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AA.nr.78/2021  

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët Beshir Islami, 

kryetar, Muhamet Rexha dhe Fejzullah Rexhepi, anëtarë, duke vendosur lidhur me ankesat  e S. 

M., ..., i Subjektit Politik Nisma Socialdemokrate, me seli në Prishtinë, dega në Prizren, paraqitur  

kundër Vendimeve  të Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP), A.nr.1007/2021, 

A.nr.1008/2021 , A.nr.1009/2021, A.nr.1010/2021 dhe  A.nr.1011/2021,  të datë 07.11.2021, në 

seancën e kolegjit të mbajtur më datën 12.11.2021 merr ketë: 

 

          

A K T GJ Y K I M 

 

 

Refuzohen si të pabazuara ankesat e S. M., ..., i Subjektit Politik Nisma Socialdemokrate, 

me seli në Prishtinë, dega në Prizren, paraqitur  kundër Vendimeve  të Panelit Zgjedhor për 

Ankesa dhe Parashtresa (PZAP), A.nr.1007/2021, A.nr.1008/2021 , A.nr.1009/2021, 

A.nr.1010/2021 dhe  A.nr.1011/2021  të datës 07.11.2021.  

 

 

                      A  r  s  y  e  t  i  m  

 

Me vendimet  e Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa Panelit Zgjedhor për Ankesa 

dhe Parashtresa (PZAP), A.nr.1007/2021, A.nr.1008/2021 , A.nr.1009/2021, A.nr.1010/2021 dhe  

A.nr.1011/2021  të datë 07.11.2021, ishin  refuzuar si i pabazuara  apelet  përkatëse të  

parashtruara nga S. M., ..., i Subjektit Politik Nisma Socialdemokrate, me seli në Prishtinë, dega 
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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, me të cilin ka kërkuar rinumërimin e votave.    

 

Kundër vendimeve  të lartpërmendur, S. M., ..., i Subjektit Politik Nisma Socialdemokrate, 

me seli në Prishtinë, dega në Prizren, në afatin ligjor ka paraqitur ankesë pa përcaktuar shkaqet 

ligjore për të cilat mund të paraqitet ankesa por nga përmbajtja del se ankesa është paraqitur për 

shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike me propozim që të aprovohet 

ankesa dhe t’i mundësohet rinumërimi i votave në vendvotimet si në vendimet e PZAP-së. Në të 

gjitha ketë vendvotime sipas parashtruesit të apelit ka pas keq numërim dhe  konsideron se votat 

e subjektit politik Nisma  Social Demokrate është dëmtuar.  

 

Përgjigje në ankesë ka paraqitur PZAP nëpërmes së cilës kundërshtohen thëniet ankimore 

dhe propozon që ankesa të refuzohet si e pabazuar. 

 

Gjykata Supreme e Kosovës, vlerësoi ligjshmërinë e vendimeve  të kontestuara, në kuptim 

të pretendimeve ankimore dhe të përgjigjes në ankesë, dhe pas shqyrtimit edhe të shkresave të 

lëndës, gjeti se:  

 

Ankesat e S.M., ..., i Subjektit Politik Nisma Socialdemokrate, me seli në Prishtinë, dega 

në Prizren, paraqitur  kundër Vendimeve të Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP), 

Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP), A.nr.1007/2021, A.nr.1008/2021 , 

A.nr.1009/2021, A.nr.1010/2021 dhe  A.nr.1011/2021  të datë 07.11.2021., është e pabazuar.  

 

PZAP-i, ka pranuar një apel me datën 04.11.2021, nga S. M., ..., i Subjektit 

Politik Nisma Socialdemokrate, me seli në Prishtinë, dega në Prizren, ka pranuar  

- apelin A.nr.1007/2021, me të cilin pretendon se në vendvotimet: 2006A/01R, 

2006A/01R, 2006A/01R, 2006A/01R, ka pasur pa rregullsi në paraqitjen e rezultatit në 

mes të votave të cilat janë paraqitur në Formularët e Përputhjes së Rezultateve dhe të 

dëshmive të votuesve të subjektit politik Nisma Socialdemokrate. Parashtruesi i apelit 
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kërkon që të bëhet rinumërimi i votave në këto vendvotime. Si prove në apel 

parashtruesi ka bashkangjitur 9 kopje të letërnjoftimit si dhe kopje të FRP-ve dhe FRK-

ve,  

 

- apelin  A.nr1008/2021,  me të cilën në qendrën e votimit 2054A/01D kërkon qe të 

bëhet rinumërimi i votave pasi që sipas parashtruesit të apelit ka parregullsi në 

paraqitjen e rezultateve të votave në mes të votave të cilat janë publikuar në formular 

dhe votuesve të Nismës, andaj i njëjti thekson se bazuar në fakte dhe argumente kërkon 

që vendvotimet e cekura më lart të kthehen në rinumërim.  

 

 

- apelin Nr. 1009/2021,  me të cilin pretendon se në vendvotimet: 2033A/01R, 

2033A/02R, 2033A/03R, 2033A/04R, 2033A/05R, 2033A/07R, ka pasur parregullsi 

në paraqitjen e rezultatit në mes të votave të cilat janë paraqitur në Formularët e 

Përputhjes së Rezultateve dhe të dëshmive të votuesve të subjektit politik Nisma 

Socialdemokrate. Andaj përmes apelit ka kërkuar që të bëhet rinumërimi i votave në 

vendvotimet e apeluara. Si provë në apel parashtruesi bashkangjitur 3 kopje të 

letërnjoftimit si dhe kopje të FRP-ve dhe FRK-ve.  

 

-  apelin Anr.1010/2021, me të cilin pretendon se ka pasur parregullsi gjatë procesit të 

numërimit kanë vërejtur parregullsi në paraqitjen e rezultateve në mes votave të cilat 

janë publikuar në formular dhe votuesve të subjektit të tyre Nisma Socialdemokrate në 

vendvotimet: 2026A/02R,  2026A/03R 2026A/04R  si dhe  

 

- apeli Anr.1011/2021, më të cilën ka kërkuar rinumërimin e votave në vendvotimet 

2055A/01R dhe 2055A/02D në Prizren, me pretendim se ka dallim në mes të votave të 

publikuara dhe votuesve të nismës. 

 

Në të gjitha vendimet e  goditura me ankesë, rezulton se janë  refuzuar si të  pabazuara 

apelet i tani paraqitësit të ankesës, me arsyetim se i njëjti nuk ka ofruar asnjë dëshmi lidhur me 

pretendimet e tij të paraqitura në apel, ndërsa ato pretendime që gjoja konfirmojnë ekzistimin e 
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votave në vendvotime të caktuara, ankuesi e mbështetë me  pohimet e personave të caktuar në 

deklaratat e dhëna   të cilat  nuk paraqesin bazë ligjore për të konstatuar parregullsi gjatë procesit 

të numërimit të votave në vendvotimin e sipër cituar dhe për rrjedhojë as referencë ligjore për 

marrjen e vendimit në favor të ankueses pa deklaruar se këto edhe mund të kenë ndikuar në 

rezultat.  

 

Në një gjendje të tillë faktike, Gjykata Supreme e Kosovës pranon si të bazuar qëndrimin 

juridik të PZAP-it, të marrë lidhur me refuzimin e apelit, të paraqitur nga i lartë përmenduri, nga 

se, në mungesë të provave dhe dëshmive të cilat paraqitësi i apelit ka pas për detyrë t’i prezantoi 

së bashku me apelin, nuk mund të merret vendim aprovues për një apel të tillë. Në kuptim të nenit 

117.3 të Ligjit për Zgjedhjet e përgjithshme dhe Lokale, vendosja për apelet dhe ankesat nga 

PZAP, mbështetet në dëshmi të qarta dhe bindëse, në bazë të cilave në pajtim me paragrafin 4 të 

këtij neni, PZAP mund të urdhërojë rinumërimin e fletëvotimeve në një vendvotim apo qendër 

votimi si dhe shqyrtimin e materialit votues si pjesë të hetimeve për ankesën ose apelin.  

 

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. 

 

Ankuesi, nuk ka paraqitur  prova të qarta dhe bindëse, për manipulimin e keq numërimit 

të votave të subjektit të tij, në vend votimet e cituara më lartë, edhe Gjykata Supreme e Kosovës 

gjen se me pretendimet e tilla ankimore, paraqitësi, nuk ka arritur që të vë në dyshim gjendjen 

faktike të vërtetuar si më lartë nga ana e organit vendimi i të cilit kontestohet, kështu që  u 
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refuzuan si të pabazuara pretendimet ankimore përkitazi me konstatimin e gabuar dhe jo të plotë 

të gjendjes faktike. Gjykata Supreme e Kosovës, duke u nisur nga kjo gjendje e çështjes  mund të 

pranojë si të drejtë dhe të ligjshëm qëndrimin juridik të PZAP-it, me të cilin është refuzuar  si i 

pabazuar apelet  e paraqitësit.   

 

U shqyrtua edhe pretendimi ankimore që ka të bëj ë me pretendimet për  shkelje 

procedurale nga ana e PAZAP-ë , ku sipas pretendimit të paraqitësit ankesat janë  dorëzuar më 

datën 04.11.2021 ne ora 14.20 ,ndërsa përgjigjen e kemi marre me datën 09.11.2021 ne ora 12.49 

h , dhe për këtë konsideron  se kemi të bëjmë me shkelje të afatit të shqyrtimit të ankesave,  por 

një pretendim i tillë nuk është i mbështetur në ligj. 

 

Prandaj, nga këtu dhe nga arsyet e sipër theksuara, e në mbështetje të dispozitës së nenit 

118.4 të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës, lidhur me nenin 28 të Ligjit 

për Zgjedhjet Lokale, u vendos si në dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË 

AA.nr.78/2021, datë 12.11.2021 

 

                                                                                  Kryetar i kolegjit 

                                                                                  Beshir Islami 


