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Numri i dokumentit:     00909207 

 

 

PKR.nr.56/19                                          

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 Xh.K. nga Rahoveci, 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. 94/2019, të datës 28.10.2019, pas mbajtjes së seancës së  shqyrtimit kryesor  me 

datë 06.03.2020, në prezencën e Prokurori të shtetit Ramiz  Buzhala, të akuzuarit Xh.K., dhe  

mbrojtësit  të tij av. Qazim Qeska nga  Rahavecit, me datë 10.03.2020,  mori dhe publikisht 

shpalli  ndërsa me datë 23.04.2020,  përpiloi  këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

  

I akuzuari XH.K., nga i ati I., e ëma H.,  e gjinisë K., data e lindjes...,  në  Rahovec, ,  i  

martuar, baba i  tre fëmijëve, ka të kryer shkollën fillore, i pa punë, i gjendjes së dobët 

ekonomike, shqiptar – shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal... 

 

 

Ë SH T Ë   F A J T O R 

 

 

  Sepse nga data 06.10.2019, rreth orës 10:00 minuta, në Rahovec, pikërisht në 

vendvotimin  numër ../..D te vendosur në  Shkollën  e Mesme  “ Xh.H.“  në mënyrë të  

kundërligjshëm cenon  fshehtësinë e  votimit në  zgjedhjet nacionale te vitit 2019  për  deputete 

në Parlament  në  Republikës së  Kosovës, duke shkelur nënin  89, të Ligjit  për  zgjedhjet e 

Përgjithshëm në Kosovës, në atë mënyrë që ditën kritike pasi ka plotësuar fletëvotimin me 

telefonin e tij e ka fotografuar dhe pasi është njoftuar nga ana e komisionërit zgjedhor të 

vendvotimit se fotografimi i fletëvotimit është i ndaluar i pandehuri i përgjigjet “se kjo është e 

drejt e ime”,  për rastin pasi është njoftuar policia i njëjti është arrestuar.  

 

-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, 48, 47, 69, 70 dhe nenit 215 par.1 

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

 

 

                                  GJ Y K O N   

 

 

Me dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 4 (katër) muajve, i cili dënime nuk do të 

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

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

Në kuptim të nënit 450 par.4 të KPPK-së, i akuzuari obligohet që ti paguaj shpenzimet 

procedurale penale në shumë prej 25 (njëzetepesë) €uro, në emër të paushallit gjyqësor shumën 

prej 25 (njëzetepesë) €uro si dhe 50 (pesëdhjetë) €  në emër të kompensimit të viktimave të 

krimit, konform nëni 39 par.3, nënpar.3.2 të Ligjit për kompensimin e viktimave të krimit, e 

cila shumë duhet paguar në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e aktgjykimit. 

 

 

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.94/2019 të datës 28.10.2019, kundër të 

akuzuarit  Xh.K. nga  Rahoveci,  për shkak të veprës penale cenimi të fshehtësisë së votimit 

nga nëni 215 par.1 të KPRK-së. 

 

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

prezent  Prokurori  i shtetit  Ramiz  Buzhala,  i  akuzuari Xh.K. së  bashku me mbrojtësin av. 

Qazim Qeska,  dhe  i njëjti është deklaruar  i pa  fajshëm  për vepër penale  që  i vihet në barrë 

sipas  aktakuzës.  

 

 Pas mbajtjes së  seancës së  shqyrtimit të dytë   dhe refuzimit të  ankesës  së  mbrojtësit 

të akuzuarit Xh.K., nga  ana  e Gjykatës së Apelit,  Gjykata  ka caktuar  seancën e  shqyrtimit 

kryesore me dt.  06.03.2020,  ku  i  akuzuari  është deklaruar  i pa  fajshëm për vepër penale  që 

i vihet në barrë sipas aktakuzës. 

 

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

përfundimtare  ka deklaruar se pas  mbajtjes se seancës se shqyrtimit  gjyqësore, provave  te  

zbatuara, aktakuza e ngritur kundër te  akuzuarit  është  provuar se  i njëjti ka  kryer vepër 

penale  qe  i vihet në barrë   cenimi i fshehtësisë  së votimit nga  neni  215  par. 1  te  KPRK-se,  

siç është  përshkruar në dispozitivin e  akuzës.  

 

Gjendja  e këtillë faktike është vërtetuar nga  dëgjimi i dëshmitareve  T.D. dhe B.B., të 

cilët  në ditën e zgjedhjeve kanë qenë të angazhuar si kryesues përkatësisht komisioner  në  

vendvotimin ...D  të vendosur në shkollën “Xh.H.” në Rahovec, të cilët në dëshmitë e tyre 

pothuajse në mënyrë të njëjtë kanë përshkruar rastin duke deklaruar  se i pandehuri pasi është 

pajisur me fletëvotim në kabinën e votimit ka fotografuar votën dhe pasi është njoftuar se diçka 

e tillë është e ndaluar, të njëjtit nuk iu është lejuar hudhja e votës në kutin e votimit përderisa 

rasti është proceduar në polici dhe prokurori. 

Të njëjtit në dëshmitë e tyre kanë deklaruar se në vendvotim në të gjitha pjesët e 

dukshme  kanë qenë të vendosura shenjat me të cilat  janë paralajmëruar  të gjithë votuesit se 

cilat mjete janë të lejuara dhe cilat të palejuara duke përfshirë edhe aparatin telefonik. 
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Gjithashtu në mbrojtën e tij, i pandehuri mbetet si në deklaratën e dhënë në polici  me 

datë 06.10.2019 në prezencën e mbrojtësit të tij ashtu edhe gjatë seancës së sotme në asnjë 

mënyrë nuk e ka kontestuar faktin se ditën kritike e ka bërë fotografimin e votës edhe pse i 

njëjti edhe më parë ka marrë pjesë si votues, i njëjti edhe gjatë këtyre zgjedhjeve nga subjekti 

politik i PDK-së  ka qenë i angazhuar si komisioner rezervë, i cili paraprakisht i ka vijuar dhe 

përfunduar trajnimet e nevojshme për zgjedhje dhe pretendimet e këtu të akuzuarit se 

fotografimin e votës e ka bërë rastësisht duke dashur ti gjejë numrat e kandidatëve për votim, 

gjykata një pretendimi të tillë nuk duhet t’ia fal besimin, meqenëse i njëjti ka pasur edhe 

mundësi tjera alternative që numrat e kandidatëve ti shënojë me një fletë,  gjithashtu edhe 

provat materiale si raportet e oficerëve policor që u administruan gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor 

të përpiluara gjatë ditës së zgjedhjeve vërtetojnë se këtu i pandehuri ka kryer veprën penale  për  

të cilën akuzohet dhe për këtë arsye të njëjtin e konsiderojë përgjegjës dhe i propozojë gjykatës 

që ta shpalli fajtor për veprën penale nga nëni 215 par.1 të KPRK-së. Andaj  i propozojmë  

Gjykatës  që  i  njëjti  të  shpallet  fajtor  dhe të  dënohet  sipas  Ligjit.   

 

Mbrojtësi i të akuzuarit Xh.K. av. Qazim Qeska në fjalën e tij  përfundimtare ka 

deklaruar  se; nga të gjitha  provat e proceduara  përkatësisht të administruara në asnjë mënyrë 

nuk mund të argumentohet  përtej dyshimit se  në veprimet e të akuzuarit me datën 06.10.2019 

kur e ka ushtruar të drejtën e vet ligjore për të votuar të përzgjedhurit e vet, është bërë siç ceket 

në petitumin e aktakuzës, shkelja e dispozitave të nenit  89 të Ligjit për Zgjedhjet e 

Përgjithshme në Republikën e Kosovës, me arsyetim të vetëm se  kjo normë sanksionon të 

drejtën e votuesit dhe fshehtësinë e votës të votuesit. Votuesi këtu i akuzuari me datën 

06.10.2019 e ka shfrytëzuar të drejtën e vet të votës dhe  konform  nenit 89 pika 4 e ka 

plotësuar personalisht me vullnetin e vet dhe në fshehtësi të plotë prapa kabinës vullnetin e vet, 

duke plotësuar fletëvotimin e vet, në kabinë, nuk ia ka cenuar askujt të drejtën e fshehtësisë së 

votës, dhe çdo lloj i manipulimit të votës së vet është e drejtë e garantuar e tij pa prekur të 

drejtën e dikujt përkatësisht pa ia cenuar fshehtësinë e votimit dikujt tjetër. Çdo lloj i 

manipulimit, konform dispozitave të nenit 215 për të cilën akuzohet Xh.K., nuk parasheh 

qenien e veprës penale cenim i fshehtësisë nga se veprimi i përshkuar në aktakuzë nuk është i 

paraparë si element i veçantë  i kësaj vepre, për të paraqitur cenimin e fshehtësisë së votimit. 

Vota e të akuzuarit Xh.K. e hedhur në fletëvotimin e datës 06.10.2019, dhe si e tillë e vendosur 

në kutin e votimit është votë autoktone  përkatësisht burimore e pandikuar nga jashtë dhe si e 

tillë nga Komisoini komunal Zgjedhor i Rahovecit i është bartur të përzgjedhurit të akuzuarit 

Xh. si e padëmtuar dhe e lejuar prej prokurorit dhe policisë. Nga të gjitha të cekurat 

konsiderojë që në veprimet e të akuzuarit nuk ka asnjë element i veprës për të cilën akuzohet, 

për ç ‘ arsye i propozojë trupit gjykues që pas analizimit të të gjitha provave, të akuzuarin ta 

shpalli të pafajshëm për veprimet që nuk paraqesin figurën e veprës penale dhe në fund të merr 

aktgjykim në harmoni me të gjitha provat relevante. 

 

Andaj  i ka propozuar  Gjykatës  që  në mungese të provave  e duke mos i falur besimin 

këtyre dëshmitarëve  e njëjta  të lirohet nga  akuza në mungese  të provave të merret  aktgjykim 

lirues.  

I akuzuari Xh.K. në  mbrojtjen  e vete  dhe në  fjalën e  saj  përfundimtare ka deklaruar  

se e mbështet fjalën përfundimtare të parashtruar nga mbrojtësi i tij dhe nuk ka çka të shtojë më 

tepër.  

 

Gjatë  shqyrtimit  gjyqësor, Gjykata  ka  zbatuar  procedurën  e provave  ka marrë në 

pyetje dëshmitarët e propozuar në aktakuzë B.B. dhe T.D., ka bërë  leximin e provave 

materiale,  ka lexuar  raportin  fillestar  të incidentit të oficerit  policor  M.G., me  numër  te 

rastit  2019 – EI- 16, te dt.06.10.2019,  raporti i policit rreshter H.L.,  i dt.  06.10.2019  dhe ka 

vërtetuar këtë  gjendjen  faktike.  
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Se i  akuzuari  Xh.K. me dt. 06.10.2019, rreth orës 10:00 minuta, në Rahovec, pikërisht 

në vendvotimin numër ...D të vendosur në Shkollën  e Mesme  “ Xh.H.“  në mënyrë të  

kundërligjshëm cenon  fshehtësinë e  votimit në  zgjedhjet nacionale të vitit 2019  për  deputete 

në  Parlament  në  Republikës së  Kosovës, duke shkelur nënin  89, të Ligjit  për  zgjedhjet e 

Përgjithshëm në Kosovës, në atë mënyrë që ditën kritike pasi ka plotësuar fletëvotimin me 

telefonin e tij e ka fotografuar dhe pasi është njoftuar nga ana e komisionit zgjedhor të 

vendvotimit se fotografimi i fletëvotimit është i ndaluar i pandehuri i përgjigjet “se kjo është e 

drejt e imë”, për rastin pasi është njoftuar policia i njëjti është arrestuar.  

 

Kjo gjendje  faktike  është vërtetuar nga  deklarimi  i dëshmitarit  T.D. nga Rahoveci,  i  

cili ka deklaruar  se ditën kritike  ka qenë  i angazhuar  në  zgjedhjet  nacionale  për Parlament 

të  Republikës  Kosovës  dhe  atë në  cilësinë e   komisionerit.  

 

Këtu  i pandehuri  Xh.K. ka ardhur në Qendrën e Votimit në  shkollën “ Xh.H.”, në 

vend votimi  nr... D, rreth orës 10:00h. Në vendvotim ka qenë kryesues i zgjedhjeve, përballë 

hyrjes në klasë ka pasur shenjat paralajmëruese se çka është e lejuar dhe çka është e ndalur 

gjatë votimit, kanë qenë të vendosura shenja të dukshme ku kanë mundur ti shohin qytetaret siç 

është ndalimi i përdorimit të telefonit. Pas hapjes së vendvotimit në orën 07:00 min, gjithçka ka 

shkuar në rregull, deri në momentin që i akuzuari ka hy me plotësuar votën e tij, ku është 

dëgjuar shkrepja e fotografisë ku unë kam qenë përball me ato kabinat dhe kanë qenë 

vëzhguesit dhe komisionarët të cilët pasi që kanë dëgjuar shkrepjen kanë reaguar tek unë,  

meqenëse ka qenë kryesues dhe në momentin që kanë reaguar unë jam afruar afër kabinave ku 

kam parë të akuzuarin me telefon në dorë, sipas të akuzuarit fillimisht nuk është pranuar se i 

njëjti ka bërë fotografinë, por unë kam informuar policinë për rastin që ka ndodhur, ku më pas 

jam intervistuar nga policia dhe prokuroria.  

 

Në cilësinë e dëshmitarit është proceduar dëshmitari B.B. nga Rahoveci, i cili ka 

deklaruar se:  ditën kritike  me dt.  06.10.2019,  ka qenë  komisionar  në vend votimin nr... D, 

në shkollën “ Xh.H. “. Atë ditë  Qendra e votimit është hapur në  ora  07:00/h, dhe ka qenë 

pandërprerë prezent në vendvotim  deri në orën 14:00/h. Këtu i pandehuri  Xh.K. ka ardhur që 

të votoi  diku rreth orës  10:00/h,  parregullsia e vetme që ka qenë  pasi që i akuzuari ka hyrë në 

pjesën ku votohet përkatësisht në pjesën ku plotësohet  fletëvotimit, e kemi dëgjuar gjatë 

plotësimit të fletëvotimit, e kemi dëgjuar edhe një zhurmë  të aparatit telefonik, përkatësisht 

kamerës së telefonit, dhe më pas si komisioner dhe komisionarët tjerë por edhe kryesuesi kemi 

reaguar dhe i kemi bërë me dije votuesi se është e paligjshme fotografimi i votës, pastaj 

kryesuesi ka shkuar dhe e ka thirre policinë  dhe mua më ka thënë  se ti ndalohet votimi dhe në 

nuk e kemi lejuar votuesin këtu të akuzuarin që të votojë deri sa të njoftohet policia por pastaj, 

pasi që e ka marrë policia dhe kur është kthyer policia na ka thënë se ka drejt me votu.  

 

Gjykata ka vlerësuar dhe analizuar pretendimet e mbrojtjes se i akuzuarit Xh.K. ditën 

kritike telefonin e ka nxjerrë për të shikuar numrat e kandidatëve të cilat i ka pas të shënuara në 

telefon dhe se pahairi ka fotografua fletëvotimi e më pas e ka fshir fotografin nga telefoni, por 

kjo mbrojtje e të  akuzuarit nuk ka mbështetje në provat e administruara veçanërisht në 

deklarimin e dëshmitarëve te proceduar gjate shqyrtimit gjyqësore të dëshmitarëve T.D. dhe 

B.B., të cilët në dëshminë e tyre në mënyre  bindëse  dhe te  argumentuar  i kanë  shpjeguar te 

gjitha  veprimet  qe i kanë ndërmarre këtu i pandehuri  edhe  përkundër  faktit para se  të merr  

detyrën e  komisionerit zëvendësues  kanë pasur  trajnime në KQZ-së, ku i kanë  shpjeguar  për 

të gjitha rregullat  që  duhet  zbatuar  gjatë procesit te votimit  si dhe në hyrje te klasës kanë  

qenë të vendosur  shenjat  që është  ndaluar  përdorimi i telefonit i njëjti  ka nxjerre  telefonin 

dhe ka  fotografuar  votën  dhe  ka tentuar që të  vendos në kutin e  votimit por nuk është lënë 

nga  komisionëve,  andaj mbrojtja  e tij është në  kundërshtim  me provat  e administruara  dhe  
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Gjykata kësaj mbrojtje  nuk ka  mundur  ti fali besimin, andaj në  veprimet  e  të  akuzuarit 

Xh.K. është  vërtetuar  se  me dashje ka kryer veprën penale: cenimi i fshehtësisë së votimit 

nga nëni 215 par.1të KPRK-së, në kohën dhe vendin dhe mënyrën e përshkruar si në dispozitiv 

të këtij Aktgjykimi. 

 

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 se 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 baba i tre fëmijëve, në gjykim  ka  pasur  qëndrimin 

korrekt me herët nuk ka qenë i gjykuar,  kështu që duke mos gjetur rrethana rënduese për të 

akuzuarin gjykata ka ardhur në përfundim se me dënimin e shqiptuar si në dispozitiv të këtij 

Aktgjykimi, do të arrihet efekti dhe qëllimi i tij nga neni 41 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.56/2019, me datë 10.03.2020 

 

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. 
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