,  mori dhe publikisht shpalli  ndërsa 

me dt.23.04.2020,  përpiloi këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

  

I akuzuari B.H., i biri i B. dhe nënës S., data e lindjes..., me nr personal ..., ka të kryer 

Fakultetin Ekonomin dhe Masterin Drejtimi Kontabilitet, kryen veprimtarinë e mbajtjes së 

kontabilitetit të firmave të caktuara në bazë të kontratës, i pa martuar, i gjendjes së mesme 

ekonomike, shqiptar-shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

Ë sh t ë   f a j t o r 

 

 

  Sepse me datën 06.10.2019, rreth orës 16:00/h në R., pikërisht në vendvotimin e 

vendosur në shkollën fillore “Xh.H.T.”, në mënyrë të kundërligjshme cenon fshehtësinë e 

votimit në zgjedhjet nacionale të vitit 2019 për deputet në Parlamentin e Republikës të 

Kosovës, në atë mënyrë që i pandehuri si komisioner i KQZ-së ditën kritike gjatë procesit të 

votimit nga lista e votuesve me telefon ka fotografuar rreth 10 (dhjetë) emra, me pas ja ka 

dërguar përmes rrjetit social Facebook-messenger shokut të tij M.V.. 

 

 

-Me çka ka kryer veprën penale: cenimi i fshehtësisë së votimit nga neni 215 par.1 të 

KPRK-së. 
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Andaj gjykata në kuptim të neneve 3, 6, 17,21,38, 42, 47, 69, 70 dhe nenit 215 par.1 të 

KPRK-së si dhe neneve 359 par.2, 365, 450 të KPPK-së,  të akuzuarin e: 

 

 

                                  GJ Y K O N   

 

 

Me dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 10 (dhjetë) muaj, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet, nëse i akuzuari brenda afatit të verifikimit prej 1 (një) viti, nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

Detyrohet i akuzuari që ti paguaj shpenzimet e paushallit gjyqësor shumën prej 50 

(pesëdhjetë) €uro, në emër të shpenzimeve procedurale shumën prej 50 (pesëdhjetë) Euro si 

dhe në emër të kompensimit të viktimave të krimit shumën prej 50 (pesëdhjetë) €uro, të gjitha 

këto në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë-Departamenti për Krime të Rënda, pranë kësaj 

gjykate ka ngritur aktakuzën me numër PP/I.nr.98/2019 të datës 29.10.2019, kundër të 

akuzuarit B.H. nga R.i, për shkak të veprës penale cenimi të fshehtësisë së votimit nga neni 215 

par.1 të KPRK-së. 

 

Gjykata  ka caktuar  seancën e  shqyrtimit  fillestar me dt.15.11.2019, ku ka qenë  

prezent Prokurori  i shtetit  Ramiz  Buzhala dhe i akuzuari B.H.  dhe  i njëjti është deklaruar  i 

pa  fajshëm  për vepër penale  qe  i vihet ne barrë sipas  aktakuzës.  

 

 Pas mbajtjes së  seancës se  shqyrtimit të dytë dhe refuzimit të kërkesës së  mbrojtësit te  

akuzuarit B.H., nga  ana  e gjykatës,  gjykata  ka caktuar  seancën e  shqyrtimit kryesore me 

dt.12.02.2020,  ku  i  akuzuari  është deklaruar  i pa  fajshëm për vepër penale  qe i vihet ne 

barrë sipas aktakuzës. 

 

Përfaqësuesi  i  akuzës Prokurori  i Shtetit  Ramiz  Buzhala,  në fjalën e  tij  

përfundimtare ka deklaruar se gjatë seancës gjyqësore pas procedimit të provave në plotni u 

vërtetua gjendja faktike se këtu i akuzuari B.H. ka kryer veprën penale cenimi i fshehtësisë së 

votimit nga neni 215 par.3 lidhur me par.1 të KPRK-së, siç është përshkruar në dispozitiv të 

aktakuzës. 

 

Dëshmitari A.M. gjatë seancës së sotme gjyqësore edhe një herë vërtetoj faktin me 

dëshminë e tij se ditën e zgjedhjeve me datën 06.10.2019 në Qendrën e Votimit nr....,A në 

SHM “Xh.-H.-T.” ka qenë i angazhuar në cilësinë e vëzhguesit nga subjekti politik PDK, ku të 

njëjtin në të njëjtën qendër ka qenë i angazhuar si komisioner nga KQZ-ja edhe këtui pandehuri 

B.H., duke shtuar se rreth orës 16:00/h, tek tavolina ku është lista e votuesve i pandehuri me 

telefonin e tij fillimisht e fotografon listën e votuesve dhe të njëjtin i dërgon një personi që për 

të ishte i panjohur, dhe përballë kësaj situate ka njoftuar kryesuesin  e qendrës së votimit i cili 

më pas rastin e ka lajmëruar në polici. Gjithashtu edhe dëshmitari M.V. në dëshminë e tij para 

gjykatës ka vërtetuar faktin se këtu me të paditurin ditën kritike kanë komunikuar përmes rrjetit 

social Facebook-MSN, ku nga i njëjti ka pranuar listën e votuesve dhe me të pandehurin gjatë 

komunikimit mes tyre kanë biseduar lidhur me zgjedhjet, duke shtuar se nga i pandehuri është 
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kërkuar që të dal dhe të votojë gjithashtu edhe i pandehuri në mbrojtjen e tij të dhënë para 

gjykatës nuk ka mohuar faktin se ditën kritike ka bërë fotografimin e listës së votuesve të 

njëjtën përmes MSN ia ka dërguar dëshmitarit M.V., gjithashtu nuk ka mohuar faktin se 

dëshmitarit i është kërkuar që të dal të votojë edhe pse kishte njohuri se diçka e tillë ishte e 

ndaluar për komisionarët e KQZ-së. 

Gjithashtu provat materiale që janë administruar gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor siç janë: 

Raportet e oficerëve policor D.B., M.G. dhe M.B. të cilat janë hartuar ditën kritike pasi të 

njëjtit kanë qenë në vendin e ngjarjes, pastaj komunikimi përmes rrjetit social Facebook-MSN, 

me fotografi ku është lista me emrat e votuesve potencial në vendvotimin ku ishte i angazhuar i 

pandehuri vërtetojnë në tërësi se këtu i pandehuri B.H. ka kryer veprën penale për të cilën 

ngarkohet me aktakuzë. 

 

Andaj ka konsideruar se në veprimet faktike të pandehurit formohen të gjitha elementet 

e veprës penale nga neni 215 par.3 lidhur me par.1 të KPRK-së çka të njëjtin e konsideron 

përgjegjës për veprën penale, duke i propozuar gjykatës që pas administrimit të provave të 

njëjtin ta shpallë fajtor dhe ta dënojë sipas ligjit. 

 

Pretendimet e këtu i pandehurit të dhëna në mbrojtjen e tij se dërgimi i listës së 

votuesve dëshmitarit është bërë pa qëllim të keq, gjykata pretendimin e tillë duhet ta vlerësojë 

si përpjekje e të pandehurit që i njëjti ti shmanget përgjegjësisë penale, duke ia përkujtuar se i 

njëjti edhe më parë ka qenë i angazhuar si komisioner nga KQZ-ja, i njëjti ka vujuar trajnimet 

nga KQZ-ja me qëllim që gjatë kohës së procesit zgjedhor të kenë njohuri të mjaftueshme që 

me veprimet e tyre të mos pengojnë në asnjë mënyrë procesin zgjedhor, përveç kësaj roli i tyre 

është edhe mbikëqyrës gjatë procesit të zgjedhjeve. 

 

I ka propozuar gjykatës që me rastin e shqiptimit të dënimit të merr për bazë të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara me dispozitën 69 dhe 70 të KPRK-së, ashtu që të 

njëjtit ti caktohet ai lloj dhe lartësi e dënimit i cili është në proporcion me peshën e veprës 

penale, përgjegjësinë e tij penalo-juridike dhe i cili dënim do të ndikojë që i njëjti në të 

ardhmen të mos kryejë vepra tjera penale apo të përsërisë vepra penale të natyrës së njëjtë. 

 

Mbrojtësi i te akuzuarit B.H. av. Xhavit Osmani në fjalën e tij  përfundimtare ka 

deklaruar se; gjatë gjithë kësaj çështje penale nga fillimi i hetimeve parapenale e gjer në këtë 

moment është vërtetuar se i mbrojturi i tij ishte komisioner në Qendrën e Votimit ...A në 

SHM.”Xh.-H.-T.” në R. dhe për krejt nga ajo që është i ngarkuar nga aktakuza rezulton se e ka 

bërë fotografimin e listës së votuesve dhe këtë e ka bërë me qëllim që klientit të tij të cilit ia 

mban kontabilitetin M.V. ta bind e ti tregojë se në atë moment ishte i zënë në vendvotim duke i 

dërguar në facebook një mesazh, në të kundërtën i mbrojturi i tij këtë nuk e ka bërë me asnjë 

qëllim të caktuar, për asnjë përfitim personal, për asnjë favorizim të ndonjë subjekti politik , 

personit të caktuar, por nga kureshtja që tia lë në dijeni që i njëjti është i zënë dhe nuk ka 

mënyra tjera të komunikimit me M. për ti treguar se është i zënë me zgjedhjet. Përndryshe 

veprimet e tij nuk janë të natyrës së rëndë, të qëllimshme, por kanë rrjedhur aty për aty me çka 

e vërteton edhe vetë dëshmitari M.V.. Gjykatës i lë në dijeni se i mbrojturi i tij gjer më tani nuk 

është i dënuar, nuk është i njohur për kryerjen e veprave të çfarëdo lloji apo çfarëdo natyre, 

është mbajtës i familjes dhe me punën e tij që bën mban nënën në moshën 66 vjeçare.  

 

Andaj  i ka propozuar  Gjykatës që me rastin e vlerësimit të ketë parasysh të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe ndaj të mbrojturit të tij ti shqiptojë një dënim sa më të lehtë dhe kjo do 

të rezultonte pozitivisht dhe do të ketë efektin ndëshkues. 
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I akuzuari B.H. në  mbrojtjen  e tij dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar  se pajtohet 

dhe e mbështetë fjalën përfundimtare të parashtruar nga mbrojtësi i tij, duke e lutur gjykatën që 

me rastin e shqiptimit të dënimit si rrethanë lehtësuese të marrë se është mbajtës i vetëm i 

familjes dhe i nënës e cila është e moshuar dhe nuk ka kush të kujdeset për të. 

 

Gjate  shqyrtimit  gjyqësor, Gjykata  ka  zbatuar  procedurën  e provave  ka marrë ne pyetje  

dëshmitarët e  propozuar  ne aktakuze A.M. dhe M.V., ka bere  leximin e provave materiale:  

raportin  fillestar të incidentit të rreshterit D.B.  me nr.2019-EI-23 të dt.06.10.2019 dhe raportin 

e oficerit M.B. të dt.06.10.2019, raporti i policit M.G. me nr. 2019-EI-23 të datës 06.10.2019, 

janë lexuar komunikimet në mes të pandehurit dhe M.V. përmes rrjetit social Facebook-MSN 

me fotografi ku jën emrat e personave-votuesve nga lista e votuesve dhe ka vërtetuar këtë  

gjendjen  faktike.  

 

Se i akuzuari  B.H. me datën 06.10.2019, rreth orës 16:00/h në R., pikërisht në 

vendvotimin e vendosur në shkollën fillore “Xh.H.T.”, në mënyrë të kundërligjshme cenon 

fshehtësinë e votimit në zgjedhjet nacionale të vitit 2019 për deputet në Parlamentin e 

Republikës të Kosovës, në atë mënyrë që i pandehuri si komisioner i KQZ-së ditën kritike gjatë 

procesit të votimit nga lista e votuesve me telefon ka fotografuar rreth 10 (dhjetë) emra, me pas 

ja ka dërguar përmes rrjetit social Facebook-messenger shokut të tij M.V.. 

 

Kjo gjendje  faktike  është vërtetuar nga  deklarimi  i dëshmitarit  A.M. nga R.i,  i  cili 

ka deklaruar se ditën kritike  ka qene  i angazhuar  në  zgjedhjet  nacionale  për Parlament te  

Republikës  Kosovës  dhe  atë në cilësinë e vëzhguesit, ka qenë në klasë në vendvotim, ka qenë 

në rreshtin e dytë i ulur dhe për një moment e ka vërejtur të akuzuarin duke e fotografuar listën 

e nënshkrimeve ku kanë nënshkruar votuesit dhe në atë moment ka reaguar tek kryesuesi i 

klasës dhe pastaj është lajmëruar rasti në polici. 

  

Në cilësinë e dëshmitarit është proceduar edhe dëshmitari M.V. nga R.i, i cili ka 

deklaruar se: ditën kritike ka komunikuar përmes rrjetit social Facebook, dhe gjatë këtij 

komunikimi nga i pandehuri ka pranuar listën e votuesve, për të cilën e ka pyetur çka është se 

nuk e ka kuptuar se çka ishte ajo dhe i pandehuri nuk i është përgjigjur. Ka theksuar se i 

akuzuari i ka kërkuar të dal të votojë. 

 

Gjykata  ka  vlerësuar  dhe analizuar pretendimet  e mbrojtjes se i akuzuarit B.H. ka 

qenë komisioner në Qendrën e Votimit ...A në SHM.”Xh.-H.-T.” në R., dhe se fotografimin e 

votës e ka bërë me qëllim që klientit të tij ti tregojë se në atë moment ka qenë i zënë në 

vendvotim, e këtë nuk e ka bërë për qëllim të caktuar për përfitim personal, për asnjë favorizim 

të ndonjë subjekti politik, por nga kureshtja që tia lë në dijeni që i njëjti është i zënë dhe nuk ka 

mënyra tjera të komunikimit me M. për ti treguar se është i zënë me zgjedhje, e këto veprime 

kanë rrjedhë aty për aty dhe nuk janë të qëllimshme e të natyrës së rëndë.  

 

Në nenin 215 paragrafi 1 të KPRK, është parashikuar se formën themelore të veprës 

penale cenimi i fshehtësisë së votimit e kryen:“Kushdo që në zgjedhje ose në referendum 

cenon fshehtësinë e votimit, dënohet me burgim deri në gjashtë (6) muaj”. 

 

Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit, gjykata vlerësoi të gjitha 

rrethanat në kuptim të dispozitës së nenit 69 dhe 70 të KPRK-së,  të cilat ndikojnë në zgjedhjen 

e llojit dhe lartësisë së dënimit, prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar rrethanat 

personale të akuzuarit se është mbajtës i familjes, më herët nuk ka qene  i gjykuar,  kështu që 

duke mos gjetur rrethana rënduese për të akuzuarin gjykata ka ardhur në përfundim se me 
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dënimin e shqiptuar si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi, do të arrihet efekti dhe qëllimi i tij nga 

neni 42 dhe 47 i KPRK-së dhe ky dënim i tillë i shqiptuar sipas bindjes së gjykatës është në 

proporcion me veprën penale të kryer dhe me rrethanat personale të cilat i posedon i akuzuari 

dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikoj në parandalimin e të akuzuarit nga kryerja e veprave 

penale në të ardhmen dhe do të bëj rehabilitimin e tij, do të parandalojë personat e tjerë nga 

kryerja e veprave penale dhe do të shprehë gjykimin  shoqëror  për  veprën  penale,  ngritjen  e  

moralit  dhe  forcimin  e  detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe shpenzimet e paushallit gjyqësor 

është marrë konform nenit 450 par.1 dhe 2 lidhur me nenin 453 par.l të KPP-së, ndërsa për 

shpenzimet për programin për kompensimin e viktimave të krimit është marr konform nenit 39 

par.3 nënpar.3.2 të Ligjit Nr.05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit.  

 

  Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, komfor nenit  365 të 

KPP-së. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

- Departamenti për Krime të Rënda - 

PKR.nr.55/2019, me datë 12.03.2020 

 

Zyrtarja Ligjore,                      Kryetari i trupit gjykues-Gjyqtari, 

Arbënore Basha                                                                       Gëzim Pozhegu 

 

 

 

KËSHILLË  JURIDIKE:  Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në 

afat prej 15 ditësh pas marrjes së aktgjykimit, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 


