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             PKR. nr.  18/2015 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ- Departamenti i të miturve, si gjykatë e 

shkallës së parë penale, në trupin gjykues të përbërë nga gjyqtarja Kadrije Goga - Lubishtani, 

kryetar,  Agim Maliqi, gjyqtar dhe gjyqtarët porotë  Zeqir Zeka, Lumturije Ibrahimi dhe 

Mejdi Islami, anëtar, me sekretaren juridike Florije Jakupi, në lëndën penale kundër të 

akuzuarit M.S., nga f.... Komuna e Ferizajt, për shkak të veprës penale keqpërdorimi seksual i 

personave nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjet nga nen. 235 par. 2 nënpar.2.3  lidhur me nen. 

232 par. 1 të KPRK-ës,  sipas  aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj, PP.I. nr.   

236/2014 të datës 27 janar 2015, në shqyrtimin  gjyqësor jo publik të mbajtur me 29.04.2015, 

29.04.2015, 04.05.2015, në praninë e Prokurorit të shtetit Burim Çerkini, të akuzuarit dhe 

mbrojtësit të tij   Av.A.I., me autorizim, të dëmtuarës B.U., me përfaqësuesin ligjor të saj – 

nënën F.U., dhe mbrojtësit të viktimave nga zyrtare për mbrojtjen e viktimave Mirlinda 

Bytyqi-Rexhepi, mori dhe  me datën 06.05.2015 shpalli  këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

I akuzuari :  

 

 M.S.,  nga fshati .... Komuna e ferizajt, data e lindjes në të njejtin vend, nga i ati S. dhe 

e ëma M., e gjinisë B., shqiptar shtetas i Republikës së Kosovës, i martuar, mësimdhënës, i 

gjendjes së mesme ekonomike. 

       

Konform  nenit 364 par.1 pika 1.3 të KPPRK-së, 

 

    LIROHET NGA AKUZA 

 

Me datën 14.11.2014 rreth orës 11.00 në fshatin..... Komuna e Ferizajt, saktësisht në 

lokalet e shkollës fillore të atij fshati për qëllime seksuale ka prek të dëmtuarën-fëmijën B.U. 

e moshës 12 vjeçare, në atë mënyrë që pasi e dëmtuara së bashku me shoqet e saj ka ardhur 
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për ta vizituar në klasën e tij, meqë të njejtin e kanë pas mësues më herët, janë futur në klasë, 

kanë qëndruar për disa minuta ku më pas i pandehuri ka liruar nxënësit e klasës së parë së 

bashku me shoqet e të dëmtuarës dhe ka kërkuar nga ajo që të qëndroj në klasë vetëm me të 

pandehurin, me arsyetimin për të shikuar notat e djalit të vëllait të të dëmtuar, A.U., ku në ato 

momente duke parë që klasa ka qenë e boshatisur, i pandehuri ka shfrytëzuar rastin ka kapur 

për të dy duart të dëmtuarën duke e ofruar nga vetja dhe ka kërkuar që ajo të puthë në gojë, 

mirëpo në atë rast e dëmtaura e shtyn të pandehurin dhe me shpejtësi largohet nga klasa, 

 

 Me çka do të kryente veprën penale keqpërdorimi seksual i personave nën 

moshën gjashtëmbëdhjet (16) vjet, nga nen. 235 par. 2 nënpar. 2.3 lidhur me nen. 232 

par. 1  të KPRK-së. 

 

 Përfaqësuesja ligjore e të dëmtuarës nuk ka paraqitur kërksë pasurore-juridike. 

 

 Shpenzimet e procedurës penale binë në barrë të mjeteve bugjetore të gjykatës. 

 

A r s y e t i m i 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj, ka paraqitur aktakuzën PP.I. nr. 236/2014 të datës 27  

janar 2015,  duke e akuzuar M.S., për veprën penale  keqpërdorimi seksual i personave nën 

moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjet nga nen. 235 par. 2 nënpar. 2.3 lidhur me nen. 232 par. 1  

të KPRK-ës. 

 

 Gjykata ka mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar me datën 10.02.2015 ku i akuzuari 

nuk ka pranuar fajsinë, për veprën penale për të cilën është akuzuar. 

 

 Gjatë zhvillimit të procedurës penale, është paraqitur kërkesë për hudhjen e aktakuzës, 

siç parashihet në dispozitat e nenit 250 të KPPK-së,  procedura ka vazhduar me shqyrtimin e 

dytë ku në këtë fazë të procedurës, me aktvendim të veçantë, është refuzuar propozimi për 

hudhjen e aktakuzës. 
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Gjykata ka mbajtur seancat e shqyrtimit gjyqësor,  me datën 29.04.2015, 30.04.2015, 

dhe me datën 04.05.2015, në të cilat i akuzuari nuk ka pranuar fajsinë.   

 

Në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me datën 04.05.2015, Prokurori i shtetit Burim 

Çerkini, në fjalën përfundimtare mbeti pranë aktakuzës së  ushtruar dhe kualifikimit juridik, i 

propozojmë trupit gjykues që pasi të analizoj të gjitha  provat dhe rrethanat që i referohen të 

akuzuarit  M.S., pas vlerësimit të tyre ta shpall fajtor për veprën penale keqpërdorimi seksual i 

personave nën moshën 16 vjet nga nen. 235 par. 2 nënpar. 2.3 lidhur me nen. 232 par. 1  të 

KPRK-ës, dhe ti shqiptoj një dënim të paraparë me ligj, që do të ishte adekuat me shkallën e 

përgjegjësisë penale ndaj të akuzuarit. 

 

Mbrojtësi i viktimave - nga zyra për mbrojtjen e viktimave Mirlinda Bytyqi- Rexhepi, 

në fjalën përfundimtare deklaroj: Përkrahi në tërësi fjalën përfundimtare të prokurorit dhe 

kërkoj nga trupi gjykues që të akuzuarit ti shpall fajtor dhe të i dënoj me një dënim që është i 

përshtatshëm me veprën që e ka kryer. 

 

Përfaqësuesja e të dëmtuarës- nëna e saj  F.U., në fjalën përfundimtare deklaroj:  i 

bashkangjitet ndjekjes penale kurse nuk parashtroj kërkesë pasurore-juridike. 

 

I akuzuari M.S.,  në fillim të shqyrtimit gjyqësor, e deri në fjalën përfundimtare nuk e 

ka pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën ngarkohet me aktakuzë, kurse në mbrojtjen 

e vetë ka deklaruar se në arsim ka filluar të punon nga 12,12,1976 në fshatin Llanisht me 

mësime lëndore, gjithsejtë 12 vite dhe ata me kl.e pesta deri në të teta ku përfshin moshën prej 

10 deri 14 vjeqare, kurse pas këtyre viteve ka punuar si mësuar nga kl. e parë deri në të 

katërtën në fsh. Dremjkak, 17 vite, kurse në fsh. Manastirc në shkollën fillore “Dëshmorët e 

Liris”në fsh. Manastircë  nga viti 2009 e deri me tani 2014 gjeneratën të cilën e kam përcjellë 

nuk kanë pasur vërejtje as nxënësit, as prindërit e as autoritetet e shkollës i kujtohen nxënëset 

si  F.S., D.S., B.R., EE.R.3, E.R.1., R.Sh., R.K. dhe B.U.. B. ka qenë nxënëse me sukses të 

mirë do të thotë me 3, R.Sh., nxënëse e shumë mirë, me 4, kurse E.R.1. dhe R.K. çdo herë 

kanë qenë nxënëse të shkëlqyeshme me 5.   
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Gjatë regjistrimit të nxënësve në atë shkollë më shumë u kanë dhënë prioritet 

regjistrimit te mësuesit i cili ka qenë vendas, këtë duke pasur parasysh nxënës ma të dalluar, 

mirëpo falë angazhimit ka arritur që të ketë sukses me nxënësit të cilët i kanë regjistruar në 

klasën e tij.  

Në vitin 2014 viti i ri shkollor ka filluar me 2 shtator si çdo vit tjetër shkollor, janë 

ndarë dy klasë të para, sipas listës të cilën e ka ofruar mësuesja nga mësimi para shkollor, 33 

nxënës ku 17 i janë ndarë mësueses A. kurse 16 nxënës, i ka pasur në klasa e mësuesit, mirëpo 

edhe gjatë regjistrimit të atyre nxënësve prindërit kanë insistuar që fëmijët e tyre ti 

regjistrojnë te mësuesja A., për arsye se ajo ka qenë vendase, mirëpo më vonë ka filluar që të 

flitet që për shkak të numrit të nxënësve të formohet vetëm një klasë,  mësuesja A. ishte me 

kontratë të përkohshme  kështu që dy klasët duheshe të bashkoheshin në një, klasa e tij ish I/1, 

kurse  klasa e mësues A. e I/ 2, nxënësit duhet të i  takonin mësuesit të  udhëheq një klasë të 

tërë. 

Një ditë para ndodhjes së rastit me datën 13.11.2014, drejtori i shkollës me arsimtarin 

Xh.R.,e kishin njoftuar se duhet të bashkohen dy klasat e para për shkak të numrit të vogël të 

nxënësve,  është biseduar që mësuesja A. meqë ishte vendase në atë fshat po ashtu edhe kishte 

lidhje familjare me drejtorin që të mbetet me klasët e para. Kurse të nesërmen në mëngjes 

drejtori e kishte njoftuar se edhe këtë vit shkollor do të vazhdojn me dy klasë të para, të cilin  

njoftim e kishte marrë nga Drejtoria e Arsimit të Komunës. 

Po ashtu lidhur me A. i njëjti ishte i  regjistruar me vonesë dhe ka dalluar për kah 

mosha me nxënësit e tjerë. Nga ana e prindërve  interesimi për A. ka qenë ma i vogël dhe për 

te ka ardhur një djalë i vëllait pra nxënës i shkollës së mesme, mirëpo këtë e kishte refuzuar 

për arsye se  edhe ai është nxënës dhe nuk mund të marr pjesë në mbledhje të prindërve në 

cilësi të prindit.  

Sa i përket ditës kritike i akuzuari në mbrojtjen e tij është deklaruar se me datën 

14.11.2014 atë ditë mësimin e ka filluar në ora 9.15, kan punuar me orar të shkurtuar për 

arsye të mbledhjes së arsimtarëve që ka pasur të filloj në ora 12, në orën e fundit kan zhvilluar 

lëndën e matematikës dhe nxënësit kanë pasur ti shkruajnë disa detyra, derisa të zhvillojmë ne 

ato detyra është ulur në karrigen e tij dhe në derë ka  trokitur dhe kan  hapur derën katër ish 

nxënëset e tij dhe ato B.U., R.Sh. , E.R.1. dhe R.K.. Janë përshëndetur, mirëpo R. dhe E.1. 

kishin ardhur te  klasa e parashkollorëve që ti marrin motrat e tyre, ato i kishin treguar posa 
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kishin hyrë në klasë, pasi që i kishte pyetur se pse keni ardhur. B. është afruar te A. meqë e 

kishte djalë të vëllait . Vajzave të tjera ju kishte thënë që të lëshojnë klasën, pasi që i pengojnë 

në përfundimin e detyrave të matematikës, kurse B. ka mbetur te A.. Ka filluar ti kontrolloj 

detyrat a i kanë zgjidhur nxënësit dhe kur kam shkuar te E.2 i cili është në bankë me A. nëna e 

E.2 më ka dhënë një detyrë që ti vendosi nga një shenjë në fletoren  ku i zhvillon detyrat në 

klasë dhe në librin e matematikës, te E.2 atë e kishte kryer, kurse te A. i ka kontrolluar detyrat 

dhe e ka porositur edhe B. “shih ku i ka detyrat në libër dhe në fletore dhe të ushtroni edhe në 

shtëpi”, kurse B. i është  përgjigjur “se nuk ka problem mësues”. Pas përfundimit të kontrollës 

së këtyre detyrave u ka thënë nxënësve që të përgatiten e të shkojnë në shtëpi. Nxënësit janë 

përgatitur po ashtu e ka  hequr uniformën e tij, dhe e ka lënë në një dollap ku është i veçantë 

që i mbajmë tekstet mësimore dhe e lëmë uniformën, i cili nuk ndodhet në klasë brenda por 

ndodhet në korridor në mes të dy klasëve, klasës tij dhe klasës së mësueses A.,  ku të dy 

mësuesit e shfrytëzojmë bashkërisht. Gjersa nxënësit kanë zbritur te poshtë në katin e parë, e 

kishte hapur derën e klasës së mësueses A. dhe i kish thënë, asaj “që unë nxënësit e mi i 

lëshova nga mësimi, a po vjen edhe ti se kemi mbledhje”. Kurse ajo i kishte thënë se vetëm 

edhe një minutë do të vonohem pasi që nxënësit kanë për ta zgjidhur një detyrë. Ka dalë nga 

shkolla në oborr ku nuk ka parë asnjë nxënës të ndërrimit të para ditës  ka shkuar në objektin e 

vjetër të shkollës ku është salla e arsimtarëve, ka hyrë në sallë dhe ka pritur. Aty ka pas edhe 

kolegë tjerë, e pak më vonë kish ardhur edhe mësuesja A..  

Më tutje ka shtuar se mbledhja e arsimtarëve ishte vonuar, disa arsimtar kishin  filluar 

që të flasin se mbledhja ka pasur të fillon në kohë në ora 12, mirëpo një arsimtar aty, ka thënë 

“se drejtori është i nxënë për shkak se ka ardhur një prind me një nxënës, dhe derisa drejtori të 

përfundon bisedën me atë prind ne nuk mund të fillojmë mbledhjen”.  Duke sqaruar se salla e 

arsimtarëve ndodhet në objektin e vjetër të shkollës ndodhet në katin e dytë, kurse zyrja e 

drejtorit ndodhet në katin e parë të shkollës.  

Gjersa ishin duke pritur në sallën e arsimtarëve për të filluar mbledhjen, para orës 13 

kishte ardhur drejtori në sallën e arsimtarëve të gjithë arsimtarët kishin shkuar tek klasët e teta 

që mbledhja të mbahet për arsye se atje kishte vend më shumë se salla e arsimtarëve, kurse 

mua më ndali në sallën e arsimtarëve “më tha prit pak se do të bisedojmë”, më tha se “erdhi 

një prind me vajzën e tij dhe më tregoj se çka i kishte ndodhur”, kurse “unë i jam përgjigjur 

se kjo nuk është e vërtetë, gjersa ka ardhur ai prind në zyrën tuaj, pse nuk më keni ftuar që 
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edhe unë të jem aty,”  dhe të dytë së bashku të fundit kan hyrë në klasën e tetë ku mbahej 

mbledhja e arsimtarëve. Ajo mbledhje përfundoj në ora 14.15 dhe në atë mbledhje nuk është 

biseduar asgjë për rastin.  

Me rastin e ardhjes së nxënësve në klasë, para përfundimit të orarit mësimor B. ka 

shkuar te banka e A. e cila ka qëndruar në këmbë. Kur është ofruar te banka e A. ku ato banka 

bëhen dy bashkë, nxënësit punojnë në grupe dy në njërën anë e dy në anën tjetër, ata kanë 

qenë kah pjesa e radiatorit me shpinë të kthyer kah radiatori, jam ofruar kurse unë kam pasur 

shpinën e kthyer kah nxënësit tjerë dhe B. e kam pasur larg në një distancë prej  përafërsisht, 

2 metrave , kështu që jam detyruar që librat e E.2 ti kthej kah unë dhe ti nënvizoj detyrat, nuk 

kam mundur të ofrohem nga ata për arsye se ka qenë ngushtë, i kam nënvizuar ato detyra dhe 

ju ka thanë nxënësve që të bëhen gati për në shtëpi. 

Zakonisht në përfundim të orarit mësimor, nxënësit i bëjnë rresht, pra formojnë 

rreshtin, e pastaj me rresht dalim jashtë, mirëpo atë ditë ata nxënës të cilët kishin përfunduar 

detyrat dhe ishin bërë gati kishin dalë pa bërë rreshtin, dhe në fund kanë dalë jashtë mësuesi, 

A., B. dhe E.2.  

Po atë ditë  gjersa kan qen në klasë, 10 minua para orës  12,  e ka ndier se në shkollën 

e vjetër ka ra zilja, kurse në pjesën e shkollës ku punon ( shkollën e re) atë ditë nuk ka rënë 

zilja, edhe pse edhe aty është zilja e rregullt.  

Për fund i akuzuari në mbrojtjen e tij ka shtuar se,  si me nxënësit e klasës së parë, po 

ashtu me nxënësit nga klasa e parë deri në klasën e pestë, raportet me nxënësit i ka shumë të 

mira, e kan respektuar shumë, por edhe i ka  respektuar, kurse sa i përket qëndrimit të B. në 

klasë nuk ka folur asgjë me te përpos fjalëve për detyrat e A., kurse sa i përket fjalëve në 

aktakuzë,  se kinse kam thënë “të më puth në gojë”,  betohet se “sikur ta kishte thënë atë, nuk 

mendoj më që të jetoj”.  

 

Po ashtu në pjesë të mbrojtjes së tij, dyshon se ndaj tij është inskenuar ky rast 

konkretisht nga drejtori K.Sh., arsimtari Xh.R. por edhe arsimtari tjetër F.H.,  e kjo ka qenë 

pikërisht për faktin se prej dy klasëve ka qenë dashtë që të bëhet një klasë e parë dhe këtu 

është ai dyshimi tij, e  që nuk ka ndonjë njohuri se çfarë lidhje në këtë punë kanë familjarët e 

B., këtë e ndërlidh me bisedën që e ka bërë një ditë para ngjarjes kur ka qenë në zyrën e 

drejtorit dhe arsimtari Xh.R., aty është biseduar që njëra klasë duhet të shuhet dhe të 
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vazhdohet vetëm me një klasë të parë, e që po ashtu Xh. dhe Drejtori kanë insistuar që punën, 

ta vazhdoj A., meqë është e fshatit Manastirc. 

 

Po ashtu gjatë përvojës së tij, nuk ka dëgjuar që të ankohet ndonjë prind, e  të mos 

ftohet mësimdhënësi për të cilin paraqitet ankesa, kur ka ndodhur që të paraqitet ndonjë 

ankesë për ndonjë arsimtar, së pari nga drejtoria është ftuar arsimtari përkatës, e pastaj çështja 

ka shkuar deri në drejtorinë e arsimit. Po ashtu deklarohet se mua më vjen keq që nuk më 

kanë ftuar atë ditë në zyrën e drejtorit ku kanë qenë familjarët të cilët kanë paraqitur ankesën 

për vajzën e tyre. 

 

 Mbrojtësi i të akuzuarit  M.S. av. A.I., në fjalën përfundimtare i ka dorëzuar gjykatës 

me shkrim, të cilën e  ka elaboruar edhe me gojë ku ka deklaruar se  përpos supozimeve në 

këtë çështje juridiko-penale sa i përket të mbrojturit të tij,  nuk ekziston asnjë provë as 

personale e as materiale, me të cilën do të vërtetohej se i akuzuari ka kryer veprën penale e 

cila i vihet në barrë sipas aktakuzës, andaj  kërkoi nga gjykata që lidhur me të akuzuarin  të 

vendos në kuptim të nen. 364 par. 1 pika 1.2 dhe 1.3 të KPPK-ës, dhe të bijë aktgjykim lirues 

sipas të cilit  M.S., të lirohet nga aktakuza e Prokurorisë themelore në Ferizaj PP.I. 236/14 e 

datës 10.1.2015, për shkak se gjatë seancës të shqyrtimit kryesor nuk është vërtetuar se i njëjti 

ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet.  

  

Pasi që i akuzuari, edhe në shqyrtimin gjyqësor, nuk ka pranuar fajësinë, sipas 

dispozitivit aktakuzës, Gjykata ka bërë paraqitjen e provave dhe pas vlerësimit të tyre një nga 

një dhe duke i ndërlidhur reciprokisht njërën me tjetrën, në kuptim të dispozitës së nenit 361 

par. 1 dhe 2 të KPPK-ës, vërtetoj gjendjen faktike të përshkruar hollësisht në dispozitivin e 

këtij aktgjykimi: 

 

 Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar përmes provave të prezantuara në 

shqyrtimin gjyqësor dhe atë: 

- nga dëshmia e të dëmtuarës/dëshmitares  B.U., 

- nga dëshmia e dëshmitarës F.U., njëherit përfaqësuese ligjore e të dëmtuarës, 

- nga deklarata e dëshmitarës  E.R.1., 
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- nga  dëshmia e dëshmitarës R.Sh., 

- nga dëshmia e dëshmitarit K.Sh.,  

- nga  deklarata e dëshmitarit Rr.U., 

- nga deklarata e dëshmitarit A.Ui, 

- nga deklarata e  dëshmitarit E.R.2, 

- pjesërisht nga mbrojtja e të  akuzuarit M.S. 

-  Raporti psikologjik i dt. 14.11.2014 

- Çertifikata e lindjes e të dëmtuarës, nr. të Ref.Fer....  

 

 E dëmtuara  B.U., në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se vijon mësimet në klasën e 

gjashtë , ku shoqet e saja të ngushta janë V., F., E.1. dhe R. deri në klasën e pestë i ka mësuar 

mësuesi M.,  lidhur me rastin së bashku me shoqet e saja E.R.1., R.K. dhe R.Sh., pasi kanë 

përfunduar mësimin në ora 12.00,  kanë shkuar në objektin tjetër të shkollës,  ku mëson djali i 

vëllaut të saj A., të cilin e viziton shpesh në shkollë, kurse kur kthehen në shtëpi nga njëherë 

kthehen bashkë e nganjëherë vetë. Ai mëson te i njëjti mësues ku ka mësuar edhe ajo, ka 

shkuar me qëllim që të takon mësuesin dhe A., pasi që janë përshëndetur me mësuesin dhe 

pasi ka rënë zilja, mësuesi i ka liruar nxënësit dhe së bashku me nxënësit kanë dalë edhe tri 

shoqet e saj, kurse B. i ka thënë rri që ti tregoj detyrat të cilat i ka A., në klasë ka mbetur 

vetëm me mësuesin afër bankës së mësuesit, mësuesi i ka kapur për dy krahët mirëpo nuk e ka 

ofruar afër vetës dhe i ka thënë “puthem në gojë “.atëherë “unë i kamë thënë  jo mësues “,  

kurse ai më ka thënë “pse” atëherë ka arritur që të largohet duke e shtyer , kur ka dalë në 

oborrin e shkollës i ka parë tri shoqet e saja të cilat e kanë pyetur pse po qanë,  kurse ajo ju ka 

thënë se shkoni ju në shtëpi ku ka vazhduar rrugën për në shtëpinë e saj, në oborrin e shtëpisë 

së saj ishte nëna dhe dy kunatat e saj, kanë hyrë brenda dhe ju kishte treguar se çka i kishte 

ndodhur. Atë ditë A. kishte shkuar ta marr dhe të shkonin bashkë në shtëpi , më tutje në 

deklaratën e vet shton se në shkollë ka shkuar në ora 7.40, i ka pasur pesë orë kurse mësimin e 

ka përfunduar në ora  12.00 kur edhe ka rënë zilja në shkollë, dhe meniher pas 3 minutave ka 

shkuar në objektin tjetër të shkollës  ku mëson A. së bashku me shoqet e saj, arsyja që ka 

shkuar te A. ka qenë që ta marr dhe të shkojnë së bashku në shtëpi, shoqet e saja kishin shkuar 

që ta shoqëronin atë, pasi që mësuesin e kanë pasur mësues deri në klasën e pestë, shoqet e 

saja kishin qëndruar në klasë pesë minuta,  kurse ajo gjithsejt 10 minuta . Së pari nga klasa 
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kanë dalur shoqet e saja e pastaj edhe nxënësit e tjerë , në atë objekt përveq klasës së A. është 

edhe një klasë tjetër që i mëson mësuesja A. dhe një klasë e parashkollorëve, pas ndodhjes së 

rastit së bashku me vllaun e saj ka shkuar tek drejtori i shkollës , së bashku me vllaun kanë 

hyrë te drejtori,  i ka shpjeguar rastin se çka i ka ndodhur, ku para se të bie zilja i ka lëshuar 

nxënësit, kurse pasi kemi dalur nga drejtori i shkollës së bashku me dy vëllezërit e saj kanë 

shkuar në polici,  vllaut të saj Rr. për rastin i ka treguar nëna, kurse kur ka hypur në veturë që 

të shkonte te drejtori i shkollës i ka treguar ajo vetë. 

E dëmtuara në një pjesë të deklarimit të saj më tutje shton, se gjatë tregimit të detyrave 

mësuesi i kishte treguar  veç pak detyrat e matematikës dhe veç pak të gjuhës, ato ia kishte 

treguar nga librat që kishin qen në bankë, me të cilat ishin të një nxënësi, A. nuk ka qenë aty e 

as E.2 me të cilin ulët A., po ashtu atë ditë nuk ka rënë zilja tek klasa e A.t, pasi që në objektin 

ku mëson  A.  “zilja nuk rrehë fare”,  po ashtu në gjatë deklarimit shton  se pasi ka shkuar në 

shtëpi në oborrin  e shtëpisë kontaktin e parë e ka pasur me nënën dhe dy kunatat e saj, kanë 

hyrë brenda dhe pasi që i ka treguar nënës pas 5 minutash ka ardhur vëllau i saj  Rr., e ka 

pyetur se çka ka ndodhur dhe menjëherë, kanë shkuar te drejtori i shkollës dhe biseda me të 

është zhvilluar në oborr. 

 

Nga deklarimi i dëshmitares F.U., është vëretuar se, jeton në fsh,... ka gjithsejt 8 fëmij 

6 djem dhe 2 vjaza B. është fëmija i fundit, vijon mësimin në klasën e IV, lidhur me rastin, 

vajza ka ardhur nga shkolla nga ora 12 deri në ora 13, në ato momete ka qen në oborrin e 

shtëpis, kur ka ardhur vajza e cila ka hyrë në oborr duke qajt dhe duke u dridhur, e kishte 

pyetur se çka i kishte ndodhur, e kishte futur brenda konkretisht në sallonin e shtëpis në 

prezencën e nuses së djalit të saj se ka shkuar që ta pret A. dhe të kthehen së bashku në shtëpi, 

mësuesi e kishte thirrur që të ia tregon detyrat e A. dhe posa kishte hyrë në klasë i kishte 

larguar nxënësit e tjerë e kishte mbyll derën e klasës, nuk i kishte treguar detyrat por e kishte 

kapur për krah dhe i kishte thënë puthëm në gojë. Po ashtu, për mësuesin M., nuk kemi pasur 

vërejtjeje  për pesë vite që e ka  mësuar B., pastaj e kan  regjsturar edhe A. te po  i njeti 

mësues.  

 

          Nga përmbajtja e dëshmisë së dëshmitares E.R.1. , është vërtetuar se ditën kur ka 

shkuar te mësuesi jam sillur nëpër klasë, duke i vizituar nxënësit dhe aty kanë qëndruar 
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përafërsisht  10 minuta, pastaj ka ndalur nga klasa por kan harrur ta ftojn edhe B., së bashku 

me shoqet e saj, është kthyer që ta ftoj B. por ajo i kishte thënë se “po rrij që ti shikoj detyruat 

e djalit të vllaut, kur kanë dalur e kishte vërejtur se B. nuk ishte me to,  është kthyer prapë e 

ka hapur derën e klasës e kishte ftuar prapë B.,  aty mësuesi ishte qenë i ulur në vendin e vetë 

kurse B. tek djali i vllaut të saj, nga dera është parë banka e A., kurse banka e mësuesit nuk 

shihet mirë, pasi ka dalur nga klasa ka qëndruar në oborrin e shkollës te grilat, ku nga shkolla 

është përafërsisht  10 metra, ku hyrja dhe dalja në atë shkollë shihet pak. Pasi që atë ditë ka 

pritur motrën e saj e cila mban mësimin te parashkollorët, pasi kanë dalur A. dhe B., A. e ka 

pyetur B. se çka ka , por ajo ka ikur në shtëpi kurse A. është ndalë . Në oborrin e shkollës në 

një grup kanë qëndruar vajzat e në grupin tjetër djemët, kur ka dalur nga shkolla mësuesi 

është ofruar tek grupi i djemëve dhe i ka pyetur për B., mirëpo këtë ja kishte treguar R.Sh., 

këtë nuk e ka dëgjuar vetë , pasi që ka dalur mësuesi nga shkolla, po ashtu ka dalur edhe 

motra e saj e cila vijon mësimin në parashkollor. 

 

       Kurse nga dëshmia e dëshmitares R.Sh., po ashtu vërtetohet fakti se pasi kanë hyrë në 

klasë së bashku me B. , E.1. dhe R. kanë qëndruar 5 minuta, dhe gjatë asaj kohe mësuesi ka 

qëndruar në bankën e vetë  dhe të gjitha kanë ndejtur së bashku, janë përshëndetur me 

mësuesin kur kanë dalur nga klasa, dhe pas daljes në oborrin e shkollës aty kanë qenë E.1. dhe 

R., përveç këtyre dyjave nuk ka qenë askush tjetër. B. ka ndejtur te djali i vllaut të saj,”Ne e 

kemi thirrur që të vjen por ajo ka thënë se do ta pres djalin e vëllaut” kan ndejt në oborrin e 

shkollës edhe 5 min dhe ka shkuar në shtëpi, nuk e ka parë se kur ka dalur B. nga shkolla po 

ashtu nuk e ka parë as mësuesin, por i kujtohet se rrugës për në shtëpi mbrapa tyre ka qen B., 

me të cilën nuk kan folur por as nuk është afruar afër tyre.  

Po ashtu dëshmitarja është ballafaquar me deklarimin e saj në prokurori ku e vërteta 

sipas saj është ajo të cilën e deklaron në shqyrtimin kryesor ku e ka parë B. kur ka dalur nga 

shkolla duke qar nuk u ka treguar se çka i ka ndodhur por ka vazhduar rrugën për në shtëpi. 

Duke shtuar se nuk e ka parë mësuesin se kur ka dalur nga shkolla në oborr. 

Nga dëshmia e dëshmitarit K.Sh., i cili është Drejtor Shkolle në fsh......c, vërtetohet 

fakti se mësuesi M. ka punuar në atë shkollë, që nga vitit 2009,atë vite shkollor ka mësuar 

klasën e parë dhe mësimi ka filluar nga ora 9.30 derinë ora 12.30, për shkak të mbledhjes së 

kolektivit atë ditë mësimi ishte zhvilluar me orar të shkurtuar dhe kishte përfunduar 10 minuta 
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para orës 12. Para se të fillon mbledhja në zyrën e tij është paraqitur një nxënëse B. U. së 

bashku me vëllain e saj, lidhur me një ankesë duke e vërejtur se sjelljet e saj nuk ishin të mira, 

sikur e tronditur, ku ajo i është përgjigjur se mësuesi më ka thënë “puthëm në goj” kishte 

kërkuar nga prindi që ta largon vajzën nga zyra e të diskutojnë por nuk kishte pranuar me 

arsyetimin se vajza “po tutet” dhe i kushte treguar se rasti ishte denoncuar në polici. Atëhet 

kishte menduar se më nuk është në kompetencat e tij, i kishte përcjellë deri te dera e shkollës, 

pastaj e kishte ftuar mësuesin M. dhe i kishte treguar për ankesën e nxënëses, mirëpo ai nuk 

kishte pranuar asgjë përveç që i kishte treguar detyrat e djalit të vllaut të saj. 

Po ashtu në pjesë të deklarimit të tij shton se mësuesi M. që nga viti 2009, punon në 

atë shkoll dhe gjatë këtyre viteve, kurr nuk ka pasur ankesa kundër tij. Duke shtuar se kur janë 

formuar paralelet e klasës së parë atë vite kan qen 33-34 nxënsë të cilët i kan ndar në dy klasë 

të para, ku kanë pasur probleme me drejtorin e arsimit në komunë dhe atë nga dy klasë të 

para, të formohet vetëm një. 

 

Nga deklarimi i dëshmitarit Rr.U., vërtetohet fakti se në nëntor atë ditë, aty kah ora 12. 

ka marrur një thirrje telefonike nga kunata e tij dhe i kishte thënë që të  kthehet në shtëpi, në 

atë kohë ai ishte në Ferizaj afër fabrikës së gypave, kur kishte shkuar në shtëpi në ballkon 

kishte parë nënën e tij, gruan, kunatën dhe motrën, kur i kishte pyetur se çka kishte ndodhur 

kunata i kishte thënë se “mësuesi e kishte thirr i kishe thënë të shkoj dhe ti shikoj notat e A. 

dhe vajzave tjera ju ka thënë se “nuk kam punë me juve shkoni ju” ku në klasë më ka kapur 

për dy duart dhe më ka thënë “puthëm” në ato momete  “ e kam kapur motrën për duar dhe i 

kam thënë trego drejt mos të ka shti dikush që të thuash ashtu apo tjetër” ka filluar të qaj dhe 

ka thënë se kjo është e vërteta “pasi mësuei më ka marr dhe më ka dërguar në klasë që të 

shikoj notat e A. e pastaj më ka kap për duar dhe më ka thënë puthëm në gojë”.të njëjtat i ka 

thënë edhe te drejtori i shkollës. Drejtori ka kërkuar që të afrohemi me mësuesin ndoshta 

kërkon falje, mirëpo nuk ka qen i interesuar dhe i ka thënë se “këtu ka punë policia”. 

 

Trupi gjykues sipas detyrës zyrtare ka dëgjuar edhe dëshmitarë fëmijët, A.U. dhe 

E.R.2, vetëm në kontekste të asaj se si kanë dalur nga klasa, pas përfundimit të mësimit. 

Dëshmitari A.U, vërteton faktin se vijon klasën e parë, shoqërohet me shokët E.2, A., 

L., me E.2n shoqërohet më shumë, edhe rrugën për në shtëpi e bënë së bashku, pasi që janë 
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edhe fqinjë, lidhur me rastin, kur ka ardhur B. në klasë, atë ditë kishin përfunduar mësimin, 

kishte dal nga klasa, E.2 kishte dalë më vonë kurse B. e ka parë duke qarë. 

Kurse dëshmitari E.R.2 në pjesë të deklarimit të tij, vërteton faktin se me A. ulet në 

një bankë dhe shpeshherë shkojnë në shtëpi së bashku, mësuesin shpesh e vizitojnë edhe 

nxënësit e tjerë më të mëdhenj, i kujtohet kur ka ardhur që ta viziton motra më e madhe  e A.t 

së bashku me disa vajza. Zakonisht gjatë orarit mësimor janë përgatitur para se të  bie zilja që 

të dalin nga klasa formojnë rreshtin dhe së bashku me ta del edhe mësuesi, po ashtu 

dëshmitarit i kujtohet se edhe atë ditë kur ka vizituar motra e A.t së bashku me ta, ka dalur 

edhe mësuesi.  

Gjykata analizoi dëshmitë e këtyre  dëshmitarëve të cilët bashkërisht, vërtetuan faktin 

se ata mësoj në të njëjtën klasë ulen në një bankë së bashku me ta ulen edhe shokë të tjer, 

dëshmitari , vërteton faktin se B. e ka parë duke qarë, kurse dëshmitari E.2 vërteton faktin se 

kur dalin nga klasa formojnë rreshtin së bashku me ta delë edhe mësuesi po ashtu këtij 

dëshmitari i kujtohet se edhe atë ditë mësuesi ka dalur së bashku me ta. Në këtë segment 

dëshmia e dëshmitarit  lidhet edhe me mbrojtjen e të akuzuarit.  

Në rastet e tilla gjykata konsideron se dëshmitë e tilla duhet të ndërlidhen me 

integritetin e dëshmitarit, në rastin konkret kemi dëshmitar të moshës 7 vjeçare, mirëpo kur të 

krahasohet me  dëshmitë e tjera, vlerësohen me besueshmëri pasi që edhe me të, disa rrethana 

qartësohen përfundimisht. 

 

 Me kujdes të shtuar është vlerësuar dëshmia e dëshmitarit K.Sh., mirëpo me dëshminë  

e tij nuk zbardhet ndonjë rrethanë konkrete rreth ndodhjes së rastit, pos që ka treguar raportet 

në kolektivin ku punojnë, mirëpo dëshmia e këtij dëshmitari është përqendruar më tepër 

lidhur me zbardhjen e personalitetit të mësuesit i cili në atë shkoll ka punuar nga vitit 2009, 

dhe për këto vite kurr nuk ka pasur ankesa si nga ana e arsimtarëve po ashtu edhe nga ana e 

prindërve apo nxënësve, ku sipas bindjes së gjykatës dëshmitari ka dëshmuar një gjendje 

reale. 

 

 Gjatë vlerësimit të dëshmisë së dëshmitares F.U. përfaqësues ligjor i të dëmtuarës, 

gjykata vlerësoi se dëshmija e saj është përqendruar në ate se, B. është fëmija i fundit me 

radhë prej tetë fëmijve të cilët i ka,  pas në momentin kur vajza i është kthyer nga shkolla e në 
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oborrin e shtëpisë,  e ka parë duke qajt dhe duke u dridhur dhe rrëfimin e të dëmtuarës tek 

nëna e saj.  

  

Gjatë analizimit të dëshmisë së të dëmtuarës B., në pjesë të dëshmisë së saj, tregon 

momentin kur mësuesi i ka treguar detyrat, nuk i kujtohen pak të matematikës pak të gjuhës, e 

për këtë ka shërbyer librat të cilat kishin qen në bankën e një nxënësi.  

Sikur ta analizosh me kujdes si është e mundur që librat të ndodhen në një bankë, në 

një klasë pa nxënës, kur dihet një rregull në klasë e në shkollë, se të gjithë nxënësit pas 

përfundimit të orarit mësimor, secili i merr librat e veta. 

 

Pjesë të rëndësishme të këtij procesi gjyqësor pasqyrojnë dëshmitë e dëshmitareve si 

E.R.1. dhe R.Sh., të cilët mbështeten në  mbrojtjen edhe të akuzuarit, një pjesë të këtyre 

dëshmive gjykata i  trajtoi bashkërisht ku dëshmitaret vërtetojnë faktin se së bashku me B. 

dhe R.K. kanë shkuar ta vizitoj mësuesin pra qëllimi i tyre ka qen vizit ish mësuesit të tyre, 

kanë qëndrua pak kohë dhe ka ndalur nga klasa mirëpo, kishin vërejtur se me to nuk ishte B., 

ishin kthyer dhe e kishin thirrur që të shkon me to, por ajo kishte shpreh dëshirë që të qëndron 

te djali i vëllait të saj A., kishin dalur nga shkolla në oborr. 

Kurse pjesa e dëshmisë së dëshmitares E.R.1. ishte trajtuar në veçanti, kishte qëndruar 

edhe pak në oborrin e shkollës që ta pret motrën e saj në parashkollor, po ashtu në pjesë të 

deklarimit të dëshmitares E.1.  e cila ka  deklaruar se “ kur ka dalur nga shkolla mësuesi është 

ofruar tek grupi i djemëve dhe i ka pyetur për B., mirëpo këtë ja kishte treguar R.Sh., këtë nuk 

e ka dëgjuar vetë” , po ashtu kjo pjesë e dëshmisë është dematuar nga dëshmitarja R. e cila 

gjatë ballafaqimit me deklaratën e saj, ajo vërteton se nuk e ka parë mësuesin se kur ka dalur 

nga shkolla në oborr.  

 

Gjykata është përqendruar edhe në interpretimin e deklarimit të të dëmtuarës lidhur 

me rastin, te nëna, vëllai dhe drejtori i shkollës. Gjera gjatë deklarimit të dëshmitares F.U. - 

nënës së të dëmtuarës në shqyrtimin gjyqësor se vajza e saj i ka thënë se “mësuesi e kishte 

thirrur që të ia tregon detyrat e A.t dhe posa kishte hyrë në klasë i kishte larguar nxënësit e 

tjer e kishte mbyll derën e klasës, nuk i kishte treguar detyrat por e kishte kapur për krah dhe 

i kishte thënë puthëm në gojë. Kurse nga interpretimi i vëllaut të të dëmtuarës në shqyrtimin 
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gjyqësor  mësuesi e kishte thirr i kishe thënë të shkoj dhe ti shikoj notoat e A.t dhe vajzave 

tjera ju ka thënë se “nuk kam punë me juve shkoni ju” ku në klasë më ka kapur për dy duart 

dhe më ka thënë “puthëm”. Po ashtu nga deklarimi i drejtorit të shkollës “ajo i është 

përgjigjur se mësuesi më ka thënë “puthëm në goj” kurse gjatë deklarimit të dëmtuarës në 

shqyrtimin gjyqësor e njeja në pjes të deklarimit të saj shton se “ka shkuar me qëllim që të 

takon mësuesin dhe A., pasi që janë përshëndetur me mësuesin dhe pasi ka rënë zilja, mësuesi 

i ka liruar nxënësit dhe së bashku me nxënësit kanë dalë edhe tri shoqet e saj, kurse B. i ka 

thënë rri që ti tregoj detyrat të cilat i ka A., në klasë ka mbetur vetëm me mësuesin afër 

bankës së mësuesit, mësuesi i ka kapur për dy krahët mirëpo nuk e ka ofruar afër vetës dhe i 

ka thënë “puthem në gojë “.atëher “unë i kamë thënë  jo mësues “,  kurse ai më ka thënë 

“pse” atëherë ka arritur që ta largon duke e shtyer...” , në  rastin konkret kemi kontradikt në 

interetimin e rastit nga e dëmtuara te të tjerët, gjykata vlerësoi është e nevojshme që 

interpretimi i saj, të trajtohet në hollësi dhe në ndërlidhje logjike por çështja e besueshmërisë 

së saj paraqet një çështje delikate dhe mjaft të vështirë, këtë duke marrë parasysh karakterin, 

moshën, personalitetin e mbi të gjitha duhet trajtuar me kujdes integritetin dhe besueshmërinë 

e tyre. Si një fëmij në një moshë të njomë si në rastin konkret, do të kishte interpretuar njejtë 

atë të cilën e ka përjetuar në tërë kronologjin që nga fillimi, zhvillimi dhe përfundimi ngjarjes, 

këtë duke e ndërlidhur me atë se, kur përjetohet diçka interpretohet në të njëjtën mënyrë te të 

gjithë, ashtu edhe si i ka ndodhur, këtë duke e ndërlidhur edhe me deklarimin e dëshmitarit 

vëllaut të saj ...”e kam kapur motrën për duar dhe i kam thënë trego drejt, mos të ka shti 

dikush që të thuash ashtu apo tjetër”... 

 

Në kontest të kësaj edhe vet përshkrimi i dispozitivit të aktakuzës, nuk është vërtetuar 

si aspekti kohor ashtu edhe përshkrimi i veprimeve të akuzuarit ndaj të dëmtuarës, e cila nuk 

ka mundur të provohet gjatë dëgjimit të dëmtuarës,dëshmitarëve, dhe mbrojtjes së të 

akuzuarit,  e të cilat do ti paraqesim në vijim: 

- së pari  fillon “me dt.14.11.2014  rreth orës 11.00”....ku dihet fakti se atë ditë shkolla 

ka punuar me orare të shkurtuar dhe mësimi ka përfunduar dhjet minuata para orës 12. Për të 

cilën kishte me filluar mbledhja e kolektivit  në ora 12.00. 

- për të  vazhduar  më tutje “...i ka liruar nxënësit e klasës së parë së bashku me shoqet 

e të dëmtuarës”,.. ...” ka kërkuar nga ajo që të qëndroj në klasë vetëm me të pandehurin”... 
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“kapur për të dy duart të dëmtuarën duke e ofruar nga vetja” një pretendim i tillë në 

aktakuzë, nuk vërtetohet nga deklarimet e dëshmitareve E.R.1. dhe R.Sh., ku vërtetojnë faktin 

se ato nga klasa kan dalur të parat, kur kan dalur jashtë e kan vërejtuar se B. nuk është me to, 

janë kthyer që ta thërrasin, por ajo u kishte thënë se po rrij me A. në klasë, pra e dëmtuara në 

rastin konkret ka shprehur dëshirën të qëndron në klasë me nxënësit e tjerë, e të mos shkon 

me shoqet e saj ashtu siq kishte ardhur, po ashtu për pjesën tjetër, vetë e dëmtuara deklarohet 

”.. mësuesi i ka kapur për dy krahët mirëpo nuk e ka ofruar afër vetës”...  

 

Trupi gjykues ka vlerësuar mbrojtjen e të akuzuarit në fazën e shqyrtimit kryesor e cila 

është vlerësuar një mbrojtje e thjesht duke u munduar që të shpjegon tërë kronologjinë e 

ngjarjes duke u përqendruar në deklarimin e tij rreth punës mbi 30 vjeqare në arsim, raporteve 

me nxënësit dhe  me kolegë, e veçanërisht rreth rastit të dt.14.11.2014. ku në një pjesë  të 

deklarimit të tij përmend faktin se ...” unë i jam përgjigjur se kjo nuk është e vërtetë, gjersa 

ka ardhur ai prind në zyrën tuaj, pse nuk më keni ftuar që edhe unë të jem aty,”..  në këtë 

pjesë gjykata ka vlerësuar gatishmërinë e të akuzuarit që në momentin e paraqitjes së ankesës 

nga ana e nxënëses po ashtu edhe prindit te drejtori i shkollës të ballafaqohet me atë  që i vihej 

në barrë.   

 

Gjatë vlerësimit të raportit të psikologes e dt.14.11.214, ku e dëmtuara përshkruhet si 

një person me karakteristika fizike, duke përfshirë gjatësinë dhe peshën nuk i përgjigjet 

moshës së vajzës, kurse zhvillimi psiko-social është në normë dhe i përgjigjet moshës.  

Gjatë leximit të certifikatës lindjes në emër të B. U. me nr. të ref.Fer.... konstatohet se 

data e lindjes së saj është me 02.07.2002.  

 

Gjykata me kujdes të veçantë ka vlerësuar dëshmitë e këtyre dëshmitarëve, të cilat i ka 

trajtuar në lidhshmëri njëra me tjetrën, në këtë çështje penale kemi të bëjmë me dëshmi 

rrethanore,  nga dëshmitë e ofruara nuk mund të nxirret ndonjë përfundim i qartë inkriminues, 

se i akuzuari ka kryer veprën penale. 

 

 Gjykata  në mënyrë të posaçme ka vlerësuar fjalën përfundimtare të Prokurorit të 

Shtetit dhe ka gjetur se nuk janë paraqitur të dhëna bindëse për kryerjen e kësaj vepre penale, 
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për më tepër nga analiza e fjalës përfundimtare po thuajse është anashkaluar përshkrimi i 

veprimeve konkrete të të akuzuarit. 

 

 Andaj nga të gjitha këto që u thanë më lartë e duke marrë parasysh posaçërisht faktin 

se Gjykata me rastin e vendosjes është e obliguar që të provoj të gjitha faktet në mënyrë të 

gjithanshme dhe të  pa kontestueshme, në favor dhe disfavor të akuzuarit,  e posaçërisht këtë 

duke e ndërlidhur me  nenin 3 të KPPK-së, parimin e prezumimit të pafajësisë dhe parimin in 

dubio pro reo, se mëdyshjet lidhur me ekzistimin e fakteve të rëndësishme për çështjen ose 

për zbatimin e ndonjë dispozite të ligjit penal, interpretohen në favor të të pandehurit dhe të 

drejtave të tij, sipas këtij Kodi dhe sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Për më tepër 

është e pa diskutueshme çdo veprim tjetër i Gjykatës, do të kuptohej si i kundërt këtë nga fakti 

se njëri  prej parimeve fondamentale të procedurës penale e përcaktuar  me nenin 7 të 

KPPRK-së, ne të cilën gjykata detyrohet që saktësisht dhe tërësisht ti vërtetoj faktet të cilat 

janë të rëndësishme për marrjen e vendimit të ligjshëm, si ato kundër të pandehurit dhe ato në 

favor të tij dhe ti mundësoj të pandehurit dhe mbrojtësit të tij shfrytëzimin e të gjitha fakteve 

dhe provave që janë në favor të pandehurit. 

  

  Përfaqësuesja ligjore e të dëmtuarës- nëna e saj F.U., nuk ka paraqitur kërkesë 

pasurore-juridike. 

 

Në kuptim të nen 454 të KPPRK-së, shpenzimet procedurale bien në mjetet bugjetore 

të kësaj gjykate. 

 

Nga arsyet e sipër cekura është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA  THEMELORE  NË FERIZAJ- 

DEPARTAMENTI  PËR TË MITUR, 

PKR.nr. 18/2015 më 06.05.2015 

 

 

Sekretarja juridike,                   Kryetari i trupit gjykues për të mitur, 
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F. Jakupi                                Kadrije Goga-Lubishtani 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej 15 

ditëve, nga data e pranimit të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi, Gjykatës së  Apelit në 

Prishtinë. Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj.  

 

 


