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AA.nr.67/2021 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS- në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Fejzullah Rexhepi, 

kryetar, Erdogan Haxhibeqiri dhe Beshir Islami, anëtarë, në çështjen juridike të parashtruesit të 

apelit të E. M. kandidat për anëtarë të Kuvendit Komunal në Komunën e Prizrenit, nga Subjekti 

Politik Lëvizja Vetëvendosje, me seli në Prishtinë, dega në Prizren, paraqitur kundër vendimit me 

numër 2948-2021 i datës 03.11.2021, të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), për Shpalljen 

e Rezultateve Përfundimtare për Zgjedhjet Lokale 2021, për Kuvendin Komunal, duke vendosur 

sipas ankesës të E. M., të paraqitur kundër vendimit të Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa 

(shkurt PZAP) Anr.948/2021 të datës 06.11.2021, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 

10.11.2021, mori këtë: 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

REFUZOHET e pabazuar ankesa e E. M. kandidat për anëtarë të Kuvendit Komunal në Komunën 

e Prizrenit, nga Subjekti Politik Lëvizja Vetëvendosje, me seli në Prishtinë, dega në Prizren, 

paraqitur kundër vendimit të Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP), Anr.948/2021 

të datës 06.11.2021. 

A r s y e t i m i 

Me vendimin e Panelit Zgjedhor për Ankesa e Parashtresa (PZAP) Anr.948/2021 të datës 

06.11.2021, është vendosur të refuzohet i pabazuar apeli Anr.948/2021 i datës 04.11.2021, i 

kandidatit për anëtarë të Kuvendit Komunal në Komunën e Prizren,  E. M.  nga Subjekti Politik 

Lëvizja Vetëvendosje, me seli në Prishtinë, dega në Komunën e Prizren paraqitur kundër vendimit 

me numër 2948-2021 i datës 03.11.2021, të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), për 

Shpalljen e Rezultateve Përfundimtare për Zgjedhjet Lokale 2021, me të cilën ka kërkuar 
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Rinumërimin e votave në Qendrën e Votimit 2020A, 2025A, 2021A, 2055A, 2048A, 2062A, 

2005X, 2002A. 

Kandidati për anëtarë të Kuvendit Komunal në Komunën e Prizrenit, E. M. nga Subjekti Politik 

Lëvizja Vetëvendosje, me seli në Prishtinë, dega në Prizren, më datën 09.11.2021, kundër vendimit 

të Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP), Anr.948/2021 të datës 06.11.2021, në 

Gjykatën Supreme ka paraqitur ankesë, me të cilën konteston ligjshmërinë e vendimit të 

përmendur, duke propozuar që ankesa të pranohet, dhe Gjykata Supreme të aprovoj ankesën e tij 

për rinumërim në të gjitha vendvotimet e paraqitura në ankesë. 

Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, në përgjigje të ankesës, qëndroi në konstatimet e 

paraqitura në vendimin e vet, dhe propozoi që ankesa të refuzohet. 

Gjykata Supreme e Kosovës, pas vlerësimit të vendimit të atakuar pretendimeve ankimore dhe 

atyre në përgjigje në ankesë, shqyrtoi shkresat e tjera të lëndës, gjeti se: 

Ankesa është e pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se E. M. kandidat për anëtarë të Kuvendit Komunal në Komunën e 

Prizren, nga Subjekti Politik Lëvizja Vetëvendosje, me seli në Prishtinë, dega në Prizren, kundër 

vendimit me numër 2948-2021 i datës 03.11.2021, të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), 

për Shpalljen e Rezultateve Përfundimtare për Zgjedhjet Lokale 2021, për Kuvendin Komunal, ka 

paraqitur apel Anr.948/2021 më datë 04.11.2021, në Panelin Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa 

(PZAP). 

Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa me vendimin Anr.948/2021 të datës 06.11.2021, është 

vendosur të refuzohet i pabazuar apeli Anr.948/2021, i paraqitur nga kandidati për anëtarë të 

Kuvendit Komunal në Komunën e Prizrenit E. M. nga Subjekti Politik Lëvizja Vetëvendosje, me 

seli në Prishtinë, dega në Prizren, duke vendosur më detajisht si në dispozitiv të vendimit të 

përshkruar si më lart.  

Në arsyetimin e tij PZAP, thekson pasi shqyrtoi shkresat e lëndës konstatoi se parashtruesi i apelit 

në mbështetje të pretendimeve të tij, nuk ka ofruar dëshmi te qarta dhe bindëse lidhur me shkeljet 

e supozuara për mospërputhje të rezultateve, nga formularët e bashkangjitur në apel nuk 

konstatohet ndonjë parregullsi në bartjen e votave ashtu siç pretendon ankuesi, gjithashtu i njëjti 
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nuk ka bashkangjitur ndonjë deklaratë, të votuesve që dëshmojnë se kanë votuar për kandidatin në 

fjalë e që në të njëjtin vendvotim nuk i ka dalë asnjë votë, por vetëm thekson në mënyrë të 

përgjithshme se ka mungesë të votave në Qendrat e votimeve të  lartcekura, edhe pse në kuptim të 

nenit 117 paragrafi 3 të LZP-së, barra e të provuarit bie mbi ankuesin, në rastin konkret, paneli, 

nuk mundi të konstatoj se ka pasur manipulime gjatë bartjes së votave për kandidat të këtij subjekti 

politik, ashtu siç pretendon ankuesi, për faktin se thëniet e tij nuk mbështetën në asnjë provë 

konkrete dhe të njëjtat janë vetëm pretendime dhe nuk argumentohen me asnjë provë.  

Gjykata Supreme e Kosovës e pranon si të bazuar qëndrimin juridik të Panelit Zgjedhor për Ankesa 

dhe Parashtresa, sipas të cilit apeli i paraqitur nga këtu ankuesi është i pabazuar, dhe vendosja si 

në dispozitiv të vendimit, ku është refuzuar apeli i parashtruesit, me të cilën ka kërkuar që të 

detyrohet KQZ-ja, për t’i rinumëruar votat në Qendrën e Votimit 2020A, 2025A, 2021A, 2055A, 

2048A, 2062A, 2005X, 2002A, për faktin se ankuesi nuk ka qenë në gjendje të dëshmoj në bazë 

të provave të bashkangjitura në shkresat e lëndës se ka pasur parregullsi në këto vendvotime dhe 

si rrjedhojë manipulim të votave, që do të ishte arsye për rinumërim të këtyre vendvotimeve.  

Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, përcaktuese për ligjshmërinë e vendimit të PZAP, është 

fakti se ankuesi ka parashtruar pretendime të paprovuara për parregullsi dhe manipulim  të votave. 

Pretendimet për dëshmi në formë të deklarimeve të personave të tretë, qofshin ata edhe të afërm, 

lidhur me faktin se e kanë votuar për ankuesin, nuk përbëjnë provë të besueshme, dhe se çdo 

pretendim për manipulim të votave, duhet të provohet në masë të besueshme dhe njëkohësisht 

duhet të ketë pretendime të qarta se si rezultat i këtyre manipulimeve është ndikuar në rezultatin 

përfundimtar, me të cilën ankuesit ju ka cenuar ndonjë e drejtë, që do të thotë se për shkak të këtyre 

manipulimeve ankuesit ju ka pamundësuar zgjedhja për anëtarë të Kuvendit Komunal, por apriori 

nuk konsiderohet se i është cenuar interesi i tij, deri sa nuk është ndikuar drejtpërdrejt në zgjedhjen 

e tij për pozitën për të cilën ka konkurruar, andaj pretendimet në ankesë janë pa ndikim për të 

vendosur ndryshe. 

Ndërsa nëse mund të provohet eventualisht se ka pasur keqpërdorim të votës, kjo paraqet edhe 

vepër penale, për të cilën përgjegjësit mund të përgjigjen penalisht, por në këtë procedurë kjo 

gjykatë nuk mund të lëshohet në vlerësimet e tilla, andaj edhe nuk mund të jenë objekt shqyrtimi, 

ndërsa vet fakti i vendosjes si në vendimin e atakuar me ankesë, nuk do të thotë se ndaj 
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komisionerëve, apo personave të tjerë të cilat mund të jenë përgjegjës, nuk mund të zhvillohet 

procedura penale, dhe të njëjtit të gjenden fajtorë. 

Në këtë kontekst Gjykata Supreme e pranon në tërësi arsyetimin e dhënë nga PZAP, lidhur me 

mungesën e provave  për të bazuar  pretendimet e parashtruara dhe lidhur me referencat ligjore për 

bazën e refuzimit të apelit të parashtruar në PZAP, në këtë rast me referencë në nenin 117 paragrafi 

3, të LZP. 

Për arsyet e paraqitura më lart, e në pajtim me nenin 118 pika 4 të Ligjit mbi Zgjedhjet e 

Përgjithshme në Kosovë, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

AA.nr.67/2021, datë 10.11.2021 

 

                                                                                                     Kryetar i kolegjit, gjyqtari  

                                                                                      Fejzullah Rexhepi 


