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P.nr.58/2018 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË-Departamenti për Krime të Rënda, kryetari i 

trupit gjykues Bekim Veliqi, me anëtarët e trupit gjykues-gjyqtarët: Ali Kutllovci dhe Sabit 

Rama, procesmbajtësin Endrit Hajrizaj, në çështjen penale kundër të pandehurit S.U nga fsh.... 

Komuna e ... për veprën penale Keqpërdorimi i të drejtës së votimit nga neni 216 par.1 nën 

par.1.2 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë-Departamenti për 

Krime të Rënda PP.I.nr.174/2015 e dt.05.06.2018, shqyrtimi gjyqësor është mbajtur në 

prezencën e palëve Prokurorit të Shteti në PTH Mitrovicë Shyqyri Syla, të pandehurit S.U, 

seanca ka qenë publike dhe është regjistruar në procesverbal ku pas përfundimit të shqyrtimi 

gjyqësor më dt.04.12.2019 gjykata ka shpallur publikisht aktgjykimin ndërsa me dt.03.01.2020 

ka përpiluar me shkrim këtë: 

  

AKTGJYKIM 

Kundër të pandehurit: 

S.U nga i ati A., e ëma S., e vajzërisë së nënës T.,  i lindur me dt.... në ..., me vendbanim në 

fsh.... Komuna e ..., me  nr. personal të identifikimit ..., shtetas i Republikës së Kosovës, i pa 

martuar, ka të kryer shkollën e mesme, me profesion polic, i gjendjes së mesme ekonomike, më 

parë i pa gjykuar, ndaj tij nuk zhvillohet procedurë për vepër tjetër penale.  

 

SHPALLET FAJTOR 

SEPSE:  
Me dt.08.06.2014 në Shkollën Fillore “...” në fsh.... Komuna e ... në zgjedhjet e parakohshme për 

Kuvendin e Kosovës në vendvotimin nr.1203B/02D ka votuar si votues i rregullt edhe pse më 

parë ka votuar si votues me kusht në Shkollën Fillore “...” në ... në vendvotimin nr.1201B/04D 

ku ka qenë i angazhuar si anëtar i Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve. 

 

Me këtë ka kryer veprën penale Keqpërdorimi i të drejtës së votimit nga neni 216 par.1 nën 

par.1.2 të KPRK-së. 

 

Andaj gjykata në mbështetje të nenit 4, 7, 17, 21, 41, 45, 49, 50, 51, 52 si dhe nenet 359, 360, 

361, 365, 366 të KPP-së të pandehurit i: 

 

S H Q I P T O N 

    

I. DËNIM ME BURGIM prej gjashtë (6) muajve i cili nuk do të ekzekutohet në afat prej 

një (1) viti nëse i pandehuri gjatë kohës së verifikimit nuk kryen vepër tjetër penale.  
 

II. OBLIGOHET i pandehuri që të paguajë shpenzimet e procedurës penale në shumën prej 20€ 

(njëzet euro), paushallin gjyqësor në shumën prej 20€ (njëzet euro) si dhe 50€ (pesëdhjetë 
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euro) në emër të fondit për kompenzimin e viktimave të krimit të gjitha këto në afat prej 

pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën pasojat e 

përmbarimit të dhunshëm.  
 

III. Kërkesë pasurore-juridike nuk kishte. 
 

A r s y e t i m 

AKTAKUZA 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë-Departamenti për Krime të Rënda kundër të pandehurit S.U 

ka ngritur aktakuzë PP.I.nr.174/2015 e dt.05.06.2018 për shkak të veprës penale Keqpërdorimi i 

të drejtës së votimit nga neni 216 par.1 nën par.1.2 të KPRK-së.  

 

RRJEDHA E PROCEDURËS 

Më datë 21.12.2019 Kryetari i trupit gjykues ka mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar në këtë 

çështje penale ndaj të pandehurit S.U, seanca ishte mbajtur në prezencën e të pandehurit dhe 

Prokurorit të Shtetit Njazi Rexha.  

 

Në seancën e shqyrtimit fillestar i pandehuri është deklaruar mbi fajësinë.  I pandehuri në këtë 

rast e ka mohuar fajësinë në lidhje me veprën penale për të cilën akuzohet sipas aktakuzës 

PP.I.nr.174/2015 e dt.05.06.2018, ndërsa mbrenda afatit të përcaktuar ligjor siç konstatohet ne 

procesverbalin e seancës fillestare i pandehuri nuk ka paraqitur kundërshtime ndaj aktakuzës. 

 

Shqyrtimi gjyqësor 

Me datë 04.12.2019, Gjykata ka mbajtur shqyrtimin gjyqësor në prezencën e të pandehurit dhe 

Prokurorit të Shtetit Shyqyri Syla.   

 

Publiciteti i shqyrtimit gjyqësor 

Seancat e shqyrtimit gjyqësor në këtë rast kanë qenë publike, palët nuk kanë pasur vërejtje në 

publicitetin e shqyrtimit gjyqësor.  

 

Gjuha në shqyrtimin gjyqësor 

Seanca e shqyrtimit gjyqësor është mbajtur në gjuhën shqipe ndërsa e tërë rrjedha e seancës është 

përkthyer nga përkthyesit E.G dhe M.V.  

 

Prezenca e palëve në shqyrtimin gjyqësor 

Në seancën e shqyrtimit gjyqësor kanë qenë prezentë: Prokurori i Shtetit në PTH në Mitrovicë 

Shyqyri Syla, i pandehuri S.U, ekspert-specialist për Dorëshkrime dhe Dokumente M.A dhe 

ekspert-specialist për Dorëshkrime dhe Dokumente N.I nga Agjencia e Kosovës për Forenzikë 

(më tutje AKF). 

 

Provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor 

Në cilësi të provës janë administruar provat e propozuara nga Prokuroria e Shtetit në PTH në 

Mitrovicë të renditura sipas aktakuzës. 

Më datë 04.12.2019 në seancën e shqyrtimit gjyqësor janë dëgjuar specialistet-ekspertet nga 

AKF M.A dhe N.I ku mendimin në rastin konkret ka qenë i përbashkët dhe në pytje është 

përgjigjur eksperti-specialist M.A. 
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Administrimi i provave materiale 

Më datë 04.12.2019 në cilësi të provave materiale në shqyrtimin gjyqësor janë administruar: 

 Raporti i Ekspertizës të Agjencisë Kosovare për Forenzikë ... e dt.03.05.2018. 

 Lista e votuesve të rregullt me numër 1203B/02D . 

 Lista e votuesve me kusht me numër të vendvotimit 1201B/04D. 

 Zarfi i fletëvotimit me kusht me numër të vendvotimit  1201B/04D. 

 

Lidhur me propozimet e palëve 

Në shqyrtimin gjyqësor dt.04.12.2019 i pandehuri S.U i ka propozuar gjykatës që në cilësi të 

dëshmitarit të ftohet personi i quajtur N. pa i ditur mbiemrin po ashtu në cilësin e dëshmitarëve të 

ftohen edhe S.M, N.Q apo Q. pasi që nuk ka qenë i sigurt për mbiemrin me qëllimin që këta të 

njëjtit të vërtetojnë se i pandehuri ka qenë gjatë gjithë kohës në vendvotim përveq kohës së 

mëngjesit dhe të drekës dhe atë në kohëzgjatje prej 15 min. dhe njëherë kur ka votuar me kusht.  

 

Prokurori ka propozuar që ky propozim të refuzohet sepse është me qëllimin e zvarritjes së 

procedurës dhe nuk do të ndryshojnë rrethanat dhe mendimi dhe konstatimi i ekspertëve dhe po 

ashtu i pandehuri nuk është në gjendje të jap as emrat dhe mbiemrat e plotë të dëshmitarëve.  

 

Gjykata e ka refuzuar propozimin e të pandehurit dhe ka vendosur që dëshmitarët e lart cekur të 

mos ftohen dhe dëgjohen si dëshmitarë në shqyrtimin gjyqësor në këtë çështje penale. 

 

Gjykata këtë vendim e ka mbështetur në nenin 124 par.1 të KPP-së nisur nga fakti se dëshmitarët 

e propozuar nuk mund të japin informata për veprën penale apo për rrethanat e rëndësishme për 

procedurën penale pasi që dëshmitarët e propozuar nuk do të mund të ndryshonin gjendjen 

faktike sa i përket mendimit dhe konstatimit mbi vërtetimin e nënshkrimeve nga i pandehuri. 

Gjykata rikujton se në çështjen penale konkrete Prokurori i Shtetit duke u bazuar në nënin 137 të 

KPP-së ka marrë vendim për angazhimin e ekspertit për kryerjen e ekspertizës grafologjike ku e 

njëjta është kryer në pajtim me dispozitat ligjore pasi që e njëjta është kryer nga ana e AKF-së si 

institucion profesional dhe i përgjigjet fushës së ekspertizës. Për gjykatën nuk ka qenë 

kontestuese fakti se i pandehuri në ditën kritike ka qenë në vendvotimin e cekur dhe ky është një 

fakt që nuk është kontestuar as vet nga i pandehuri andaj edhe gjykata ka vlerësuar se dëshmit e 

dëshmitarëve të propozuar nuk do të kishin të bëjnë me të provuarit e elementeve të veprës 

penale apo vërtetimin ndryshe të gjendjes faktike sa i përket vërtetimit të nënshkrimeve. 

 

Marrja në pytje e të pandehurit 

Me 04.12.2019 në seancën e shqyrtimit gjyqësor i pandehuri S.U ka paraqitur mbrojtjen e tij në 

lidhje me këtë rast.  

 

Mbrojtja e të akuzuarit 

Në mbrojtjen e tij, ka potencuar faktin se jeton në fshatin ... Komuna e ..., aty jeton që nga lindja 

edhe në kohën e zgjedhjeve ka banuar në këtë fshat, në ditën e zgjedhjeve ka qenë si anëtar i 

Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve në Shkollën Fillore në ... që është vetëm një shkollë fillore 

emrin nuk ja din pasi që nuk e ka vijuar shkollën fillore në atë shkollë, e ka caktuar anëtar të 

Komisionit Zgjedhor M.S një fqinjë i tij, roli i tij si anëtar në Komision Zgjedhor ka qenë personi 

që ka spërkatur gishtat me sprej dhe se dy herë e ka lëshuar vendvotimin për shkak të mëngjesit 

dhe drekës por jo më shumë se 15 min si dhe një herë kur ka votuar në atë shkollë në listën e 

votuesve me kusht ndërsa koha kur ka votuar nuk ju kujtohet por ka qenë mbasdite, koha e 

mëngjesit ka qenë prej orës 10-11 min ndërsa koha e drekës nga ora 15-16, kanë qenë anëtarë 

dikun rreth 5 ose 6 persona, ka pasur edhe vëzhgues dhe aq sa ju kujtohet kanë qenë 2 veta, 

vendvotimi tij i rregullt është në fshatin ... Komuna e ..., largësia nga qendra ku ka qenë anëtar ka 
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qenë rreth 30km, është rrugë e dobët koha e nevojshme për të kaluar atë rrugë është 20–30 min 

është fjala me automjetë. 

Fjala përfundimtare 

Me datë 04.12.2019 palët kanë paraqitur fjalën përfundimtare drejtpërdrejtë në procesverbal. 

 

Prokurori i Shtetit në PTH në Mitrovicë, në fjalën përfundimtare ka deklaruar se pas shqyrtimit 

dhe adminsitrimit të provave gjatë shqyrtimit gjyqësor kundër të pandehurit S.U për veprën 

penale Keqpërdoroimi i të drejtës së votimi nga neni 216 par.1 pika 1.2 të KPRK-së konsideroj 

që në mënyrë të pa diskutuar së i pandehuri ka kryer veprën penale sipas aktakuzës, nga lista e 

votuesve me kusht dhe nga kopja e zarfit të vendvotimit me kusht rezulton se i pandehuri ka 

votuar me kusht në vendvotimin 1201B/04D në ... dhe se i njëjti është i evidentuar në listën e 

votuesve me kusht nën numrin rëndor 0011 e që në këto dy dokumente ka dhënë nënshkrimin, po 

ashtu nga lista e votuesve të rregullt në vendvotimin 1203B/02D është e evidentuar i pandehuri 

S.U se i njëjti rezulton se në këtë list ka votuar dhe është nënshkruar i votues i rregullt me qëllim 

të vërtetimit të këtyre nënshkrimeve është bërë edhe ekspertiza grafologjike dhe nga raporti i 

AKF (2018) ... të dt.03.05.2018 rezulton se nga ekspertimi i këtyre nënshkrimeve nga 

dokumentet e evidnetuar nga dëshmit D1 D2 D3 dhe krahasimin e tyre më monstrat e njohura të 

dëshmive të evidentuar në dëshmin D4 dhe D5 e që janë 18 feltë të formatit A4 me nënshkrime 

të S.Uit dhe atë (9) të marrura me dt.27.03.2018 dhe (9) të marrura me dt.11.04.2018 si dhe nga 

procesverbali mbi dëgjimin e të pandehurit në këtë rast të pandehurit S.U të dt.13.07.2015 rrjedh 

se janë identifikuar karakteristika të përgjithshme dhe individual që përputhen mes veti, këto 

karakteristika të fjalëve që përputhen mes veti janë teknika e nënshkrimit, forma e ndërtimit dhe 

lidhja e shkronjave siç janë shkronja C S U J dhe O formimi i elemeteve si dhe mënyra e 

përfundimit të nënshkrimeve dhe në bazë të rezultatit të eksperimentimit të tyre rrjedh se të gjitha 

nënshkrimet në këto dokumente janë të shkruara apo nënshkruar nga i njëjti person në këtë rast 

nga i pandehuri S.U, të dhënat nga ekpsertiza u vërtetuan edhe nga pjesëmarrja e ekperteve M.A 

dhe N.I të cilat konstatuan se ekspertiza e dhënë më herët me shkrim është e saktë dhe me rastin 

e ekspertimit janë përdorur metoda, mjete dhe teknikat më të sofistikuara të teknikës forenzike të 

pranuara botërisht andaj nga këto që u thanë më lart mbetem në tërësi pranë akuzës dhe i 

propozoj gjykatës që të akuzuarin ta shpall fajtor dhe ta gjykoj më dënim sipas ligjit duke 

vlersuar të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese, ku konsideroj se si rrathanë rënduese 

ekziston fakti se i pandehuri ka qenë anëtar i KQZ më i thirruri që ta mbrojë votën dhe e 

keqpërdorë votën e tij duke votuar dy herë, mbrojtjen e tij se nënshkrimi në listën e votuesve të 

rregullt nuk është i tij gjykata duhet ta refuzojë të pa bazë ta pa argumentuar dhe të orientuar më 

qëllim të ikjes nga përgjegjesia penale sepse siç thash edhe më herët nga eksperitza në mënyrë të 

pa kontestuar është vërtetuar se është nënshkrimi i tij. 

 

I pandehurit në fjalën përfundimtare ka deklaruar se unë nuk kam votuar si votues i rregullt, nuk 

mund të pohoj diçka të cilën nuk e kam kryer, nuk e ndiej vetën fajtorë për veprën penale, kërkoj 

të lirohem nga aktakuza. 

 

Përfundimi i shqyrtimit gjyqësor 

Më datë 04.12.2019 gjykata e ka shpallur të përfunduar shqyrtimin gjyqësor në këtë çështje 

penale.  

 

Shpallja publike e aktgjykimit 

Më datë 04.12.2019 gjykata e ka shpallur publikisht aktgjykimin në prezencën e të pandehurit 

ndërsa në mungesë të Prokurorit të Shtetit. 
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GJETJET E GJYKATËS NË RAPORT ME RRETHANAT E GJENDJES FAKTIKE 

 

Faktet jokontestuese 

 

Faktet në vijim nuk kanë qenë kontestuese: 

- I pandehuri në ditën kritike me dt.08.06.2014 ka qenë si anëtar i Komisionit Qëndror të 

Zgjedhjeve (tutje KQZ) në shkollën fillore në .... 

- I pandehuri ka qenë i angazhuar si anëtar i KQZ me detyrë për spërkatjen e gishtave të 

votuesve me sprej. 

- I pandehuri ka votuar me kusht në shkollën fillore në ... ku dhe ka qenë anëtar i KQZ. 

- Nuk është kontestuese fakti që nënshkrimi në Listën e votuesve me kusht me numër të 

vendvotimit 1201B/04D është nënshkrim i të pandehurit. 

- Nuk është kontestuese fakti që nënshkrimi në Zarfin e fletëvotimit me kusht me numër të 

vendvotimit 1201B/04D është nënshkrim i të pandehurit. 

 

Faktet e lartcekura nuk ishin kontestuar nga i pandehuri, përveç kësaj këto fakte vërtetohen edhe 

nga provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor që janë pjesë e kësaj lënde penale. 

 

Faktin se i pandehuri ditën e zgjedhjeve me dt.08.06.2014, ka qenë si anëtarë i KQZ në Shkollën 

Fillore në ... në vendvotimin nr.1 me detyrë për spërkatjen e gishtave të votuesve me sprej 

vërtetohet nga deklarata e të pandehurit e dhënë në Stacionin Policor në ... me dt.13.07.2015, ky 

fakt vërtetohet edhe nga mbrojtja që ka paraqitur i pandehuri në seancën e shqyrtimit gjyqësor të 

dt.04.12.2019 ku i njëjti pohon se “Në ditën e zgjedhjeve kam qenë si anëtar i Komisionit 

Qëndror të Zgjedhjeve në shkollën fillore në ... që është vetëm një shkollë fillore emrin nuk ja di 

pasi që nuk kam vijuar shkollën fillore në atë shkollë”, po ashtu i pandehuri ka deklaruar në 

seancën e shqyrtimit gjyqësor se “Unë kam qenë personi që kam spërkatur gishtat me sprej”, 

fakti që i pandehrui ka qenë anëtar i KQZ ditën e zgjedhjeve vërtetohet edhe me kopjen e 

kartelës së anëtarit të KQZ që i pandehuri e ka parqitur në seancën e shqyrtimit fillestar. 

 

I pandehuri në deklaratën e tij të dhënë në polici me dt.13.07.2015, ka konfirmuar se ditën kritike 

ka votuar me kusht në shkollën të cilën ka qenë i angazhuar ai anëtar i KQZ-së po ashtu i njëjti 

nuk e ka mohuar faktin se nënshkrimi në Listën e votuesve me kusht dhe nënshkrimi në Zarfin e 

fletëvotimit me kusht në emër të tij janë nënshkrimet e tij dhe këtë fakt nuk e ka kontestuar 

asnjëherë gjatë fazave të procedurës penale, këto fakte i pandehuri nuk i ka mohuar as në 

mbrojtjen e tij në shqyrtimin gjyqësor. 

 

Faktin se nënshkrimi në Listën e votuesve me kusht me numër të vendvotimit 1201B/04D dhe 

nënshkrimi në Zarfin e fletëvotimit me kusht me numër të vendvotimit 1201B/04D janë 

nënshkrime të të pandehurit është vërtetuar edhe nga Ekspertiza grafologjike nga ana e AKF-së 

me nr. ... e dt.03.05.2018. 

 

Bazuar në provat që janë administruar në shqyrtimin gjyqësor gjegjësisht nga Procesverbali mbi 

marrjen në pyetje i të pandehurit në Stacionin Policor në ... me dt.13.07.2015, Lista e votuesve 

me kusht me numër të vendvotimit 1201B/04D, Zarfi i fletëvotimit me kusht me numër të 

vendvotimit 1201B/04D, Ekspertiza grafologjike nga ana e AKF-së me nr.... e dt.03.05.2018, me 

të gjitha këto prova vërtetohet se me dt.08.06.2014 i pandehuri S.U ka qenë anëtar i KQZ në ... 

dhe i njëjti ka votuar si votues me kusht në vendvotimin 1201B/04D, për gjykatën këto fakte janë 

provuar përtej çdo dyshimi. 
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Në këtë çështje penale kontestues ka qenë fakti se i pandehuri S.U a ka votuar si votues i rregullt 

në vendvotimin me nr.1203B/02D? 

 

I pandehuri gjatë marrjes në pytje në Polici po ashtu gjatë shqyrtimit gjyqësor e ka mohuar faktin 

se ka votuar si votues i rregullt me arsyen se gjatë gjithë kohës ka qenë i angazhuar deri sa kanë 

përfunduar votimet në vendvotimin nr.1 si anëtar i KQZ dhe se ka votuar njëherë si votues me 

kusht, po ashtu dhe se koha për të shkuar deri tek vendvotimi i tij i rregullt është kohë ma e 

madhe e nevojshme se koha për të cilën ka deklaruar se ka lëshuar vendvotimin për mëngjes dhe 

drekë. 

 

Gjykata duke u mbështetur në mbrojtjen që ka paraqitur i pandehuri në seancën e shqytrimit 

gjyqësor me dt.04.12.2019 në pytjen e Prokurorit të Shtetit se sa herë e ka lëshuar vendvotimin 

ku ka qenë i angazhuar si anëtar i pandehuri ka deklaruar se “Dy herë e kam lëshuar për shkak të 

mëngjesit dhe drekës por jo më shumë se 15 min si dhe një herë kur kam votuar në atë shkollë në 

listën e votuesve me kusht ndërsa koha kur kam votuar nuk më kujtohet por ka qenë mbasdite, 

koha e mëngjesit ka qenë prej orës 10-11 min ndërsa koha e drekës mendoj nga ora 15-16 nuk 

jam i sigurt, kanë qenë anëtarë dikun rreth 5 ose 6, ka pasur edhe vëzhgues sa më kujtohet kanë 

qenë 2 veta, vendvotimi im i rregullt është në fshatin ... Komuna e Leposviqit, largësia nga 

qendra ku kam qenë anëtar ka qenë rreth 30km, është rrugë e dobët koha e nevojshme për të 

kaluar atë rrugë është 20 – 30 min është fjala me automjetë”.  

 

Gjykata rikujton se në bazë të RREGULLËS ZGJEDHORE Nr.09/2013-VOTIMI, 

NUMËRIMI NË VENDVOTIM DHE MENAXHIMI I QENDRËS SË VOTIMIT e nxjerr nga 

ana e KQZ me dt.02.07.2013  Neni 19 pika 19.1 pëcakton se “Anëtarët e KVV-ve dhe kryesuesi 

votojnë të parët kur hapet vendvotimi. Nëse një anëtar i KVV-së nuk është i regjistruar për të 

votuar në VV-në ku ai/ajo është duke shërbyer, atëherë anëtari i KVV-së duhet të votojë në 

VV-në e dyfishtë të vendosur në QV-në e njëjtë. Nëse VV-ja në të cilin anëtari i KVV-së është 

caktuar të votojë është afër, kryesuesi i KVV-së mund t’ia lejojë anëtarit të KVV-së të largohet 

nga VV-ja dhe të votojë në mënyrë të rregullt” veprimet e të pandehurit përkatësisht votimi me 

kusht në Qendrën e votimit ku ka qenë i angazhuar si anëtar i KQZ-së ka qenë veprim i lejuar, 

mirëpo i pandehuri ka pasur mundësin po në bazë të kësaj pikë të rregullores ta lëshoj 

vendvotimin për të shkuar dhe për të votuar si votues i rregullt pasi që nuk ka paraqitur pengesë 

ligjore sa i përket veprimeve të tij për të dal nga Qendra e vendvotimit ku ka qenë i angazhuar si 

anëtar i KQZ-së dhe për të shkuar tek vendvotimi i tij i rregullt për të votuar. 
 

Bazuar në atë që i pandehuri deklaron se e ka lëshuar vendvotimin ku ka qenë i angazhuar si 

anëtar i KQZ për shkak të mëngjesit dhe drekës si dhe kur ka votuar si votues i rregullt 

nënkupton faktin se i njëjti ka dalur nga ai vendvotim dhe nuk është kthyer për një kohë të 

caktuar.  

 

Pretendimi i tillë që i njëjti ka lëshuar vendvotimin për shkak të mëngjesi dhe drekës nuk mund 

të mirret si dëshmi me arsyen se është thelbësisht e pa mbështetshme pasi që nuk kemi asnjë 

provë materiale e cila do ta mbështeste një deklarim të tillë që i pandehuri gjatë kësaj kohë nuk 

ka bërë edhe ndonjë veprim tjetër përveç që ka ngrënë mëngjes dhe drekë, ky deklarim është 

vetëm një pretendim i palës.  

 

Nga provat e administruara në shqyrtim gjyqësor si dhe nga mbrojtja e të pandehurit faktet në 

vijim janë të vërtetuar përtej çdo dyshimi 

 

Gjykata ka vërtetuar se i pandehuri S.U edhe pse ka votuar si votues me kusht në bazë të 

nënshkrimit të tij në Zarfin e fletëvotimit me kusht me nr.1201B/04D dhe nënshkrimit në Listën 
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e votuesve me kush me nr.1201B/04B dhe vet deklarimit të të pandehurit të dhënë në mbrojtjen e 

tij i cili asnjëherë nuk e ka mohuar këtë fakt, i njëjti ka votuar edhe si votues i rregullt në 

vendvotimin me nr.1203/02D në Leposviq. 

 

Gjykata duke u bazuar në Ekspertizën grafologjike nga ana e AKF-së me nr. ... e dt.03.05.2018 

ku konstatohet se mostrat e marra nga nënshkrimet e evidentuara në dëshmitë: D#1 (Zarfi i 

fletëvotimit me kusht me nr.1201B/04D), D#2 (Lista e votuesve me kush me nr.1201B/04B), D#3 

(Lista e votuesve të rregullt me nr.1203/02D) dhe krahasimi me mostrat e njohur të 

nënshkrimeve të evidentuara në dëshmitë: D#4 (Tetëmbëdhjetë (18) fletë të formatit A4 me 

nënshkrime të S.U nëntë (9) të marra me dt.27.03.2018 dhe nëntë (9) të marra me dt.11.04.2018-

mostra eksperimentale) dhe D#5 (Dokument me titull “Zapisnik o ipspitivanju okrivljenog lica” i 

dt.13.07.2015 nënshkruar nga S.U) janë identifikuar karakteristika të përgjithshme dhe 

individuale që përputhen në mes vete. Konstatimi i Ekspertizës vërteton se nënshkrimet e 

evidentuara në dëshmitë: D#1, D#2, D#3 dhe nënshkrimet në mostrat e njohura të evidentuara në 

dëshmitë: D#4 dhe D#5 janë të shkruara nga i njëjti person. 

 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të këtij fakti në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka ftuar ekspertet-

specialist nga AKF-ja N.I dhe M.A ku në mendimin e tyre të përbashkët të dhënë në shqyrtim 

gjyqësor nga eksperti-specialist M.A e cila ka potencuar faktin se në raportin e ekspertizës është 

sqarimi mbi teknikat dhe standardet e krahasimit të cilat janë metoda të adaptuara nga rrjeti 

evropian i ekspertëve të shkencave të forenzikës dhe të harmozuara dhe me të cilat në punojmë, 

në AKF kanë ardh material ku kanë qenë të përshkruara, kopja e zrafit të vendovotimit me kusht 

dëshmia D1, lista e votuesve me kusht D2, dëshmia D3 ka qenë lista e votuesve të rregullt nga 

Selimin Ujkanoviq, D4 ka qenë 18 fleta të formatit A4 me nënshkrimet e S.U ku 9 prej tyre të 

marra me dt.27.03.2018 dhe 9 të marra me dt.11.04.2018 këto kanë qenë monstra 

ekpesrimentale, ndërsa dëshmija D5 ka qenë një dokument që është Proceverbali mbi marrjen në 

pyetje të pandehurit e dt.13.07.2015 e nënshkruar nga S.U dhe pas krahasimit të tyre është se 

këto janë konstatuar se nënshkrimet e evidentuara në dëshmit D1 D2 dhe D3 dhe nënshkrimet 

dhe monstrat e njohura e nënshkruara në monstrat D4 dhe D5 janë nënshkruar nga i njëjti person. 

 

Pretendimin e të pandehurit dhe vërejtjet e tij tek nënshkrimi i bërë në Listën e votuesve të 

rregullt se nuk është i tij dhe vërejtjet sa i përket shkrojnjës “K” ku theskson se nuk e ka shprehi 

që ta shkruaj në atë mënyrë, janë të paqëndrushme për gjykatën dhe thelbësisht të pa 

mbështetshme pasi që vërtetohet e kundërta e pretendimeve të të pandehurit nga rezultati i 

Ekspertizës grafologjike dhe nga mendimi i ekspertit-specialsti në seancën e shqyrtimit gjyqësor  

ku thekson se “në bazë të rezultatit të eksperitmit dhe gjetjeve karateristikave që përputhen, 

teknikat e shkrimit, forma dhe ndërtimi i shkronjavë C S U dhe J formimi i këtyre elementeve si 

dhe mënyra e përfundimit të nënshkrimit, ne kemi punuar në bazë të kërkesës së Prokurorit dhe 

nuk kemi shkruar askund që është nënshkrim kontestues apo diqka e tillë dhe materiali që është 

ofruar e kemi ekzaminu dhe kemi marrë mendimin dhe konstatimin përfundimtar si në raport, 

janë analizuar të gjitha shkronjat apo thënë ndryshe nënshkrimet në tërësi, mund të jetë 

variacion sepse në dorëshkrime dhe nënshkrime ekzistojnë 3 rregulla që quhen rregullat e arta 

që janë (1) një person asnjeherë nuk mund të shkruaj njëjtë dy herë(2) nuk ka dy persona që 

mund të shkruajnë njëjtë dhe (3) nuk i tejkalon aftësit e veta”. 

 

Gjykata nga arsyet që ka jap si me lart dhe duke u mbështetur në to ka refuzuar si të pa bazuara 

të gjitha pretendimet e të pandehurit që pretendon se nuk e ka votuar si votues i rregullt dhe se 

nënshkrimi në Listën e votuesve të rregullt në vendvotimin nr.1203B/02D nuk është i tij. 
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Gjykata si përfundim konstaton se i pandehuri S.U me dashje dhe qëllim ka shkuar dhe ka votuar 

si votues i rregullt edhe pse më parë ka votuar si votues me kusht në vendvotimin ku ka qenë i 

angazhuar. 

 

Gjykata rikujton se veprimet e të pandehurit janë të përcaktuara si vepër penale sipas KPRK-së si 

vijon:  

 

Neni 216 Kodi penal i Republikës së Kosovës: 

 

Keqpërdorimi i të drejtës së votimit;  

 

1.Kushdo që kryen një ose më shumë nga veprimet në vijim, dënohet me burgim prej gjashtë (6) 

muaj deri në tre (3) vjet: 

1.1. voton ose tenton të voton në emër të personit tjetër; 

1.2. voton ose tenton të voton edhe pse ka votuar një herë; ose 

1.3. shfrytëzon më shumë se një listë votimi.  

 

2. Anëtari i Komisionit Zgjedhor i cili mundëson tjetrit të kryej ose të tentojë të kryej veprën 

penale nga paragrafi1. i këtij neni dënohet me burgim prej tre (3) deri në pesë (5) vjet. 

 

Gjykata në bazë të provave të administruara gjen se i pandehuri S.U edhe pse kishte votuar një 

herë si votues me kush në vendvotimin ku kishte qenë i angazhuar si anëtar i KQZ i njëjti ka 

shfrytëzuar mundësin e votimit si votues i rregullt në vendvotimin me nr.1203B/02D. 

 

Gjykata, në bazë të të gjitha provave të administruara në shqyrtim gjyqësor, përtej çdo dyshimi 

ka vërtetuar se i pandehuri S.U ka kryer veprën penale Keqpërdorimi i të drejtës së votimit nga 

neni 216 par.1 nën par.1.2 të KPRK-së. 

 

Në dispozitivin e aktgjykimit është bërë përshkrimi faktik i veprës penale për të cilën i pandehuri 

është shpallur fajtor duke u bazuar në përmbajtjen e fakteve dhe rrethanat të cilat përbëjnë 

elementet e veprës penale, përshkrimi i fakteve dhe i rrethanave që nënkupton përshkrimin faktit 

të veprës,  e që në dispozitiv të Aktgjykimit pas administrimit të provave janë bërë plotësime në 

përshkrimin faktik i nevojshëm në raport me veprën penale dhe nuk është bërë marrja mekanike 

e plotë e tekstit të Aktakuzës, kjo duke pasur mbështetje edhe në Komentarin e Kodit të 

Procedurës Penale fq.848 në komentim të nenit 365 par.1 nën par.1.1 të KPP-së, ku citohet 

“Edhe pse sa i përket përshkrimit faktik të veprës duhet të ekzistojë identiteti ndërmjetë 

aktakuzës dhe aktgjykimit, kjo nuk do të thotë se aktgjykimi duhet të marrë në mënyrë mekanike 

dhe tekstualisht tekstin nga aktakuza”, kjo i referohet përshkrimit faktik duke mos cenuar në 

asnjë mënyrë identitet objektiv pasi që është përcaktuar kualifikimi ligjor për veprën penale me 

të cilën akuzohet i pandehuri dhe atë subjektiv pasi që në dispozitiv të aktakuzës është i vërtetuar 

identiteti i palës së pandehur. 

 

Matja e llojit dhe lartësisë së dënimit 

Me rastin e caktimit të llojit të dënimit dhe matjes së lartësisë së dënimit për të akuzuarin, 

gjykata pati parasysh të gjitha rrethanat e parapara me nenin 52 dhe nenin 74 të KPRK-së, duke i 

shqiptuar dënim si në dispozitiv të aktgjykimit si rrethanë lehtësuese mori për bazë sjelljen e 

mëparshme të të pandehurit, është hera e parë që bie ndesh me ligjin, rrethanat personale të të 

pandehurit, mosha e re në kohën e kryerjes së veprës penale (21 vjeç), sjelljen e të pandehurit pas 

kryerjes së veprës penale ndërsa si rrethana rënduese gjykata ka marrë dashjen e të pandehurit, i 

njëjti ka qenë anëtar i KQZ kur ka kryer veprën penale, cenimin e një të drejte e cila është e 

garantuar edhe me Kushtetutë , andaj gjykata në vlerësim të rrethanave të theksuara si më lart i 
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shqiptoi dënim si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke vlerësuar me bindjen të plotë se me 

dënimin e shqiptuar me kusht do të arrihet qëllimi i këtij dënimi i paraparë sipas nenit 41 dhe 

nenit 50 të KPRK-së, duke pasur efektin në parandalimin e kryeseve nga kryerja e veprave 

penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tyre, në parandalimin e personave të tjerë në 

kryerjen e veprave penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit, 

duke vlerësuar se tërheqja e vërejtjes me kërcënmin e dënimit është e nevojshme të ndalojë që 

kryesi të mos kryej vepër tjetër penale andaj gjykata nga të gjitha këto ka konsideruar se dënimi i 

shqiptuar është në përputhshmëri me shkallën e përgjegjësisë dhe të rrezikshmërisë shoqërore për 

veprën penale për të pandehurin. 

 

Gjykata lidhur me shpenzimet e procedurës penale 

Gjykata e ka detyruar të pandehurin që të paguajë shpenzimet e procedurës penale deri në 

lartësinë e shpenzimeve të shkaktuara si dhe paushallin gjyqësor. Ky vendim mbështetet në nenin  

453 të KPP-së. 

 

Lidhur me kërkesën pasurore juridike 

Kërkesë pasurore-juridike nuk kishte.  

 

Gjykata nga arsyet e cekura si më lart duke u bazuar në nenin 365 të KPP-ës ka vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti për Krime të Renda 

P.nr.58/2018 dt.03.01.2020 

 

Procesmbajtësi                                         Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari    

Endrit Hajrizaj                             Bekim Veliqi  

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE:  

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar e drejta në ankesë në afat prej 15 ditësh, nga dita e 

pranimit të aktgjykimit. Ankesa, i drejtohet gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

gjykate në kopje të mjaftueshme për gjykatë. 

 


