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AA.nr.72/2021 

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

kryetar, Muhamet Rexha dhe Beshir Islami, anëtarë, në çështjen juridike të parashtruesit të apelit 

R. R. kandidatit për anëtarë të Kuvendit Komunal në Komunën e Lipjanit, nga subjekti politik 

Partia Demokratike e Kosovës (PDK) më seli në Prishtinë, dega në Lipjan, 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 R. R., të paraqitur kundër vendimit të Panelit Zgjedhor për Ankesa 

dhe Parashtresa (shkurt PZAP) A.nr.994/2021, të datës 07.11.2021, në seancën e kolegjit të 

mbajtur me datë 11.11.2021, mori këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

REFUZOHET e pabazuar ankesa e R. R. kandidatit për anëtarë të Kuvendit Komunal në Komunën 

e Lipjanit, nga subjekti politik Partia Demokratike e Kosovës (PDK) më seli në Prishtinë, dega në 

Lipjan, paraqitur kundër vendimit të Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP), 

A.nr.994/2021, të datës 07.11.2021. 

A r s y e t i m i 

 

Me vendimin e Panelit Zgjedhor për Ankesa e Parashtresa (PZAP) A.nr.994/2021, të datës 

07.11.2021, është vendosur të hedhet i parregullt apeli Anr.994/2021 i paraqitur nga kandidati për 

anëtarë për Kuvendin Komunal, të Komunës së Lipjanit, R. R. nga subjekti politik Partia 

Demokratik e Kosovës (PDK) me seli në Prishtinë, dega në Lipjan, paraqitur kundër vendimit me 
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nr.2948-2021 të datës 03.11.2021, të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), për shpalljen e 

Rezultateve Përfundimtare për Zgjedhjet lokale 2021 për kuvendin komunal. 

Kandidati për anëtarë të Kuvendit Komunal në Komunën e Prizrenit, R. R. nga subjekti politik 

Partia Demokratik e Kosovës (PDK) me seli në Prishtinë, dega në Lipjan, më datën 10.11.2021, 

kundër vendimit të Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP), A.nr.994/2021, të datës 

07.11.2021, 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 fletëvotimeve në të gjitha vendvotimet në qendrat e votimeve 1306E, 

13256, 1302E, 1307E, 13216, 1331E, 1301E, 1301X, dhe 1312E, në Komunën e Lipjanit. 

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 R. R. kandidatit për anëtarë të Kuvendit Komunal në Komunën 

e Lipjanit, nga subjekti politik Partia Demokratike e Kosovës (PDK) më seli në Prishtinë, dega në 

Lipjan, 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.994/2021 më datë 04.11.2021, në Panelin Zgjedhor për 

Ankesa dhe Parashtresa (PZAP). 

Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa me vendimin Anr.994/2021 të datës 07.11.2021, ka 

vendosur të hidhet i parregullt apeli Anr.994/2021 i paraqitur nga kandidati për anëtarë për 

Kuvendin Komunal, të Komunës së Lipjanit, R. R. nga subjekti politik Partia Demokratik e 

Kosovës (PDK) me seli në Prishtinë, dega në Lipjan, duke vendosur më detajisht si në dispozitiv 

të vendimit të përshkruar si më lart.  

Në arsyetimin e tij PZAP, thekson se pasi shqyrtoi shkresat e lëndës konstatoi se apeli i paraqitur, 

është i parregullt, pasi që Apeli i paraqitur në PZAP nga R. R., nuk i plotëson kushtet ashtu siç 

parashihet në nenin 10.6 dhe 7 të Rregullores nr .07/2015, për rregullat dhe procedurat PZAP –it, 
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ngase parashtruesi i apelit nuk e ka nënshkruar formularin e apelit, i cili është kusht për rregullsinë 

e tij, dhe vendosi në kuptim të nenit 118.1 të LZP-së, si në dispozitiv të vendimit të ankimuar. 

Gjykata Supreme e Kosovës  duke u nisur nga një gjendje e tillë e çështjes e pranon si të ligjshëm  

qëndrimin juridik të Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, si në vendimin e tij, sepse pa 

dyshim vërtetohet se ushtruesi i ankesës së paraqitur në PZAP, lidhur me pakënaqësinë dhe 

dyshimet e tij për manipulime dhe vjedhje votash, në pjesën e fundit të formularit ku duhet të 

shënohet emri, mbiemri, nënshkrimi, dhe data e ushtrimit  të ankesës nuk e ka plotësuar fare.  

Sipas nenit 10.6 të  Rregullës nr. 02/2015, për rregullat dhe procedurat në PZAP, parashihet se, 

citim, “apelet duhet të dorëzohen me shkrim  dhe të jenë të nënshkruara nga  parashtruesi i apelit 

apo në emër të tij  nga personi i autorizuar. Në rastet kur parashtruesi i apelit, ankuese/ja është 

parti politike, koalicion, iniciativë qytetare ose çfarë do personi tjetër juridik, apeli duhet të 

nënshkruhet nga përfaqësuesi i autorizuar i atij personi juridik siç është përcaktuar, në rastet ku 

kjo është e mundshme, në çfarëdo dispozite ligjore në fuqi” .   

Gjersa sipas nenit 10.7, përcaktohet se personi që e dorëzon apelimin duhet të përdorë formularin 

e gatshëm për apelime kurdo që kjo është e mundshme. Formularët për apelime mund të merren  

në sekretariatin e PZAP-së, dhe në ueb faqen e tij. Të gjitha aplikimet duhet të kenë së paku 

informacionet vijuese: a. Emrin adresën dhe informacionet për kontaktim të personit që e dorëzon 

apelimin; b. Arsyen për dorëzimin e apelimit; c. Hollësi rreth çfarëdo dëshmie dhe kopje të çfarëdo 

dokumentacioni relevant apo dëshmi të tjera të posedimit të personit që dorëzon apelimin apo 

udhëzime se ku mund të gjenden dëshmitë në rast kur të njëjtat nuk janë në posedim të parashtruesit 

të apelimit; dhe d. vërtetimin nga personi që e dorëzon apelimin lidhur me vërtetësinë e përmbajtjes 

së apelimit. 

Bazuar në  dispozitat e më sipërme Gjykata Supreme vlerëson se, PZAP ka zbatuar drejtë ligjin 

sipas fakteve të vërtetuara duke e hedhur poshtë ankesën e  palës ankuese si të parregullt, sepse 

apelin e ushtruar në PZAP pala ankuese nuk e ka nënshkruar, andaj si i tillë nuk i ka plotësuar 

kushtet ligjore për t’u shqyrtuar dhe vendosur në mënyrë meritore, për shkak të metave 

procedurale. Prandaj vendimi i ankimuar, rezulton se është  i qartë dhe i kuptueshëm, përmban 

arsye ligjore  të cilat i pranon edhe kjo gjykatë, andaj theksimet në ankesë kolegji i vlerëson se nuk 
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janë të  qëndrueshme apo me ndikim për të vendosur ndryshe në këtë çështje nga ajo e vendosur 

nga PZAP si në vendimin e tij.  

Nga arsyet e theksuara më lartë, e në bazë të nenit 46 të Ligjit mbi Konfliktet Administrative, në 

lidhje me nenin 118.4, të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës, u vendos 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

AA.nr.72/2021, datë 11.11.2021 

 

                                                                                                     Kryetar i kolegjit, gjyqtari  

                                                                                      Fejzullah Rexhepi 


