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                                 P.nr.792/16                                                     

           NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË – Departamenti i Përgjithshëm, 

gjyqtari i vetëm gjykues Mentor Bajraktari, me procesmbajtësen Nushe Kadrija – sekretare 

juridike pranë kësaj gjykate, në lëndën penale kundër të akuzuarës L.D. nga Gjakova, për 

shkak të veprës penale keqtrajtimi gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare ose autorizimeve nga neni 

198 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së dhe veprës penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 

par.3 nënpar.3.2 lidhur me par.2 dhe par.1 nënpar.1.4 të KPRK-së, e akuzuar sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore – Departamenti i Përgjithshëm me numër PP.nr.34/2016, të datës 

19.12.2016, pas mbajtjes së seancave të shqyrtimit gjyqësor me datë: 19.12.2018, 20.12.2018, 

04.02.2019, 05.02.2019, 11.03.2019, 20.03.2019, 16.05.2019, në prezencën e Prokurores së 

shtetit Dëshire Jusaj, të dëmtuarit të mitur E.S., përfaqësuesit ligjor të tij - babait P.S., 

përfaqësuesit të autorizuar të palës së dëmtuar av.P.K. nga Gjakova, të akuzuarës, si dhe 

mbrojtësit të saj av.T.B. nga Gjakova, me datën 17.05.2019 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa 

me datë 12.06.2019 e përpiloi këtë :  

 

A K T GJ Y K I M 

  

E akuzuara: 

 

L.D., nga i ati A.,  e ëma Sh., e gjinisë D, data e linjdes..., në Gjakovë, ku edhe tani 

banon, e martuar, nënë e tre fëmiëjve, ka të kryer Fakulltetin e Edukimit drejtimi i 

Matematikës, punon si arsimtare në Shkollën Fillore “E.D.” në Gjakovë, e gjendjes së mesme 

ekonomike, shqiptare - shtetase e Republikës së Kosovës, me numër personal... 

  

Në bazë të nenit 364 par.1 nënpar.1.3 të KPP-së, 

 

    L I R O H E T  N G A   A K U Z A 

  

 I. Sepse nga fillimi i vitit shkollor 2015 e gjerë me datën 11.12.2015, pranë shkollës 

fillore “E.D.” në Gjakovë, si arsimtare e matematikës në mënyrë të vazhdueshme si person 

zyrtar, keqpërdorë detyrën zyrtare dhe autorizimet e saj dhe keqtrajton, frikëson personin tjetër 

përkatësisht nxënësin e saj të klasës VI/3, fëmijën E.S. nga Gjakova, keqtrajtim ky me 

shuplaka e po ashtu edhe me datën 11.12.2015 në orën e matematikës, pasi që ka hyrë në klasë, 

merr rripin e nxënësit R.P. i cili e kishte mbi bankë dhe me të e ka goditë në kokë dhe në trup 

nxënësin E., duke shkaktuar tek i mituri frikë, ankth dhe mos guxim të vijimit të mëtejmë të 

mësimit pranë asaj shkolle, gjendje kjo e konstatuar edhe nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe 

Teknologjisë me numër të referencës 10/10/1-6, të datës 21.01.2016 dhe nga rekomandimi 
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konstatohet se e akuzuara si mësimdhënëse e SH.M.U “E.D.” në Gjakovë, nxënësit E.S., i 

kishte bërë vlerësim të gabuar si dhe ka përdorë dhunë fizike dhe psikike duke shpie të njëjtën 

për veprimet e saja tek komisioni drejtues pranë DKA-së në Gjakovë.    

 

 Këso dore kishte për të kryer veprën penale keqtrajtimi gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare 

ose autorizimeve publike nga neni 198 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së. 

 

II. Sepse me datën 11.12.2015, në mënyrën e përshkruar si në pikën I, të dispozitivit të 

këtij aktgjykimi, në orën e matematikës pasi ka hyrë në klasë merr rripin e nxënësit R.P. dhe e 

godet nga një here në kokë dhe trup të dëmtuarin E.S., i shkakton lëndime të lehta trupore, 

lëndime këto të konstatuara nga mendimi i ekspertit mjeko-ligjor Dr.N.U., të datës 10.09.2016. 

 

Këso dore kishte për të kryer veprën penale lëndimi i lehtë truporë nga neni 188 par.3 

nënpar.3.2 lidhur me par. 2 dhe 1 nënpar.1.4 të KPRK-së. 

 

I dëmtuari i mitur E.(P.)S. nga Gjakova, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike 

udhëzohet në kontest të rregullt juridiko-civil.   

 

Shpenzimet e procedurës penale bien në llogari të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 

     

A r s y e t i m 

 

1.Ecuria e procedurës dhe fjala përfundimtare e palëve. 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë-Departamenti i përgjithshëm, pranë kësaj gjykate ka 

ngritur aktakuzën me numër PP.nr.34/2016, të datës 19.12.2016, kundër të akuzuarës L.D. nga 

Gjakova, për shkak të veprës penale keqtrajtimi gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare ose 

autorizimeve nga neni 198 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së dhe veprës penale lëndimi i lehtë 

trupor nga neni 188 par.3 nënpar.3.2 lidhur me par.2 dhe par.1 nënpar.1.4 të KPRK-së. 

 

E akuzuara L.D., gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk e ka pranuar fajësinë për veprat penale 

për të cilat është ngarkuar me akuzë. 

 

Prokurorja e shtetit Dëshire Jusaj, në fjalën përfundimtare të cilën e kishte përgatitur me 

shkrim ka qëndruar në tërësi pranë aktakuzës kundër të akuzuarës L.D. dhe ka kërkuar që e 

njëjta të shpallet fajtorë për veprat penale për të cilat ngarkohet dhe të dënohet sipas ligjit. 

 

Përfaqësuesi i autorizuar i palës së dëmtuar E.S., av.P.K. në fjalën përfundimtare të 

cilën e kishte përgatitur me shkrim gjithashtu ka kërkuar që e akuzuara të shpallet fajtore, të 

dënohet sipas ligjit dhe po ashtu ka parashtruar kërkesën pasurore juridike.   

 

I dëmtuari i mitur E.S., në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se : në tërësi pajtohem 

me fjalën përfundimtare të përfaqësuesit të tij të autorizuar av.P.K., dhe ka kërkuar që e 

akuzuara të shpallet fajtore, të dënohet sipas ligjit dhe po ashtu ka parashtruar kërkesën 

pasurore juridike. 

 

Përfaqësuesi ligjor i të dëmtuarit te mitur E.S., babai i tij P.S., në fjalën e tij 

përfundimtare ka deklaruar se: në tërësi pajtohem me fjalën përfundimtare të përfaqësuesit të 

tij të autorizuar av.P.K., dhe ka kërkuar që e akuzuara të shpallet fajtore, të dënohet sipas ligjit 

dhe po ashtu ka parashtruar kërkesën pasurore juridike. 
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Mbrojtësit e të akuzuarës L.D., av.T.B., në fjalën përfundimtare të cilën e kishte 

përgatitur me shkrim i ka propozuar gjykatës që e akuzuara të lirohet nga akuza në mungesë të 

provave. 

 

E akuzuara L.D., gjatë fjalës përfundimtare të saj ka deklaruar se: në tërësi është pajtuar 

me fjalën përfundimtare të mbrojtësit të saj dhe me elaborimin e tij dhe ka kërkuar që e vërteta 

të vihet në vend.  

 

2. Konstatimet e gjyqtarit të vetëm gjykues 

 

Pas mbajtjes së seancave të shqyrtimit gjyqësor dhe administrimit të provave si dhe 

vlerësimit  të tyre një nga një dhe në lidhje me provat tjera,  konform nenit 361 të KPP,  

gjyqtari i vetëm gjykues konstatoi këtë gjendje faktike:  

 

-  se  nuk  është  vërtetuar  përtej  dyshimit  të  bazuar  mirë  se  e akuzuara L.D., ka 

kryer veprat penale keqtrajtimi gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare ose autorizimeve nga neni 198 

par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së dhe lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 par.3 nënpar.3.2 

lidhur me par.2 dhe par.1 nënpar.1.4 të KPRK-së, në mënyrat, kohërat dhe vendet e 

përshkruara si në dispozitvin I dhe II të këtij aktgjykimi. 

 

3. Provat e administruara gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor 

 

 Meqenëse e akuzuara L.D., nuk e ka pranuar fajësinë për kryerjen e veprave penale për 

të cilat është akuzuar, gjykata për vërtetimin e gjendjeve faktike gjatë shqyrtimit gjyqësorë i ka 

administruar këto prova: ka dëgjuar të dëmtuarin e mitur në cilësi të dëshmitarit E.S., si dhe 

dëshmitarët P.S., A.S., R.P., Gj.P., S.H., V.H., A.Z., J.J., Z.K., H.V.-P., N.N.-E., F.A., B.R., 

I.A., O.R., Gj.G., si dhe ekspertin mjeko-ligjor Dr.N.U., si dhe ka administruar provat 

materiale të propozuara nga palët dhe atë:  raporti i oficerit D.L. me numër të rastit 2016-EA-

0039 të datës 01.12.2016, njoftimet e lëshuara nga drejtori i shkollës A.Z. të datave 06.01.2016 

dhe 08.01.2016, raportin mjekësor i QKMF në Gjakovë të datës 11.06.2016, raportin e Qendrës 

Diagnostike Terapeutike “R.” të datës 12.01.2016, raportin e spitalit “I.G.” të datës 11.01.2016, 

raportin e shërbimit ambulantor neurologjik të datës 09.01.2016, procesverbalin e Ministrisë së 

Arsimit – Departamentit të Inspektoratit të Arsimit – Sektori i Inspektoratit të Arsimit në 

Gjakovë me numër Ref.09/10/1-6 të datës 12.01.2016 e përpiluar nga inspektorët Gj.G. dhe 

H.S., vendimi i Drejtorisë së Arsimit me numër 04/1566 të datës 20.01.2016, dëftesa mbi 

konfiskimin e pronës në emër të L.D., ekspertiza mjeko-ligjore të ekspertit Dr. N.U. me numër 

Reg.Gk.184 të datës 10.09.2016, letrën mbështetëse ndaj arsimtares L.D. të stafit të shkollës 

“E.D.” në Gjakovë të datës 19.10.2018, procesverbalin e mbledhjes së mbajtur të Këshillit të 

Arsimtarëve të datës 24.10.2018, provimin me shkrim të E.S. në lëndën e matematikës, ka 

shikuar fotografinë me numër 21 që gjenden në shkresat e lëndës,  si dhe ka dëgjuar mbrojtjen 

e të akuzuarës L.D.. 

 

3.1 Deklaratat e dëshmitarëve 

 

 3.1.1 I dëmtuari – i mituri në cilësi të dëshmitarit E.S., gjatë shqyrtimit gjyqësor ka 

deklaruar se: në gjysmë vjetorin e parë të klasës së gjashtë, në vitin 2015, mësuese të 

matematikes e kam pasur L.D.. Me të njëjtën kemi pasur mosmarrëveshje për shkak se e njëjta 

më ka rrahur, dhe më ka vlerësuar më dobët se atë që kam merituar. Nuk më kujtohet data por 

në gjysmë vjetorin e parë, e kam marrë fotrollin e stilolapsave dhe ia kam dhënë I.(A.)A., dhe 
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pastaj mësuesja ka ardhur tek unë dhe më ka goditur në kokë me shuplakë. Për çdo orë ajo më 

ka nënçmuar për pamjen të cilën e kam, ku e njëjta ka ushtruar dhunë në mua çdo orë. Ngjarja 

me rrip ka qenë pasi që ja kam dhënë fotrollin I.(A.)A., dhe pastaj e ka marrë rripin e R.P., më 

ka goditur në shpinë, ka dashur që të më godasë edhe në kokë mirëpo e kam ngritur dorën dhe 

më ka goditur në dorë. Me rrip më ka goditur vetëm mua, ndërsa në forma tjera i ka rrahur 

edhe O.R, D.R. dhe R.P. Rripin e kishte marrë nga R.P., i cili e kishte të vendosur në 

pantallona dhe mësuesja ia ka hequr rripin nga beli, e ka bërë dyfish dhe më ka goditur mua në 

shpinë dhe në dorë. Unë prej dhimbjes kam qëndruar ulur në bankë. Pasi që ka ndodhur ky rast, 

kam pasur edhe raste tjera ku kam kërkuar ndihmë nga zëvendës drejtori S.H. dhe drejtori i 

shkollës A.Z., të cilëve iu kam treguar, dhe drejtori më ka thënë lema mua se unë e zgjidhi këtë 

rast, mos ju trego prindërve. Prindërve iu kam treguar pasi që ka përfunduar gjysmë vjetori i 

parë, kam qenë në dhomë me nënën dhe asaj i kam treguar. Ku pastaj më ka rënë vetëdija dhe 

kur jam zgjuar e kam gjetur nënën dhe babin duke qarë tek koka. Unë nuk ju kam treguar 

prindërve pasi që nëna ime ka qenë shtatzënë dhe nuk kam dashur që të ndodhë ndonjë tragjedi 

për shkakun tim. Mësimet nuk i vijoj për shkak të asaj që më ka ndodhur mua, dhe pa vendosur 

drejtësia nuk dua që të i vijoj mësimet. Kujdestares nuk i kam treguar sepse kam menduar se 

ajo i tregon menjëherë nënës time. Lënda e matematikës ka qenë lënda ime e preferuar dhe nuk 

kam pasur problem nga prindërit nëse unë marrë notë nën notën 5, sepse ata më kanë shtyrë 

mua gjithmonë përpara që të mësoj. Ai ka shtuar se kur më ka goditur me shuplakë ka pasur të 

vendosur edhe unazë dhe nuk e mbaj mend se me cilën dorë më ka goditur por e di që njëherë 

më ka goditur me pjesën e përparme të dorës, e më pas me pjesën e pasme të dorës. Ai ka 

shtuar se nuk e mbaj mend sa orë të matematikës i kemi pasur gjatë javës, mirëpo e di që çdo 

orë që kam pasur me mësuesen L.D., jam rrahur nga ajo, më ka nënçmuar dhe vlerësimin e 

notave asnjëherë nuk ma ka dhënë siç e kam merituar, dhe ashtu siç ka vepruar me mua, nuk ka 

vepruar me të tjerët. Nuk e di se a ka pasur ndonjë arsye të veçantë për atë që ka ushtruar 

dhunë ndaj meje, por tani kah i mendoj ato veprime, mendoj se bëhen vetëm nga një person 

psikopat. Ai ka theksuar se notimi në lëndën e matematikës është bërë pasi që kam dal në 

tabelë dhe i kam zgjidhur disa detyra. E di që jemi testuar edhe me shkrim, por rezultati nuk më 

kujtohet ngase testi që ajo na ka dhënë nuk ka qenë test për me e mbyllë notën, ngase çdo 

nxënës ajo na ka thirr në tabelë për t’i bërë 2-3 detyra, ashtu që edhe unë e kam mbushur 

tabelën me detyra të sakta dhe e kam marrë notën 2 (dy). Ai ka pohuar se testi i cili është 

prezantuar gjatë seancës, ka qenë testi i tij në lëndën e matematikës. Ai ka sqaruar se në lëndën 

e matematikës pasi i kam bërë detyrat në tabelë para drejtorit, i njëjti e kishte notuar me notën 

5 (pesë), dhe kanë qenë të njëjtat detyra që ia kishte bërë mësueses L., dhe notën 5 (pesë) ia 

kishte mbyllur drejtori. Kur më ka pyetur drejtori, prezent kanë qenë nxënësit, drejtori dhe 

mësuesja L.. Nuk më kujtohet dita se kur jam pyetur në prezencë të drejtorit por edhe atë ditë, 

pasi ka dalë drejtori më ka rrahur mësuesja L., ka ardhur mi ka ngrehë flokët dhe më ka thënë 

“pse i tregove drejtorit”. Atë ditë nuk kanë qenë prindërit me mua në shkollë, dhe kur kam 

shkuar në shtëpi nuk ju kam treguar që mi ka ngrehë mësuesja flokët. Ai ka shtuar se për çdo 

ditë kur kam shkuar prej shkollës në shtëpi, nëna ime mi ka ndërruar rrobat, dhe atë ditë kur më 

ka goditur mësuesja me rrip, jam ndërruar dhe pastruar vetë sepse nuk kam dashur që nëna të 

mi shohë shenjat. Në rastet tjera të dhunës nuk kam pasur shenja, vetëm dhimbje. Nuk më 

kujtohet hera e fundit kur më ka rrahur mësuesja. Nënës në fillim nuk i kam treguar sepse jam 

frikësuar se mund të abortonte, por më pas pasi ja kam treguar rastin, më ka dërguar njëherë në 

ambulantë për të ma hequr stresin. Mësuesja rripin e ka marrë dhe e ka në dollapin e saj. Nuk e 

di nëse ia ka kërkuar R. rripin. Sot me ë nuk jam mirë, jam me trauma, nuk mund të fle natën 

dhe sa herë më kujtohet rasti nuk ndihem mirë. 

 

 3.1.2 Dëshmitari P.S., gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se : E. është fëmija im 

parë, dhe me datë 15.01.2019 i mbush 15 vjeç. E. nuk shkon në shkollë dhe hera e fundit kur ka 
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qenë ishte muaji Dhjetor i vitit 2015. Djali im ka shkuar në shkollë i shoqëruar gjithmonë nga 

bashkëshortja ime A. Personalisht kam qenë në shkollë para përfundimit të gjysmë vjetorit të 

parë, ka qenë muaji Dhjetor i vitit 2015, ku jam takuar me zëvendës drejtorin S.H. dhe kam 

kërkuar nga ai që t’i shikojë notat e djalit. Ai mi ka treguar, dhe E. i ka pasur të gjitha notat 5 

(pesë), dhe vetëm në lëndën e matematikës ka pasur notën 2 (dy). Kam kërkuar nga zëvendës 

drejtori se cila ka qenë arsyeja e kësaj note, dhe kam kërkuar që të takohem me drejtorin A.Z., 

dhe pasi që jemi takuar, të njëjtit i kam kërkuar që djali im të vlerësohet edhe njëherë në 

prezencën e tij dhe të mësueses, dhe nëse nuk e meriton ti vendoset nota 0 (zero). Unë nuk kam 

pranuar të hyjë në klasë por A. ka qenë bashkë me mësuesen, kur djali im i ka mbushur tri 

tabela dhe më pas drejtori vetë ia ka mbyllur E. notën 5 (pesë), për arsye se mësuesja e ka 

nënçmuar djalin me notë, ku pasi ka dalë drejtori nga klasa L. e ka goditë E. me shuplaka. Nuk 

kam qenë prezent kur ka ndodhur kjo. Djali nuk është ankuar asnjëherë më parë për mësuesen, 

e ka mbajtur në vete, derisa më ka treguar mua në muajin Dhjetor 2015, ku në korridor të 

banesës më ka thënë se mësuesja L. çdo orë e ka rrahë. Bashkëshortja ime A. ka pasur kontakt 

me kujdestaren, ku kjo e fundit e ka thirrur për të pyetur bashkëshorten time A., se pse E. po rri 

si i mërzitur në klasë, ku pas kësaj kam shkuar në shkollë dhe kam kërkuar nga kujdestarja e tij, 

që E. t’i ndërrohet klasa, por nuk ka pranuar as drejtori, as mësuesja e as drejtoresha e arsimit 

D.Q. Kujdestarja e klasës më është lutur që mos ta heqim djalin se është i zgjuar, dhe kjo është 

thënë në prezencë të  drejtorit dhe djalit tim. Ai ka sqaruar se E. gjithmonë ka qenë me ë mirë, 

vetëm se ka lindur me buzë të qarë ku për këtë ka kryer operime në Prishtinë. Mua E. më ka 

thënë se mësuesja e ka goditur në fillim të muajit Shtator, diku 2-3 ditë pas fillimit të mësimit. 

Mua E. më ka treguar të vërteten se ai ka qenë duke ia dhënë fotrollën me lapsa shokut të tij 

R.P., dhe aty mësuesja ia ka heqë rripin R. dhe e ka goditur E., dhe prej aty ka filluar dhuna 

ndaj E. Ai ka shtuar se nuk e di se nga e ka marrë rripin ngase aty nuk kam qenë, por E. më ka 

treguar se është goditur në kokë, dhe herën e parë djali e ka ngritë dorën përpjetë dhe e ka 

goditur në dorë. Po ashtu e di se i ka goditur edhe R.P., O.R, A.A. dhe D.R., ku të njëjtit kanë 

dhënë deklarata në prezencën time dhe të drejtorit, të cilët i kam dëgjuar vetë. L. ka qenë 

mësuesja e djalit tim prej muajit Shtator deri në muajin Dhjetor të vitit 2015, dhe keqtrajtimi 

ndaj tij ka qenë gjatë kësaj periudhe kohore, 4 herë në javë, pasi 4 herë ka pasur me këtë 

mësuese orë të matematikës.  Ai ka theksuar se E. është goditur me rrip në fillim të muajit 

Shtator të vitit 2015, diku 2-3 ditë pas fillimit të mësimit. Meqenëse punoj, unë nuk kam 

vërejtur ndonjë shqetësim tek ai. Ankesat së pari i kemi raportuar tek Drejtoria e Arsimit, tek 

Z.O. Rastin nuk e kam paraqitur në polici, por policia është informuar përmes rrjetit social 

Facebook të E. dhe ka shkuar në shkollë, e ka marrë rripin në dollap dhe pastaj më kanë 

informuar mua. 

 

 3.1.3 Dëshmitarja A.S., gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se : E. është djali im, dhe 

gjatë periudhës Shtator – Dhjetor, për arsye që kam qenë shtatzënë, djali ka shkuar vetëm në 

shkollë. E. prej klasës parë e deri në klasën e pestë, e kam dërguar dhe e kam marrë vetë në 

shkollë, dhe ai asnjëherë nuk ka pasur problem me ndonjë arsimtar apo me dikë tjetër. 

Kujdestarja V.H. më ka thirrur dhe më ka thënë se E. po rri si i mërzitur, duke menduar se ka 

ndodhur diçka në shtëpi. Mirëpo ne si prindër asnjëherë nuk i kemi bërtitur dhe dhuna e tij e 

parë ka qenë nga mësuesja, këtu e akuzuara L.D.. Para se të më njoftonte kujdestarja V.H., 

personalisht nuk e kam vërejtur gjendjen e E., as nuk më ka shkuar mendja pasi që E. është 

fëmijë i sjellshëm dhe i shkëlqyeshëm. Me E. kemi pasur raporte të mia, dhe çdo gjë ma ka 

treguar por këtë rast ai e ka mbajtur në vete, për arsye se unë kam qenë shtatzëne. Ajo ka shtuar 

se përderisa kam qenë vetëm në dhomë, ka qenë muaji Dhjetorë kur E. më ka thënë se “dua ta 

ndërpres shkollën për shkak të dhunës që është duke mu shkaktuar”. Në atë moment djali është 

rrëzuar në dhomë, dhe meqenëse isha shtatzënë nuk kisha forcë që ta merrja djalin, menjëherë i 

kam treguar bashkëshortit. E. më ka treguar se arsimtarja e ka përdorë rripin të cilin ia ka marrë 
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shokut të klasës së tij. Ia ka përplasë kokën për tabele, ia ka ngrehur flokët, dhe kur 

bashkëshorti im P. ka kërkuar notim nga drejtori, ky i fundit vetë e ka pyetur dhe për drejtorin 

ka qenë e mjaftueshme për t’a notuar me notën 5 (pesë), ndërsa e akuzuara edhe përkundër 

kësaj e ka notuar me notën 2 (dy), dhe pasi ka dalë drejtori nga klasa, mësuesja prapë e ka 

rrahur djalin. Ngjarja e rripit ka qenë në muajin Shtator, ndërsa përplasja e kokës për tabele dhe 

ngrehja e flokëve ka qenë çdo orë. Gjatë periudhës Shtator-Dhjetor 2015 kam qenë vetëm 

njëherë në shkollë, atëherë kur jam thirrur nga kujdestarja e klasës, d.m.th. ka qenë kah fundi i 

muajit Shtator. Ato që mi ka treguar djali nuk ja kam thënë as L. pasi atë se kam takuar 

asnjëherë, e as kujdestares. E. më ka thënë se mësuesja i ka rrahur edhe nxënësit e tjerë vetëm 

me nga një shuplakë, ndërsa dhunën më të madhe e ka përdorë vetëm ndaj E. Lidhur me rastin 

në fjalë, E. e kemi dërguar për vizitë tek mjekët në Gjakovë, Prishtinë dhe Tiranë. Djalin 

gjithmonë e kam pastruar unë dhe nuk kam parë shenja në shpinë apo në trup. Të akuzuarën e 

kam njohur për herë të parë në gjykatë, dhe të njëjtën do ta njohë edhe pasi të vendosë gjykata, 

dhe më nuk kam punë me të. Djalin nuk e kemi dërguar në shkollë pasi ka qenë i sëmurë nga 

rrahjet dhe kur është shëruar ka qenë vonë për t’a dërguar në shkollë nga se kemi pritur shtetin 

dhe drejtësinë që të vendosë për këtë rast. Nuk më kujtohet kur më ka treguar djali që është 

rrahë nga L., viti ka filluar në Shtator, ndërsa mua më ka treguar më vonë por data nuk më 

kujtohet. E di që P. ka bërë një kërkesë për të ia ndërruar klasën, por nuk e di pse, nuk ka pasur 

ndonjë arsye të veçantë. Gjatë periudhës Shtator-Dhjetor e kam dërguar djalin tek mjeku për 

shkak të dhimbjes së kokës, por nuk e kam ditur që është përdorë dhunë. E kam dërguar në 

ambulanten e qytetit, raportet i kam pasur por tani nuk i kam, pasi të njëjtat i kemi pasur në 

shkollë për arsye të mungesës së djalit, të cilat raporte janë humbur pas një muaji gjë që nuk 

është e lejuar, por unë në shtëpi nuk i kam. Pasi më ka treguar E. për ngjarjen, kam shkuar në 

Inspektoriat dhe jam ankuar, kur ata kanë kërkuar një deklaratë nga djali të cilën e ka dhënë 

dhe pastaj për pjesën tjetër është marrë burri. Unë kam vërejtur trembje tek E. kur flinte, por 

nuk më ka treguar pse.  

 

 3.1.4 Dëshmitari – i mituri R.P., gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se : më kujtohet 

se gjatë gjysme vjetori të parë të klasës së VI-të, lëndën e matematikës na ka dhënë arsimtarja 

L.D.. Sa i përket problemit të arsimtares me E., e di që kemi qenë të pa përgatitur në orën e 

mësimit, kemi bërë zhurmë dhe pastaj mësuesja na ka qortuar. Unë atë ditë e kam hequr rripin 

nga trupi dhe e kam lënë në tavolinë pasi që më pengonte. Mësuesja e ka marrë rripin dhe ka 

bërtitur “uluni, mos bërtitni”. Ai ka theksuar se unë nuk e kam parë arsimtaren duke e goditur 

E. Mua nuk më ka goditur asnjëherë, ndërsa O.R. dhe D.R. po. Ai ka sqaruar se në prokurori 

kam deklaruar se mësuesja më ka goditur edhe mua edhe O., D., dhe E., mirëpo atë e kam 

thënë pasi që kam pasur frikë se mos po më ndodh diçka mua apo familjes sime. Por sot kur po 

deklarohem gjatë shqyrtimit gjyqësore nuk kam frikë dhe e vërteta është se arsimtarja nuk e ka 

goditur E. Rripi nuk më është kthyer dhe as që e kam kërkuar. Askujt nuk i kam treguar për 

rrip. Me E. kemi qenë shokë të mirë, dhe prej kësaj ngjarje nuk flasim më. Lidhur me rripin kur 

kam dhënë deklaratë tek drejtori, ku kam theksuar se kam pasur dhimbje të barkut prandaj e 

kam hequr rripin, dhe në atë deklaratë kam shënuar se më ka goditur edhe mua, sepse siç e 

theksova edhe më parë kam pasur frikë dhe presion, dhe me thënë të drejtën kam pasur frikë 

nga prindërit e E. Prindërve të mi nuk iu kam treguar për deklaratën në shkollë, e të cilët pasi 

që ju kam treguar më kanë thënë që pa lejen e tyre të mos jap më deklarata. Ditën kur kemi 

dhënë deklaratë tek drejtori, më kujtohet që prezent ka qenë edhe babai i E. bashkë me E., D. 

dhe O., por prindërit e mi jo. Ne kemi pasur 3 orë në jave matematikë, dhe nuk më kujtohet që 

e ka rrahur mësuesja L. çdo orë E. Ajo na ka bërtitur të gjithëve pasi që bënim zhurmë dhe 

flisnim pa lejen e saj. 
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3.1.5 Dëshmitarja Gj.P., gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se : R.P. është djali im, 

dhe me E.S. kanë qenë shokë prej parashkollorit. Por tani meqenëse E. nuk e ndjek shkollën, 

këta më nuk shoqërohen bashkë. Nuk e di pse E. nuk shkon në shkollë. Rastin e rripit e kemi 

marrë vesh më vonë kur bashkëshorti e ka pyetur R. se ku e ke rripin, pasi që unë si prind nuk e 

kam vërejtur që nuk e ka pasur rripin në pantallona apo që i mungonte. R. na ka thënë se kur e 

ka parë policinë te shkolla është frikësuar, dhe për këtë arsye ka dhënë deklaratë tek drejtori, 

sepse është frikësuar se do të i ndodhë diçka e keqe pasi që atij iu është marrë rripi. Neve na ka 

thënë që rripin ia ka marrë mësuesja L., por jo edhe arsyen. R. më ka thënë se rripi i ka ra i 

vogël dhe prandaj e ka hequr dhe e ka lënë mbi libra duke dashur që ta fusë në çantë, dhe më 

pas e ka marrë mësuesja dhe e ka vendosur në dollap. Mua R. nuk më ka thënë se e ka goditur 

dikë me atë rrip, dhe është e vërtetë se në prokurori kam thënë se R. më ka treguar që e ka 

goditë atë bashkë me O., D. dhe E. mirëpo kështu më ka thënë në fillim R. pasi ka qenë i 

frikësuar. Nuk kam biseduar me L. apo me kujdestaren e klasës lidhur me rripin. Nuk e di se 

çka ka shënuar në deklaratë e R. në shkollë si fëmijë 12 vjeçar. Djali im R. asnjëherë nuk është 

ankuar për ndonjë mësuese, e as për L. për ndonjë sjellje të keqe të saj.  

 3.1.6 Dëshmitari S.H., gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se : punoj si zëvendës 

drejtor në shkollën fillore “E.D.” në Gjakovë, që nga Tetori i vitit 2012. L.D. këtu të akuzuarën 

e njoh prej kohës kur e njëjta ka ardhur në shkollën tonë e dërguar nga Drejtoria e Arsimit në 

Gjakovë. E. e njoh prej kohës kur jam pranuar në atë shkollë e deri në vitin 2015 kur ka kaluar 

në klasën e VI. Tek unë E. nuk ka paraqitur ndonjë ankesë lidhur me sjellën e arsimtares L.,  

deri me datën 22.12.2015, kur ka ardhur prindi i E. tek unë, ku për këtë kam një shënim që 

është i nënshkruar nga prindi i E., P.S., dhe e kam mbajtur një evidencë në fletore. Atë ditë 

prindi i E. e ka paraqitur rastin se kinse mësuesja L. i ka ra me rrip. Unë i kam marr shënimet, 

prindi i E. e ka nënshkruar dokumentin dhe të njëjtin dokument ia kam dorëzuar drejtorit si 

organ kompetent për menaxhimin e situatave të tilla. Për këtë rast drejtori e ka njoftuar DKA-

në në Gjakovë. E di që për këtë rast kanë ardhur inspektorët e arsimit në shkollë por unë nuk 

kam qenë prezent, dhe nuk e di konstatimin e tyre. Dënimet zakonisht i jep Drejtoria e Arsimit, 

për shkak se ajo është punëdhënësja, dhe e di që drejtoria na ka urdhëruar që mësueses L.D. t’i 

ndërrohet klasa për çka edhe ne kemi vepruar në këtë mënyrë. Ne kemi një rregullore për 

rregullimin e brendshëm të shkollës dhe në raste të jashtëzakonshme mbahen edhe mbledhje të 

këshillit të arsimtarëve. Ai ka theksuar se zakonisht punën e filloj me klasat e ciklit të ulët I-V, 

dhe jam përgjegjës për ndërrimin e dytë dhe nuk kam pasur ndonjë njoftim as nga L. dhe as 

nga V.H. lidhur me marrjen e rripit deri me datë 22.12.2015 kur jam njoftuar nga prindi i E., i 

cili është paraqitur pasi që ka përfunduar gjysmë vjetori i parë viti shkollor. Sa i përket rripit, e 

di që policia ka ardhur gjatë kohës kur kemi qenë në pushim dimëror dhe e kanë gjetur rripin 

në dollapin e mësueses L.D.. Nuk e di se i kujt ka qenë rripi e as se a e është goditur dikush me 

të, mirëpo në bazë të thashethemeve kam dëgjuar nga deklarata e prindërve të E. se kinse 

arsimtarja L.D. e ka goditur djalin e tyre. Për rastin e E., kam deklaruar edhe në prokurori dhe 

mbes pranë asaj deklarate, që arsimtarët janë ankuar pse drejtori me e ngritë notën gjë e cila 

nuk është e lejuar. Është e vërtetë që prindi i E., P. ka qenë në shkollë para përfundimit të 

gjysmë vjetorit dhe është interesuar për rezultatin e djalit, dhe nuk e di nëse më pas ka shkuar 

tek drejtori. Personalisht si zëvendës drejtor asnjëherë nuk kam pranuar ndonjë ankesë nga 

prindërit e tjerë për sjelljen e L.D. ndaj nxënësve të tjerë. 

 

 3.1.7 Dëshmitarja V.H., gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se:  jam kujdestare e 

klasës, që tani është klasa IX/3, pra e klasës ku ka qenë nxënësi E.S.. Ajo ka shtuar se gjatë 

gjysme vjetorit të pare, të klasës së VI-të, kur si nxënës në këtë klase ka qene edhe E.S., nuk 

kam pasur ndonjë ankesë apo vërejtje nga nxënësi E.S. lidhur me arsimtaren L.D.. Lidhur me 

rripin më ka treguar L. të cilin ia kishte marr R. sepse ata kishin qenë duke u përleshur dhe për 
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qetësimin e situatës e njëjta e kishte marr rripin. Mua si kujdestare e klasës, L. nuk ma ka 

dhënë rripin. E. ka qenë nxënës shumë i mirë. Ajo ka shtuar se kam biseduar edhe me nxënësit 

pasi që më ka treguar L. dhe i kam pyetur se çka ka ndodhur, dhe ata më kanë treguar se ata 

kanë qenë duke u përleshur në mes veti dhe që arsimtarja ka marr rripin  dhe për mua ka qenë 

më qenësore që ata të kenë sjellje të mira se sa marrja e rripit. Ajo ka sqaruar se nuk kam 

biseduar me prindin e E. dhe nuk kam pasur ndonjë kërkesë nga E. që t’i ndërrohet klasa. 

Lidhur me arsimtaren L., si kujdestare e klasës nuk kam pasur ndonjë ankesë nga prindërit 

lidhur me sjelljen e saj. Ajo ka theksuar se nuk është e vërtetë që e kam ftuar ndonjëherë nënën 

e E., A., me arsyetimin se djali i saj E. është i mërzitur në klasë, ngase i njëjti gjithmonë ka 

qenë si nxënës i gjallë dhe i shoqëruar. Ajo po ashtu ka theksuar se asnjëherë E. nuk më është 

ankuar personalisht mua se është goditur ndonjëherë nga arsimtarja L.D.. 

 

 3.1.8 Dëshmitari A.Z., gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se:  punon si drejtor në 

shkollën  fillore “E.D.” në Gjakovë, dhe po ashtu edhe gjatë periudhës 2015-2016 ka qenë në 

këtë pozitë. Lidhur me rastin i kemi marr të gjitha masat konform udhëzimeve administrative 

dhe ligjit që na obligon dhe rastin menjëherë e kemi lajmëruar në Drejtorinë e Arsimit, ashtu që 

e njëjta ka ndërmarrë masa dhe na është përgjigjur me shkrim, dhe na ka obliguar që në këtë 

klasë të ndërrohet arsimtari i lëndës ndërsa arsimtares duhet ti ipet vërejtje me gojë. Ai ka 

theksuar se nxënësit kanë shkruar me shkrim deklaratat e tyre. Është e vërtetë se prindërit e 

klasës VI/3 lidhur me rastin e E., edhe nga ata kam pranuar disa deklarata dhe të gjitha ato i 

kam prezantuar në prokurori. Ai ka shtuar se nuk jam njoftuar nga E. asnjëherë se është rrahë 

nga arsimtarja L., dhe këtë e kam kuptuar pasi që ka filluar gjysmë vjetori i dytë i vitit shkollor, 

pasi që prindi i E. ishte ankuar me shkrim pra bëhet fjalë për datën 05.01.2016. Si drejtor e kam 

kuptuar pasi që ka filluar gjysmë vjetori i dytë, ka ardhur deklarata e prindit që fëmija nuk 

guxon të vije në shkollë por ne nuk kemi ndonjë gjë me shkrim lidhur me këtë por vetëm në 

bazë të deklaratës së prindit të E. Atë ditë, me datën 5, veprimet e mija si drejtor kanë filluar të 

reflektojnë në të gjitha drejtimet, në bazë të kompetencave që kam dhe pikërisht reagimi im i 

parë ka qenë pikërisht në klasën e E. ku kam shkuar për të konsultuar dhe për të kuptuar se çka 

ka ndodhur lidhur me rastin, dhe pikërisht mua zëvendës drejtori i shkollës më ka treguar 

ankesat që prindi i E. kishte parashtruar me datën 23.12.2015, dhe kam shkuar tek klasa e E. 

dhe në një farë forme jam munduar që të sqarojë se çka ka ndodhë. Po atë ditë kam kontaktuar 

me arsimtaren kujdestare V.H. dhe me arsimtaren e lëndës L.D., dhe kam kërkuar sqarime 

lidhur me këtë ankesë që na ka ardhur nga prindi i E., për të kuptuar rastin më konkretisht. Atë 

ditë kuptova se arsimtarja kujdestare nuk e ka peshuar si rast për të më njoftuar mua dhe se kjo 

ishte arsyeja se pse nuk ishte lajmëruar rasti tek unë si drejtor nga se arsimtarja L. në rastin 

konkret, pra që kishte ndodhur para 3-4 muajve, i ka sqaruar arsimtares kujdestare se në klasën 

e sajë VI/3, kishte marr një rrip nga nxënësit të cilët kishin qenë duke u përleshur në klasë e në 

mesin e tyre ka qenë edhe E.. Ashtu që e njëjta e kishte marr rripin nga fëmijët-nxënësit dhe të 

njëjtit ia ka prezantuar kujdestares së klasës, kaq ka qenë ajo çka jam informuar nga kujdestarja 

e klasës V.H. dhe nga ajo si drejtor kam kërkuar një deklaratë me shkrim. Nxënësit më kanë 

treguar se kanë qenë duke lozur në mes veti dhe ka ardhur arsimtarja L. na ka gjetur me rrip 

dhe e ka marr rripin por nuk e mbaj mend se nga kush është marrë dhe si është marrë rripi. Ai 

ka sqaruar se prindi i E. ka ardhur gjatë muajit Dhjetor të vitit 2015, dhe ka pasur një ankesë 

lidhur me një vlerësim në një testim për të cilin i njëjti ka qenë i pa kënaqur si prind, meqenëse 

E. ishte notuar me notën 2 (dy) nga arsimtarja e lëndës se matematike L.D.. Pas ankesës që ma 

ka paraqitë prindi unë kam bërë një veprim shumë pedagogjik dhe shumë human në aspektin si 

drejtor shkolle dhe menjëherë kam kërkuar nga arsimtarja L., pra e kam ftuar në zyre dhe 

prindit të E. i kam premtuar se sa i përket vlerësimit të kësaj note që është bërë me test, pasi që 

ajo e ka bërë vlerësimin dhe aty nuk kam të drejtë as ligjore që të ndërhyj, ngase kjo çështje i 

takon arsimtarit por i kam premtuar prindit të E. se do ta marr një iniciativë që ta pyesim edhe 
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një herë E., ashtu që vetë do ta pyes personalisht dhe normalisht do ta bindim edhe arsimtaren 

që në këtë drejtim të na mirëkuptojë që edhe një herë ta bëjmë vlerësimin e djalit. Ashtu që 

vlerësimin bashkërisht e kemi bërë kur kemi qenë të pranishëm unë, arsimtarja dhe nxënësit e 

klasës dhe e kemi pyetur E. në lëndën e matematikës dhe e kemi notuar me notën 5 (pesë), dhe 

kjo gjë ka qenë një javë pas ankesës së prindit, pra ka qenë ankesë gojore. Ai ka sqaruar se 

gjatë periudhës Shtator – Dhjetor 2015 E. nuk ka ardhur ndonjëherë të paraqesë ndonjë 

shqetësim për ndonjë goditje apo sjellje tjetër nga ana e arsimtares L.D. dhe absolutisht lidhur 

me këtë nuk kanë ardhur as prindërit e E., përveç rastit për ankesën lidhur me notën. Mirëpo, 

nuk ka pasur as ndonjë ankesë nga ndonjë prind tjetër i klasës së E. lidhur me arsimtaren L.D.. 

Ai ka sqaruar se si drejtor kishte kërkuar nga nxënësit O.R., R.P., dhe I.A. që të japin deklarata 

lidhur me këtë rast, dhe këto deklarata i kanë dhënë në prezencën time me qëllim për të pasur 

një pasqyrë lidhur me rastin, ndërsa pastaj ka ardhur edhe E. bashkë me prindin e tij P.S.. Ai ka 

sqaruar se kur i kanë dhënë këto deklarata nxënësit nuk kanë qenë prezent prindërit e tyre. 

 

3.1.9 Dëshmitari J.J., gjatë shqyrtimit gjyqësor  ka deklaruar se është neurolog dhe 

punon pranë Spitali “I.G.” në Gjakovë. Ai ka shtuar se më sa më kujtohet vizita e E.  ka qenë 

së bashku me prindin e tij, nuk më kujtohet a ka qenë me dy apo me njërin prind. Ankesat e tij  

kanë qenë se ka kokë dhembje dhe krizë të vetëdijes pas dëmtimeve të shkaktuara nga goditja, 

pra këto kanë qenë të dhënat anamestike,  pra kuptohet që këto të dhëna i ka dhënë pacienti. Ai 

ka shtuar se në aspektin neurologjik nuk kam konstatuar ndonjë deficit neurologjik çka do të 

thotë se pacienti neurologjikisht ka qenë mirë. Pra në kohën kur është bërë vizita nga të dhënat 

që kam marr nga pacienti, vizita është bërë disa muaj pasi që pretendohet që është bërë lëndimi 

dhe meqenëse statusi neurologjik nuk ka korresponduar me ankesat e pacientit kam kërkuar 

nga ata që të bëhen ekzaminimet plotësuese, një rezonancë magnetike dhe një konsultë tek 

neurokirurgi dhe tek psikiatri. Ai ka shtuar se kam biseduar me fëmijën por edhe me prindin,  

ngase zakonisht kur pacientet janë fëmijë,  më shumë  bisedohet me prindin, nga se 

ekzaminimi bëhet tek i dëmtuari ndërsa të dhënat tjera merren edhe nga prindi. Ai ka theksuar 

se gjatë vizitës, lëndime trupor nuk kam vërejte, dhe deficit neurologjik nuk kam vërejtur, 

meqenëse vizita ka qenë pas 6 muajve lidhur me ankesat e të ekzaminuarit.  Ai ka shtuar se 

ankesat e këtij pacienti kanë qenë kokë dhembje, krizë e vetëdijes dhe mungesë e koncentrimit.  

Pacienti më ka treguar se si ka pasur një dhunë të shkaktuar nga mësuesja përkatësisht goditje, 

por meqenëse nuk jam traumatolog dhe ngjarja është e më vonshme, nuk ka qenë e imja që të 

jap mendime lidhur me to por konkretisht jam fokusuar në çështje neurologjike. Ai ka shtuar se 

pacienti gjatë vizitës ka lënë përshtypje se është i shqetësuar mirëpo unë nuk jam kompetent që 

të konstatoj këtë gjendje dhe kam kërkuar nga pacienti që ti referohet psikiatrit. Ai ka sqaruar 

se pas diagnostikimit të pacientit E., edhe me parë kam sqaruar se janë dy diagnoza: diagnoza e 

punës dhe diagnoza përfundimtare. Si mjek gjatë ekzaminimit nuk kam konstatuar dëmtime 

fizike dhe po ashtu nuk kam konstatuar deficit neurologjik vetëm kam vërejtur status 

neurologjik dhe simptoma të kokë dhembjes për të cilat pacientin e kam udhëzuar që të bëjë 

kontrolle tjera më të thella nga se nga deklarimi i pacientit dhe të dhënat që më ka ofruar nuk 

korrespondonte me statutin neurologjik. Ai ka sqaruar edhe termin mjekësor “Contusio 

Capitpis” duke theksuar se kjo nënkupton ndrydhje të kokës mirëpo edhe një herë e sqaroi se 

gjatë kontrollit që kam bërë tek pacienti nuk kam vërejtur këso lëndime, pra këso ndrydhje,  

mirëpo të dhënat e pacientit kanë qenë të tilla dhe kam kërkuar që të bëhen ekzaminime më të 

thella nga pacienti. Pra e sqaroi se në raport është shënuar “status postë” që do të thotë “gjendje 

pas kontuzionit në kokë” pra kjo ka qenë sipas të dhënave të pacientit dhe kjo ka qenë diagnozë 

e punës dhe nuk ka qenë diagnozë përfundimtare nga se kontuzioni nuk mund të konstatohet 

pas 6 muajve sepse nuk ka pasur dëmtim të  kontunuitetit  të lëkurës apo vragë pas lëndimit 

nga se po të ishin ato do të konstatoja. Ai ka theksuar se kështu më ka thënë prindi dhe pacienti 

se kjo ngjarje ka ndodhur më herët para disa muajve 5 apo 6 muajve, pra nuk jam i sigurte për 
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këto muaj prandaj edhe po u referohem kështu nga se këto kanë qenë të dhëna anamestike, pra 

nga pacienti. Ai ka theksuar se krizë e vetëdijes kur një person e humbë vetëdijen pavarësisht 

shkaktari, ajo përcaktohet saktë nga ekspertët përkatësisht psikiatrit dhe neurologut dhe pastaj 

konstatohet natyra e krizës.  Ai ka theksuar se si neurolog, gjatë vizitës tek E. kam konstatuar 

se nuk ka pasur ndonjë deficit neurologjik. Ai ka theksuar se në momentin e vizitës tek pacienti 

E., kam vërejtur se ka qenë i shqetësuar por ka qenë i vetëdijshëm, kemi komunikuar dhe nuk 

ka pasur humbje të vetëdijes dhe mund të them se komunikimi ka qen shumë i shkurtë për 

shkak të shqetësimit të tij dhe atë para 5-6 muajve.  

 

3.1.10 Dëshmitari Z.K., gjatë shqyrtimit gjyqësor deklaroi se punoj si shef i 

Departamentit të Psikiatrisë pranë Spitalit Regjional “I. G.” në Gjakovë, Ai ka shtuar klienti në 

fjalë ka ardhur në vizitë së bashku me prindin e tij gjegjësisht babin e tij dhe besoi që ajo vizitë 

është bërë për një periudhë kohore afërsisht 20 minuta. Në fillim të vizitës për shkak të mos 

mundësisë së komunikimit me fëmijën  të dhënat për ankesën e fëmijët i kam marr përmes 

heteroanamnezes, e pastaj kam arrit që të bëjë transferim psikologjik gjegjësisht kam arrit që të 

komunikoi edhe me fëmiun. Të gjitha të dhënat që mi ka dhënë babai i fëmijës vetëm i ka 

pohuar fëmija, kur unë ia kam përsëritur. Gatë vizitës fëmija ka qenë i shqetësuar anksiotik, 

dhe me elemente të depresionit. Mirëpo në vizitë nuk e kam pas një profil psikologjik të 

fëmijës e po ashtu gjatë kohës së vizitës nuk kam arrite ta krijoi një profil psikiatrik për arsye të 

kohës së shkurtër. E kam koordinuar terapinë e shënuar në raportin e lartcekur dhe kam kërkuar 

që fëmija të vije në kontrolle pas 10 ditëve, edhe pse nuk e kam shënuar në raport, jam tepër i 

sigurt që prindit i kam preferuar që fëmijën ta trajton tek psikiatria e cila merret me fëmijët 

adoleshent deri në moshën 18 vjeçare, për këtë jam i sigurte për arsye se këtë referim timin e 

kam tek secili pacient nën moshën 18 vjeçare ngase si psikiatër nuk merrem me trajtimin e të 

miturve përkatësisht adoleshentëve. Ai ka shtuar se e kam shumë të vështirë të jem i saktë për 

arsye se ka kaluar një kohë e gjatë, por në përgjegjësi të plotë mund të deklaroi se simptomat 

gjegjësisht shenjët që i ka paraqitur prindi dhe i ka pohuar klienti kanë qenë: humbje e oreksit, 

pagjumësi, frikë, dhe me theks të veçantë për të shkuar në shkollë, si dhe frika nga përqeshja e 

shokëve dhe shoqeve të klasës. Ai ka shtuar se nuk jam i sigurte, por nga prindi dhe pacienti 

është përmendur fakti lidhur me incidentin me mësuesen por nuk mundë ta specifikoi 

meqenëse nga kontrolli që kam bërë ka kaluar një vite e gjysmë. Ai ka shtuar se gjendja 

emocionale e fëmijët ka qenë e rënduar mirëpo theksoi se pa e bërë profilin psikologjik dhe 

psikiatrik të fëmijës nuk mund ta specifikoi se pse ka qenë kjo gjendje e rëndë nga se kjo mund 

të konstatohet vetëm pas bërjes së këtyre profileve. Ai ka shtuar se psikika e njeriut është 

shumë e ndërlikuar, ankthi, stresi, nervoze mund të jenë momentale për shkaqe të ndryshme 

mund të jenë edhe pas një kohe, paraqiten edhe për një shkak që ka ndodhur më herët si dhe 

shenjat apo simptomet mund të paraqiten me muaj apo vite pas e që ne në psikiatri e quajmë 

çrregullimet e stresit pos-traumatik dhe kjo konstatohet me teste dhe me bërjen e profilit 

psikologjik dhe psikiatrik e të cilat i bënë Instituti i Psikiatrisë Forenzike në Prishtinë. Ai ka 

shtuar se thash edhe më herët se e tërë vizita ka zgjatur 20 minuta, nëse e marrim përshtypjen 

në bazë të informatave që më janë dhënë nga prindi dhe pacienti mund të themi që gjendjen e 

renduar psikologjike e ka pasur nga dhuna, mirëpo për të qenë i saktë në aspektin profesional 

unë duhet  të deklaroi se nuk kam mundur ta përcaktoj se a ka qenë shkak i dhunës apo jo,  për 

arsye se që të përcaktohet një gjendje psikiatrike apo psikologjike në çfarëdo rasti të ndonjë 

incidenti apo të ndonjë aksidenti profesionistët e psikiatrisë forenzike e mbajnë pacientin me 

javë, dhe për kohën sa kam bërë vizitë nuk  mundem në aspektin profesional që të përcaktoj 

shkakun e gjendjen e tij. Gjendja e tij do të ishte përcaktuar saktësisht nga unë sikurse 

rastësisht ta kisha pasur në vizitë për disa muaj apo javë përpara rastit dhe atëherë kam mundur 

që të bëjë krahasimin në mes të dy gjendjeve. Ai ka shtuar se thash edhe më herët se në fillim e 

kam pasur vështirë të vendosi kontaktin me E. mirëpo duke i shfrytëzuar metodat për ofrimin 
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ndaj pacientit kam pasur komunikim me E. dhe ka komunikuar me mua, dhe nuk mund të them 

që ka qenë ndonjë komunikim i gjatë mirëpo i ka dhënë përgjigjet me atë çka e kam pyetur. Ai 

ka theksuar se titulli i parë në rubrikën e raportit është diagnoza kur e kam përshkruar gjendjen 

momentale si e kam parë klientin atë ditë  pra e kam diagnostifiku si çrregullime anksiozo 

depresive ndërsa në dy rreshtat nën diagnozë janë sqarim për mua apo për ndonjë mjek tjetër i 

cili do ta vizitonte pacientin dhe ta shiftë raportin tim se është si sqarim i diagnozës se pse ka 

ardhur deri tek diagnoza mirëpo sy sqarim është në bazë të fjalëve që kam marr nga klienti. Ai 

ka theksuar se nëse të dhënat mirën personalisht nga klienti quhen anamnezë, ndërsa nëse 

mirën nga personi i dytë gjegjësisht përcjellësi quhen hetero anamnezë dhe më lartë gjatë 

dëshmisë time kamë thënë që të dhënat janë marr nga të dhënat hetero anamnezëstike.  

 

3.1.11 Dëshmitarja H.V.-P., gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se:   punoi në 

spitalin në Departamentin Psikiatrit të spitalit “I.G.” në Gjakovë, punoja si psikiatre. Ajo ka 

theksuar se më kujtohet se E. ka qenë gjatë vizitës së bashku me babanë e tij dhe me sa më 

kujtohet qëllimi i vizitës ka qenë kërkesa për një raport specialistik për rastin në fjalë, nga se 

prindi më ka treguar se djali është rrahur prej mësueses së tij dhe për atë arsye ai më ka thënë 

se është i traumatizuar dhe se të njëjtit i nevojitet një raport mjekësor për padi apo gjykatë nuk 

më kujtohet saktë. Atëherë i kam thënë që nëse gjykatës i nevojitet një raport i imi atëherë 

gjykata duhet të më ftojë me një raport me shkrim dhe atëherë i përgjigjem gjykatës në 

mënyrën se si ajo më fton mua. Prindit i kam sqaruar se për të bërë një vlerësim për çdo fëmijë 

më nevojiten së paku 3-4 seanca, dhe kjo ka qenë vizita e vetme që i kam bërë E. pasi që më 

nuk më është sjellë për ndonjë vizitë tjetër . Ajo ka theksuar se gjatë vizitës me E. kam tentuar 

disa herë që të kem kontakt verbal, por ka qenë shumë e vështirë nga se për të gjitha pyetjet të 

cilat ia kam drejtuar E., me sa më kujtohet ai më ka dhënë vetëm një përgjigje, dhe kjo ka qenë 

përgjigje në pyetje se a të ka rrahur ndonjëherë mësuesja, E. është përgjigjur po dy herë, ndërsa 

pjesën tjetër vetëm babai i E. më ka dhënë informacionin. Ajo ka theksuar se sa më kujtohet 

mua prej bisedës me prindin kamë kuptuar se rasti nuk ka qenë i freskët, por ka qenë si rast që 

ka ndodhur 3-4 muaj më herët, por për këtë kohë nuk jam i sigurte. Siç theksova edhe me herët, 

gjatë vizitës së E. nuk kam mundur të vërejë se a ka pasur ndonjë shenjë të dhunës. Ajo ka 

theksuar se më kujtohet se babai i E. më ka thënë se mësuesja e ka rrahur për çdo ditë djalin e 

tij. E. gjatë vizitës e ka pasur një pozicion me kokë poshtë dhe me shikim poshtë drejtë 

dyshemesë, dhe çka mund të them se ka qenë një qëndrim shumë i ndrojtur, dhe për këtë ka 

mundur të ketë shumë arsye, siç është vizita e parë tek psikiatri, si një person i huaj dhe arsyet 

tjera, por unë shenjat e ankthit nuk i kam vërejte nga se për ta sqaruar se a ka pasur ankth, 

duhet të kisha komunikuar me të dhe të bëhet një obsorvim më i gjatë me E. duke marr 

deklaratën e tij me pyetje, deklaratën e prindërve apo të shoqëruesve të tij. Ajo ka theksuar se  

ankthi mund të shkaktohet në forma të ndryshme, po e sqaroj vetëm sa i përket tek fëmijët, kur 

fëmija gjendet në një situatë të re, para një personi të huaj, para një testi në shkollë apo kur del 

në dërrasë të zezë apo në publik, pas ndonjë përjetimi më të rëndë emocional, ndonjë aksidenti, 

ndonjë traume, ndonjë sëmundje dhe në shumë forma të tjera. Ajo ka theksuar se unë më herët 

i tregova shkaktarët të cilët mund ta nxisin ankthin, dhe nëse është fjala për një test apo provim 

ai mund të jetë kalimtarë dhe kur të kryhet provimi ajo gjendje kalon, nëse shkaktarët e ankthit 

janë situata më të rënda emocionale apo përjetime më të rënda siç është ndonjë aksident 

komunikacioni, ndonjë sëmundje më e rëndë, ndonjë ngjarje familje, apo humbje më e madhe, 

atëherë ankthi nuk ngelet i vetëm por shoqërohet edhe me simptoma tjera të cilat mandej e 

shndërrojnë në një diagnozë më të rëndë gjendjen e ankthit. Ajo ka theksuar se oficerja 

policore B. e ka sjell rastin tek unë së bashku me babain e E. por B. nuk ka qëndruar gjatë 

vizitës që i kam bërë E. nga se ajo ka shkuar menjëherë. Ajo ka theksuar se në raport nuk i 

kujtohet se çfarë diagnoze ka shënuar, meqenëse nuk e kam atë raport sot me vete, mirëpo ka 

sqaruar se cila do qoftë, në këto raste e shënojmë një diagnozë fillestare dhe pastaj në kllapa e 
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shënojmë në observim ose para diagnozës e vendosim Suspek çka nënkupton se duhen të 

mbahen disa seanca për tu vendosur diagnoza definitive. Ajo ka theksuar se E. më ka thënë se 

dy herë është rrahur, ndërsa babai i E. më ka thënë se është rrahur çdo ditë, dhe arsyen jam 

munduar që ta kuptoj, por theksoi se babai i E. ka qenë shumë i frustruar dhe i mllefosur me 

mësuesen dhe ka folur me tonë shumë të lartë, për çka unë kam reaguar sepse qëllimi kryesor 

për mua ka qenë mbrojtja e fëmijës dhe duke parë fëmijën në atë gjendje i cili nuk më ipte 

përgjigje nuk kam dashur me dëgjua dhe me zgjatë shumë atë seancë, edhe pse kohë pas kohe 

jam menduar që ta qetësoj prindin e E., me qëllim që të vijë një herë tjetër dhe të sqaroj rastin 

se si ka ndodhë dhe jo në atë mënyrë dhe në prezencën e fëmijës. Ajo ka theksuar se nëse 

fëmija është rrahur çdo ditë, apo dy – tri herë në ditë, ajo vërehet, pasi që mund të ketë 

simptoma. Kam deklaruar edhe në prokurori, dhe mbes pranë asaj deklarate, se është e vërtetë 

se kryesisht kam komunikuar me babain e E., pasi që nga i njëjti nuk më është dhënë hapësirë 

për të biseduar me fëmijën e tij. Ajo ka shtuar se E. nuk përgjigjej në pyetjet që i parashtroja, 

sepse përgjigjet i ipte vetë babai i tij, i cili dominonte gjatë vizitës. Ajo ka theksuar se kërkesa e 

babait ka qenë që unë të formuloj një raport ku duhej të shkruaja ato që ai më thotë, dhe në të 

njëjtin raport të shkruaj që për pasojat që fëmija është duke i vuajtur, fajtor është mësuesja e tij. 

Ajo ka theksuar se të njëjtit i kam sqaruar se për të formuluar një raport të tillë, duhet të 

mbahen 3-4 seanca vlerësuese me fëmijën. E po ashtu unë kam kërkuar se duhet të takohem 

edhe me arsimtaren e matematikes, arsimtaren kujdestare, shokët dhe shoqet e E., me 

arsimtarët tjerë dhe me nënën e E., por më pas babai i E. nuk është paraqitur tek unë asnjëherë. 

Ajo ka theksuar se si përfundim, vlerësimi i gjendjes psikike dhe emocionale nuk është arritur 

për t’u kryer. 

 

3.1.12 Dëshmitarja N.N. – E., gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se punoj si 

mësuese në shkollën fillore “E.D.” në Gjakovë, jap mësim në ciklin e ultë që 9 vite. E.S. i kam 

dhënë mësim 5 vite. Ajo ka theksuar se kur jam zgjedhur si mësimdhënëse klasa e E. ka qenë 

gjenerata e parë që i kam dhënë mësim, dhe jam njoftuar me të gjithë nxënësit por ditët e para 

nuk kam mundur që të bisedoj me prindërit për të gjithë nxënësit për shëndetin e tyre, por më 

vonë pas 2-3 dite kam biseduar me nënën e E. A., e cila më ka treguar për rastin e E. i cili ka  

pasur një problem me lindje dhe e njëjta ka kërkuar që të kem kujdes më të madh për E. që ta 

përcjellin gjendjen e tij që ta kem më afër vetes dhe ka kërkuar nga Drejtori i shkollës që prindi 

përkatësisht A. të qëndroi në klasë së bashku me E. por jo në periudhë kohore të gjatë. Sa i 

përket raporteve me nxënësit tjerë E. ka pasur raporte shumë të mira me nxënësit, si çdo fëmijë 

tjetër ndonjëherë ka mund të ketë ndonjë përleshje por ajo ka qenë përleshje e fëmijëve 

meqenëse janë pajtuar menjëherë. Ndërsa sa i përket raporteve me prindërit e E., si me çdo 

prind tjetër kam pasur kontakte dhe kemi pasur raporte të mira dhe unë gjithmonë kamë 

kontaktuar me nënën e E. –A. ndërsa me babain e E. P. nuk kam pasur ndonjë kontakt. Ajo ka 

theksuar se në fillim E. ka qenë  i ndjeshëm ndërsa në klasën e 4-5 kur është rritur ka filluar që 

të ndryshojë. Ajo ka theksuar se lidhur me këtë rast kam dëgjuar prej shkollës meqenëse unë 

kam mbajtur mësim gjatë ndërrimit të pasdites, dhe E. ka pasur mësim paradite.  

 

3.1.13 Dëshmitari – F.A., gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se: në shkollën “E.D.” 

në Gjakovë vijojnë mësimet dy fëmijët e tij I.A. dhe D.A. Ai ka shtuar se lidhur me këtë rast 

kam njohuri aq sa më ka treguar djali I., ku si prind kam kërkuar nga i njëjti të ma tregojë të 

vërtetën dhe djali – I. më ka thënë se nuk është e vërtetë që arsimtarja L. e ka rrahur me rrip 

nxënësin E., dhe këtë e them vetëm sa i përket klasës meqenëse sipas djalit, më ka thënë se unë 

e di vetëm në klasë se çka është bërë, jashtë klasës nuk e di. Ai ka theksuar se L. më ka kërkuar 

një deklaratë për në shkollë, por unë nuk e kam shkruar. Ai ka theksuar se  personalisht, nuk 

kam besuar që ka mund me ndodhë rrahja me rrip nga ana e mësueses dhe këtë fakt e pohon 

edhe djali im-I. i cili kategorikisht thotë se nuk ka ndodhë dhe dua të theksoj edhe një herë se 
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djali im gjithmonë ma thotë të vërtetën dhe nuk mund më gënjejë mua si prind. Jam në dijeni 

që djali im së bashku me nxënësit tjerë R.P. dhe O.R. kanë dhënë një deklaratë para drejtorit 

por atë deklaratë nuk e kam parë dhe nuk e di se çka ka deklaruar djali im, por theksoj se si 

fëmijë djali im ka mund të deklaroi për ta mbrojtur E. meqenëse kanë qenë shokë të ngushtë 

me të. Asnjëherë nuk kam kërkuar llogari nga drejtori për atë deklaratë nga se kam menduar se 

është vetëm për brenda shkollës dhe nuk e kam ditur se do të vij deri këtu. Lidhur me këtë 

deklaratë nuk kam pasur njohuri dhe me të jam njoftuar kur djali im është marrë në pyetje në 

prokurori dhe si fëmijë I. ka mundur të deklarojë gjithçka, mirëpo kur unë e kam shtrënguar 

fëmiun tim që ta thotë të vërtetën, ai ma ka thënë të vërtetën. Lidhur me deklaratën në shkollë 

nuk e di se çka ka deklaruar aty, ngase nuk kam qenë prezent dhe djali im I. ka qenë i moshës 

së mitur, dhe pasi e kam pyetur djalin tim për të thënë të vërtetën, ai ma ka thënë të vërtetën se 

nuk është rrahë E. asnjëherë nga arsimtarja, dhe unë personalisht nuk e di se çfarë presioni ka 

pasur aty kur ka dhënë deklaratën. Kur e ka dhënë deklaratën në shkollë ai ka qenë fëmijë, dhe 

që 16 vite djali asnjëherë nuk më ka gënjyer dhe i besoj siç i besoni ju fëmijëve tuaj. Ai ka 

theksuar se është e vërtetë se kam deklaruar në prokurori se djali më ka thënë se me nxënësit 

R.P. dhe O.R. kemi dhënë një deklaratë në shkollë, mirëpo e kemi dhënë nga frika. Ai ka 

theksuar se djali nuk ka pasur vërejtje në mësuesen L. por as në mësueset tjera gjatë klasës së 

VI-të. 

 

3.1.14 Dëshmitari – B.R., gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se: në shkollën “E.D.” 

në Gjakovë vijojnë mësimet dy fëmijët e tij O.R. dhe L. R.. Lidhur me rastin jam njoftuar nga 

djali i cili më ka thënë se ka shkruar një deklaratë për të mirën e E., se është i dëmtuar, ashtu 

siç kanë shkruar të gjithë shokët e tij. Mirëpo kur e kam pyetur djalin se a është e vërtetë se E. 

është rrahë nga mësuesja, ai më ka thënë se nuk është e vërtetë. Lidhur me deklaratën para 

drejtorit jam në dijeni mirëpo atë deklaratë nuk e kam parë dhe nuk kam qenë prezent, as kur 

ka ndodhur rasti dhe as kur është marr deklarata nga djali imë O. Ai ka theksuar se pastaj kam 

biseduar me drejtorin, ngase nuk e kam ditur se çka ka ndodhur lidhur me këtë rast, por pasi që 

e kam kuptuar ka ardhur mësuesja L. tek unë në dyqan me burrin e saj, dhe ka kërkuar nga unë 

një deklaratë për ta treguar të vërtetën. Ashtu që e kam thirre djalin, dhe djalit tim i kam thënë 

se duhesh me e thënë të vërtetën, O. më ka thënë se nuk e ka rrahë arsimtarja E., dhe për 

deklaratën që e ka dhënë para drejtorit O. më ka thënë se e kemi dhënë një deklaratë dhe kam 

shënuar ashtu siç kanë shënuar të gjithë shokët. Nuk kemi biseduar shumë rreth deklaratës 

meqenëse nuk e kam parë. Ai ka theksuar se  djali im O. nuk është ankuar asnjëherë për 

arsimtaren L.D.. 

 

3.1.15 Dëshmitari – I.A., gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklarua se: si kryetar i klasës e 

kam parë gjithë rastin dhe mund të them se arsimtarja L. nuk e ka goditur E., por pasi që i ka 

parë duke luajtur me një shok tjetër me rrip në dorë, iu ka marr rrypinë dhe i ka qortuar me 

fjalë, por edhe ditëve tjera në bazë të memories time nuk e di që mësuesja L.D. e ka rrahur E. 

E. ka qenë nxënës i shkëlqyeshëm. Lidhur me këtë rast kam dhënë dy deklarata ashtu që 

deklaratën e parë e kam dhënë para drejtorit pa pëlqimin e prindërve, ndërsa deklaratën e dytë e 

kam dhënë para prindërve, ashtu që në deklaratën e parë kam deklaruar se mësuesja L. e ka 

goditur E. ndërsa në deklaratën e dytë të dhënë para prindërve dhe pasi jam konsultuar me ta 

theksoj se deklaratën e parë e kam dhënë ashtu për shkak të shoqërisë që kam pasur me E., 

ndërsa të dytën pas konsultimit me prindërit të cilët më kanë thënë se duhet me e thënë të 

vërtetën, atëherë kam deklaruar se arsimtarja L. nuk e ka goditur E.. Ditëve tjera mësuesja L., 

në përgjithësi të gjithë nxënësve na ka bërtitur ndonjëherë, por nuk ka ndodhur shumë, dhe kjo 

ka ndodhur kur kemi bërë ndonjë problem në orë të arsimtares, por theksoj se asnjëherë nuk e 

kam parë duke e rrahur E.. Ai ka theksuar se tek deklaratë e para kur e kemi dhënë para 

drejtorit ka qenë prezent vetëm drejtori, ndërsa deklaratën e dytë e kam dhënë para prindit tim 
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F.A.. Ai ka theksuar se nuk më kujtohet se i kujt ka qenë rripi, a ka qenë i E. apo R., por më 

kujtohet atë ditë se kur ka ardhur mësuesja në klasë vetëm e ka marrë rripin prej E. dhe R. dhe 

nuk më kujtohet saktë se atë rrip a e ka futur në çantën e saj dhe si kryetar i klasës theksoj se 

askush nuk është ankuar dhe nuk e di se çka është bërë me rripin. Ai ka theksuar se është e 

vërtetë ajo që kam theksuar në prokurori, se E. gjatë gjysmë vjetorit të parë ka pasur shqetësim 

vetëm për notat që do ti merr pasi kishte frikë nga prindërit. Si kryetar i klasës mund të them se 

nuk e kam parë mësuesen L. gjatë gjysmë vjetorit të parë duke e rrahuar E., për aq sa kam qenë 

në klasë, për tjetër nuk di. Si nxënës asnjëherë nuk kam pasur vërejtje lidhur me mësuesen L. 

dhe as nuk më ka rrahur. Ai ka theksuar se është e vërtete që na ka qortuar ndonjëherë, për 

arsye se kur kemi bërë problem pasi që ne me shokët e klasës kemi qenë problematika, prandaj 

edhe na ka qortuar ndonjëherë dhe sa e mbaj mend mua asnjëherë nuk më ka goditur. 

3.1.16 Dëshmitari – i mituri O.R. gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se: tani jam në 

klasë të nëntë. Klasën e gjashtë e mbaj mend pak a shumë, dhe e di që në klasë e kam pasur E., 

te cilin e kam pasur shok dhe kemi pasur raporte të mira. Gjatë klasës së VI të vitit 2015, 

lëndën e matematikës na ka dhënë arsimtarja L.D.. Mua nuk më kujtohet që E. është rrahë 

ndonjëherë nga mësuesja L., dhe nuk e di nëse ka pasur ndonjë ankesë rreth saj. Me kujtohet që 

na ka thirrur drejtori i shkollës për të dhënë deklaratë, dhe çfarë kanë shkruar shokët, d.m.th. 

I.A. dhe R.P., kam shkruar edhe unë. Në atë deklaratë unë kam shkruar se mësuesja L. e ka 

goditë E., dhe prezent kanë qenë drejtori dhe ne të tretë. Ne kemi shënuar ashtu, pasi që e kemi 

pasur shok E. dhe kemi dashur që ta mbrojmë atë, por e vërteta është se arsimtarja nuk e ka 

goditur E. E di vetëm si ngjarje rastin kur mësuesja e ka marrë rripin, dhe e di që rripi ka qenë i 

vendosur në tavolinë, por nuk e ka goditur E. Rripi ka qenë i E. dhe atij ia ka marrë. Ai ka 

theksuar se arsimtarja L. ka qenë shumë e mirë dhe unë nuk kam pasur problem me të. Kur ka 

filluar të na japë mësim, ka pasur sjellje të mira si çdo arsimtarë tjetër. Nuk e kam parë 

asnjëherë duke e rrahur dikë, duke e kapur për flokë, apo duke e goditur dikë me kokë për 

tabelë. Ajo nuk ka pasur sjellje të ashpër me E. gjatë orëve të matematikës, dhe nuk e ka 

goditur çdo orë atë.  

 

3.1.17 Dëshmitari Gj.G. gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se : prej vitit 2002 deri 

në vitin 2017 kam punuar si inspektor i arsimit, ndërsa tani punoj në Ministrinë e Arsimit në 

Prishtinë, selia në Gjakovë, si udhëheqës i sektorit të Inspektoriatit të Arsimit. Kam inspektuar 

me datën 12.01.2016 në shkollën “E.D.” në Gjakovë, bashkë me inspektorin H.S.. Ne kemi 

inspektuar në këtë shkollë në bazë të ankesës me numër 437 të datës 23.12.2015 të prindit të 

E.S., dhe fillimisht gjatë inspektimit kemi kontaktuar me drejtorin e shkollës A.Z., ku të njëjtit 

i kemi treguar për inspektimin në shkollë, qëllimin tonë, ankesën e prindit të E. ndaj 

mësimdhënëses L.D.. Pas marrjes së deklaratave të drejtorit të shkollës,  mësimdhënëses L.D., 

kujdestares së klasës V.H., deklaratave të nxënësve E.S., I.A., O.R. e R.P., deklaratës së 

zëvendës drejtorit S.H., kemi përpiluar procesverbalin me numër Ref.nr.09/10/1-6 të datës 

12.01.2016, me të cilin i kemi rekomanduar DKA-së, që mësimdhënësja L.D. të nxirret para 

komisionit disiplinor të formuar nga DKA meqenëse ajo ka qenë punëdhënëse, sepse në bazë të 

deklaratave kemi konstatuar se ka pasur shkelje dhe ndëshkim fizik të nxënësit E.S.. DKA nuk 

i është përmbajtur këtij rekomandimi sepse ne si inspektorat konsiderojmë se shkelja nuk ka 

qenë që ti shqiptohet vetëm vërejtje gojore, sepse ndëshkimi fizik është vepër penale. Meqë 

nuk jemi zyrtarë policor, deklaratat e lartëpërmendura nuk i kemi marrë drejtpërdrejtë nga 

palët, por i kemi besuar drejtorit të shkollës, mësimdhënësit, prindit, prandaj janë deklarata që i 

kanë dhënë vetë por jo në prezencën tonë. Unë po ceki vetëm një deklaratë të nxënësit O.R. i 

cili ka deklaruar se : mësuesja e mori rripin dhe rrahu djemtë e klasës, E. e kishte goditur në 

kokë, R. në shpinë, D. në dorë, kurse mua në këmbë dhe në dorë. Ne kemi ardhur në përfundim 

se deklaratat e nxënësve janë valide pasi që deklaratat kanë qenë të lira. Pavarësisht se nxënësit 
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O.R., I.A. dhe R.P. i kanë ndërruar deklaratat e tyre në gjykatë, ku më pas e kanë mohuar se 

është përdorë dhunë nga mësuesja L.D., unë prapë se prapë nuk do ta ndryshoja mendimin dhe 

rekomandimin meqenëse është tjetër një deklaratë kur jepet menjëherë dhe tjetër kur jepet 

pastaj, dhe si psikolog konsideroj se mund të ketë ndikime. Nga ana juridike nuk e di se nuk 

jam jurist nëse deklaratat e nxënësve është dashur që të mirren në prezencë të prindërve, por 

deklaratat i kemi kërkuar nga të gjitha palët në mënyrën më demokratike të mundshme që ti 

japin nga vullneti i lirë dhe të mos kenë asnjë presion anësorë. Në këtë rast nuk kemi bërë 

riinspektim dhe i kemi lënë kompetencë DKA-së, meqenëse DKA-ja e ka juristin, dhe kemi 

besuar që do të merr masat e duhura. Inspektimi i parë është kryesori dhe më i rëndësishmi. Ne 

nuk kemi marrë asnjë ankesë lidhur me atë se deklaratat e nxënësve janë marrë pa prezencën e 

prindit. Në pyetje të gjykatës drejtuar dëshmitarit se meqenëse ka cituar deklaratën e 

dëshmitarit R.P. duke thënë se deklaratat e nxënësve janë dhënë me vullnetin e tyre dhe pa 

presion, gjykata i ka lexuar deklaratën e dëshmitarit R.P. dhënë në shqyrtimin gjyqësor të datës 

20.12.2018 në faqen 13 se “pse ka deklaruar se janë goditur nga mësuesja L.”, dëshmitari është 

përgjigjur se ka pasur frikë nga prindërit e E., dhe meqenëse ju po theksoni se deklaratat janë 

bërë pa presion dhe pa efekt anësor në të cilat kur ju nuk keni qenë prezent gjatë marrjes së 

deklaratave, dëshmitari Gj.G. është përgjigjur se : unë nuk kam koment për këtë meqenëse unë 

nuk kam marrë pjesë gjatë dhënies së deklaratës, siç theksova edhe më parë, dhe lidhur me këtë 

desha të shtoj se unë i njoh të gjithë mësimdhënësit e Gjakovës nga se janë bërë 20 vite që 

punoj si inspektor dhe prindi e nxënësin e cituar, kurrë në jetën time nuk i kam parë, dhe tani 

po të mos i kishim respektuar ligjin dhe deklaratat, procesverbali kish me qenë ndryshe.  

3.2 Deklarata e ekspertit 

3.2.1 Eksperti i Dr. N.U., gjatë shqyrtimit gjyqësor në cilësi të ekspertit ka deklaruar se: 

ekspertiza e dhënë në formë të shkruar e datës 10.09.2016, është bazuar në 4 raporte mjekësore 

nga të cilat i pari është lëshuar nga Spitali Regjional “I.G.” reparti i neurologjisë i datës 

11.01.2016, në të cilin raport është përshkruar se është kryes R. magnetike e kokës, dhe të 

dhënat janë të përshkruara në formë të diagnozës st.post.contusio capitis, krizë e vetëdijes. Në 

mendimin e dhënë pas çdo raporti mjekësor dhe diagnozën mjekësore për ndryshim nga të 

gjitha mendimet tjera unë kam komentuar diagnozën duke dashur që gjithçka të sqarohet deri 

në detajin e fundit prandaj edhe në këtë diagnozë mjekësore kam sqaruar se ka të bëjë me 

ndrydhje të indeve të buta në regjionin e kokës i cili dëmtim është konstatuar se është 

shkaktuar në të kaluarën përderisa në shkresat e lëndës nuk ka pasur të bashkangjitura ndonjë 

raport tjetër mjekësor që do të konfirmonte datën e saktë të shkaktimit të këtij dëmtimi. Raporti 

tjetër mjekësor i lëshuar nga Spitali Regjional “I.G.” departamenti i neuropsikiatrisë në 

Gjakovë i po të njëjtës datë 11.01.2016, ka pasur të bashkangjitur konstatimin 

elektroencepalografik(EEG), në të cilin inçizim nuk janë regjistruar elektroaktivitetet specifike 

dhe unë kam komentuar se nuk janë konstatuar dëmtime traumatike. Në një raport tjetër 

mjekësor i lëshuar nga Qendra Diagnostike Terapeutike “R.” në Prishtinë, i datës 12.01.2016, 

është konstatuar diagnoza mastuidet janë me sinjal të rritur si rrjedhojë e ndryshimeve 

inflamatore BILl edem e kohnave nazale” i përcjellur me devijim të septumit nazal në regjionin 

opsipital vërehet cisternat magnat perzistenta-syDË, këtë raport mjekësor e kam komentuar me 

konstatimin e prezencës së një sëmundje kronike inflamatore në regjionin pas të dy veshëve në 

regjionin e hundës që shoqërohet me devijim të septumit nazal (për të cilin nuk ka raporte 

plotësuese që të konstatohet koha e shkaktimit të tij si dhe patologji e lindur që nuk ka të bëjë 

me ndryshime traumatike). Përveç raporteve të mësipërme mjekësore mendimi i dhënë është 

bazuar edhe në dy raporte tjera të lëshuara nga Reparti i Psikiatrisë i Spitalit Regjional “I.G.” 

në Gjakovë, njëri me numër 194 i datës 20.01.2016 në të cilin është konstatuar  “ i është 

nënshkruar dhunës psikike dhe fizike nga ana e mësueses mirëpo në të njëjtin raport nuk ka 

asnjë lëndim të përshkruar mjekësor përveç konstatimit si më lartë, Ai ka shtuar se  në raportin 
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e fundit mjekësor me numër  të protokollit 77 posedon diagnozën çrregullim i përshtatjes ( me 

simptoma ankthi) në observim, bazuar në këto raporte mjekësore kemi dhënë mendimin i cili 

është më sa vijon: entje e regjionit të hundës që shoqërohet me devijim të septumit nazal mund 

të jetë shkaktuar në periudhën kohore rreth 11.01.2016, megjithëse në të njëjtën kohë mund të 

jetë edhe si rezultat i sëmundjes së lindur. Ndrydhje të indeve të buta në regjionin e kokës, 

paraqesin dëmtime të freskëta që nuk kanë lidhje kauzale me diagnozat tjera të lartshënuara. 

Këto dëmtime janë shkaktuar nga shkaktimi mekanik i mjetit të fortë mprehtës jo të mprehtë 

dhe si të tilla bëjnë pjesë në dëmtime të lehta trupore me pasoja të përkohshme në ë. Ai ka 

sqaruar lidhur me raportin e dytë se ndryshimet inflamatore dhe të cilat nuk kanë të bëjnë me 

ndryshime traumatike që do të thotë se janë si rezultat i ndonjë sëmundje të mundshme apo 

ndonjë inflamacioni (infekcioni) që ka prekur regjionet pas të dy veshëve. Në dokumentacionin 

mjekësorë nuk ka pas raporte tjera plotësuese që do të mund të dëshmonin që kjo 

patologji(sëmundje) ka mundë të shkaktohej si rezultat i veprimit traumatik që do të thotë 

përjashtohet mundësia e shkaktimit si rezultat i veprimit të ndonjë mjeti me karakteristika të 

ndryshme. Ai ka theksuar se me besueshmëri të lartë profesionale deklaroj se sikur të 

ekzistonte ndonjë përshkrim i ndonjë dëmtimi si rezultat i ndonjë veprimi i ndonjë mjeti të 

fortë që do ti shkaktonte dëmtimet trupore do të duhej të shënohej edhe në raportin e psikiatrisë 

duke i përshkruar edhe karakteristikat e dëmtimit mirëpo të njëjtat nuk kanë qenë të 

përshkruara në raportet mjekësorë të datës 20.01.2016. Ai ka theksuar se sa i përket pikës së 

parë sqaroi se e njëjta është filluar dhe e mbyllur si e tillë dhe nuk ka kurrfarë lidhje me pikën 

tre, ndërsa pika tre jepe sqarime që janë të ndërlidhura me pikën dy të mendimit që kanë të 

bëjnë me ndrydhje të indeve të buta në regjionin e kokës, që  paraqesin dëmtime të freskëta që 

nuk kanë lidhje kauzale me diagnozat tjera të shënuara. Ai ka sqaruar se këto janë të bazuara në 

raportin e parë të lëshuar nga Reparti Neurologjisë i Spitalit Regjional “I. G.” në Gjakovë e 

datës 11.01.2016, diagnozë kjo e bazuar pas procedurave të rezonancës magnetike të kokës.ai 

ka theksuar se çdo mjek i cili është duke filluar nga mjeku i praksës së përgjithshme e deri tek 

mjekët specialist të çdo lëmije të mjekësisë janë të obliguar të shënojnë atë çka konstatohet 

gjatë kontrolleve mjekësorë në formë të diagnozës apo edhe komenteve mjekësore mirëpo 

kualifikimet për dëmtimet trupore janë kompetentë vetëm specialistët e mjekësisë ligjo. Ai ka 

theksuar se zakonisht diagnozat mjekësore që shkruhen në këtë formë ST Post, kanë të bëjnë 

me një periudhë kohore të shkaktimit të tyre një orë më parë deri në 72 orë, kur zgjasin 

simptomat të cilat janë si pasojë e shkaktimit të atij dëmtimi dhe po ashtu edhe zbehja e tyre 

bëhet përbrenda 72 orëve dhe kjo varet nga karakteristikat individuale shëndetësore nga se 

dikush ka aftësi regjenerative që të bëjë riaftësimin e dëmtimeve më shpejtë se dikush tjetër. Ai 

ka theksuar se po zbehen por ka raste që nuk humbin tërësisht nga se ka mundësi që të kalojnë 

në formë të mavijosura me për ngjyrime të ndryshme nga e kuqërremta në orët e para të 

shkaktimit të tyre deri në blu të zbehtë në orët e fundit të konstatimit të tyre. Ai ka theksuar se 

në këtë kategori të mjeteve bëjnë pjesë të gjitha mjetet që nuk kanë teh, maje, apo kënde të 

rregullta.  Ai ka theksuar se ekzaminimet e drejta bazuar në teorinë dhe praktiken ligjore 

kryhen në rastet kur dëmtimet janë të pranishme te pacienti kurse në rastin konkret kanë kaluar 

8 muaj të plotë nga data e raporteve mjekësore dhe data e ekspertimit mjeko-ligjor. Nuk ka pas 

kurrfarë mundësie dhe përfitimi shkencorë apo profesional në identifikimin e detajeve të tjera 

shëndetësore tek pacienti. Ai ka theksuar se patologjitë kongjenitale apo të lindura mund të 

konstatohen me ekzaminime specialistike si R. magnetike, tomografia e kompjuterizuar dhe 

ekzaminimi mjeko-ligjor në këtë raste vetëm bazohet në raportet mjekësore që lëshohen duke i 

komentuar për rezultatet e ekzaminimeve si më lartë. Ai ka theksuar se dëmtimet e përshkruara 

si  ST Post Contusio Capitis mund të jenë shkaktuar në datën 11.01.2016 apo para kësaj date 

minimum 72 orë para datës 11.01.2016. është normale që unë e shoh si të lindur dhe nuk ka 

ndonjë patologji traumatike. Ai ka theksuar se gjithë çka që është shënuar në mendimin e 

dhënë konfirmohet edhe nga pamja fizike e pacientit përkatësisht e të dëmtuarit gjatë seancës 
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dhe nga pamja kjo gjendje nuk mund të thuhet se fëmija është me të meta por është i lindur. Ai 

ka theksuar se qiellza e hapur është një anomali kongjenitale (e lindur). 

 

3.3 Provat materiale 

 

3.3.1 Nga leximi i raportit të oficerit D.L. me numër të rastit 2016-EA-0039 të datës 

01.12.2016, gjykata ka konstatuar se në këtë raport janë përshkruar veprimet hetimore të 

ndërmarra nga oficeri. 

 

3.3.2 Nga leximi i njoftimeve të lëshuara nga drejtori i shkollës A.Z. të datave 

06.01.2016 dhe 08.01.2016, gjykata ka konstatuar se drejtori A.Z. e kishte njoftuar DKA-në në 

Gjakovë, dhe Zyrën Rajonale të MASHT-it në Gjakovë me vizitën e Inspektoratit të Arsimit 

bërë shkollës “E.D.” në Gjakovë ku i kishte dërguar edhe deklaratat e drejtorit, nxënësve, 

arsimtares së matematikes dhe kujdestares së klasës.  

 

3.3.3 Nga leximi i raportit mjekësor të QKMF në Gjakovë dhe spitalit “I.G.” të datës 

11.01.2016 dhe të raportit të shërbimit ambulantor neurologjik, gjykata ka konstatuar se i 

dëmtuari E.S., kishte bërë vizita mjekësore me datën 11.01.2016 tek Dr.J.J.. 

 

3.3.4 Nga leximi i raportit të Qendrës Diagnostike Terapeutike “R.” të datës 

12.01.2016, gjykata ka konstatuar se i dëmtuari E.S., poashtu ka bërë kontrollë në Qendrën 

Diagnostike Terapeutike “R.” në Prishtinë. 

 

3.3.5 Nga leximi i procesverbalit të Ministrisë së Arsimit – Departamentit të 

Inspektoratit të Arsimit – Sektori i Inspektoratit të Arsimit në Gjakovë me numër Ref.09/10/1-6 

të datës 12.01.2016 e përpiluar nga inspektorët Gj.G. dhe H.S., gjykata ka konstatuar se me anë 

të këtij procesverbali, inspektorët i kanë rekomanduar DKA-së që mësimdhënëses së 

matematikës L.D., mësimdhënëse pranë SHFMU “E.D.” në Gjakovë, të nxirret para komisionit 

të formuar nga DKA, më së largu deri me datën 20.01.2016 për shkak se ndaj nxënësit E.S., 

nxënës i klasës VI/3 në kë të shkollë, ka bërë vlerësim të gabuar dhe ka përdorë dhunë fizike 

dhe psikike. Ndërsa në pikën II, për nxënësin E.S. nxënës i klasës VI/3, i kanë rekomanduar  që 

shkolla dhe drejtoria komunale e arsimit në Gjakovë t’i ofrojnë mësimdhënie cilësore dhe të 

trajtohet konform normave pedagogjike dhe Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat e 

Fëmijëve.  

 

3.3.6 Nga leximi i vendimit të Drejtorisë së Arsimit me numër 04/1566 të datës 

20.01.2016, gjykata ka konstatuar se DKA në Gjakovë kishte marrë vendim dhe kishte 

shqiptuar masën “vërejtje gojore” ndaj arsimtares L.D., për arsye të vlerësimit të gabuar ndaj 

nxënësit E.S. 

 

3.3.7 Nga leximi i dëftesës mbi konfiskimin e pronës në emër të L.D., gjykata ka 

konstatuar se në dollapin e arsimtares L.D., ishte konfiskuar një rrip i fëmijëve ngjyrë të kaltër. 

 

3.3.8 Nga leximi i ekspertizës mjeko-ligjore të ekspertit Dr. N.U. me numër 

Reg.Gk.184 të datës 10.09.2016, gjykata ka konstatuar se ekspertit Dr. N.U. kishte dhënë 

mendim në këtë raport se diagnozat e përshkruara në raportet mjekësore, paraqesin : enjtja e 

regjionit të hundës që shoqërohet me devijim të septumit nazal mund të jetë shkaktuar në 

periudhën kohore rreh 11.01.2016, megjithëse në të njëjtën kohë mund të jetë edhe si rezultat i 

sëmundjes së lindur, ndrydhje të indeve të buta në regjionin e kokës, paraqesin dëmtime të 

freskëta, që nuk kanë lidhje kauzale me diagnozat e lartshënuara, dëmtimet janë shkaktuar nga 
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veprimi mekanik i mjetit të fortë, mbretës (jo të mprehtë), dëmtimet e tilla bëjnë pjesë në 

dëmtime të lehta trupore, me pasoja të përkohshme në ë.  

 

3.3.9 Nga leximi i letrës mbështetëse ndaj arsimtares L.D. të stafit të shkollës “E.D.” në 

Gjakovë të datës 19.10.2018, gjykata ka konstatuar se stafi i shkollës “E.D.” i janë drejtuar 

Gjykatës Themelore në Gjakovë dhe Prokurorisë Themelore në Gjakovë, me një letër 

mbështetës ndaj arsimtares L.D.. 

 

3.3.10 Nga leximi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur të Këshillit të Arsimtarëve të 

datës 24.10.2018, gjykata ka konstatuar se Këshilli i Arsimtarëve ka mbajtur një mbledhje të 

jashtëzakonshme për rastin e mësimdhënëses L.D.. 

 

3.3.11 Nga leximi i provimit me shkrim të E.S. në lëndën e matematikës, gjykata ka 

konstatuar se E.S. në lëndën e matematikës nga arsimtarja L.D. pas vlerësimit të testit 

(provimit) me shkrim ishte vlerësuar me notën dy. 

 

3.3.12 Nga shikimi i fotografisë me numër 21 që gjenden në shkresat e lëndës, shihet 

dollapi i mësueses L.D. në kabinetin e saj dhe rripi ngjyrë të kaltër.   

 

 3.4 Mbrojtja e të akuzuarës  

 

 3.4.1 E akuzuara L.D., gjatë shqyrtimit gjyqësorë nuk e ka pranuar fajësinë ndërsa gjatë 

mbrojtjes së saj ka deklaruar se: në shkollën “E.D.” punoj që 5 vite, pasi që më parë kam 

punuar në gjimnazin “H.D.” në Gjakovë. Nxënësin E.S. e kam njoftuar me datën 01.09.2015 

kur ka filluar viti shkollor dhe me të njëjtin prej njohjes nuk kam pasur ndonjë problem, për 

mua ka qenë si të gjithë nxënësit e tjerë dhe të njëjtit i kam dhënë mësim vetëm 4 muaj pra prej 

Shtatorit 2015 deri në Dhjetor të atij viti. Nxënësi E.S. ka qenë një nxënës mesatar, e kam 

vlerësuar në bazë të testit. Lidhur me vlerësimin apo notimin, vërejtjet nuk kanë ardhur direkt 

tek unë, por ka pasur vërejtje indirekte pasi ka shkuar tek drejtori dhe ka shkuar tek Drejtoria e 

Arsimit, dhe lidhur me vlerësimin e notimit të nxënësit E., kemi bërë një rivlerësim në bazë të 

kërkesës së prindit, i cili kishte shkuar tek drejtori dhe ka kërkuar që detyrimisht në lëndën e 

matematikës të jetë nota pesë. Ky rivlerësim është bërë pasi që jemi marrë vesh me drejtorin që 

unë si arsimtare e matematikes të ia shkruaj dy detyra të lehta E., t’i zgjidhë ato detyra dhe unë 

të ndihem krenare para nxënësve meqenëse mua etika profesionale nuk më ka lejuar që prej 

notës dy të cilën e kam notuar në test, të ia mbylli notën pesë. Ajo ka shtuar se prej fillimi të 

Shtatorit 2015 dhe në fund të atij gjysmë vjetorit, asnjëherë nuk e ka atakuar apo sulmuar 

nxënësin E.S., asnjëherë nuk e ka rrahë. Sa i përket rripit që është gjetur në dollapin e saj, ajo 

ka sqaruar se si datë nuk më kujtohet por kur kam hyrë në klasë kam parë nxënësit duke u 

përleshë ndër veti, dhe 5 apo 6 nxënës dhe atë R., O., D. dhe E. në klasë, dhe njëri ka pasur 

rripin në dorë por nuk e di se cili e ka pasur atë., meqenëse kjo çështje është proceduar pas 

katër muajve dhe e di që rripi ka qenë i R., e kam marrë rripin prej nxënësve, i kam ulur nëpër 

vende, dhe mbaj mend se dy nxënësa kanë qenë shumë të skuqur në fytyrë dhe iu kam thënë 

“shkoni lani fytyrën” dhe pastaj kam filluar mësimin, dhe ora atë ditë është mbajtur normalisht. 

Pas kësaj nuk është ankuar askush, rripin e kam marrë dhe të njëjtin kur kam shkuar në sallën e 

arsimtarëve, aty ku i mbajmë ditarët, e kemi nga një dollap personal, dhe rripin e kam gjuajtur 

pas librave. Sa i përket këtij rripi e kam harruar dhe pas dhënies së deklaratës në polici, pasi 

kanë policia në shkollë, iu kam thënë vetë atyre “hape dollapin, ngrehi librin se aty është edhe 

rripi” dhe po të kisha diçka ndoshta do të merrja masa që ta fshehi apo të ndërmarrë ndonjë 

veprim tjetër. Rripi i është dorëzuar policisë atë ditë. Rripi ka qenë i kaltër, i punuar si bistek 

me material të butë, që mund të shihet edhe në foto. Që 20 vite që punoj me fëmijë, nuk kam 
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pasur këso akuza as nga nxënësit e as nga prindërit dhe për mua është e tmerrshme që në një 

shkollë të mendojë dikush se mund të kryhet një dhunë e të mos e marrë vesh askush, sepse ne 

jemi shkollë dhe jo burg. Ajo ka shtuar se fillimi i vitit shkollor 2015 ka qenë në Shtator, dhe 

ka përfunduar me 19.12.2019 dhe pasi që janë marrë rezultati i gjysmë vjetorit kemi dalë në 

pushim deri me datën 05.01.2016, dhe ditën e parë me datë 05.01.2016 është bërë denoncimi 

pasi ka ardhë edhe inspektori në shkollë. Për këtë denoncim dhe shpifje që jam akuzuar do të 

japë përgjegjësi prindi i E., dhe ai e di se pse e ka bërë këtë ngase ne jemi qytet i vogël, dhe të 

gjithë flasin për motivet e prindit. Sa i përket letrës mbështetëse dhe mbledhjes së këshillit të 

arsimtarëve të shkollës, ajo ka theksuar se ka qenë iniciativa e të gjithë kolektivit pasi një 

televizion i Tiranës “F.F.” me leje të prindit, ka ardhur në shkollë dhe ka intervistuar drejtorin, 

mua dhe çështjen e rripit, ndërsa emrin e heroit tonë E.D. e bëjnë E.D., prandaj i gjithë 

kolektivi e kemi bërë një mbledhje të jashtëzakonshme të cilën e kemi prezantuar edhe në 

gjykatë. Lidhur me rripin e kam njoftuar gojarisht kujdestaren e klasës V.H., por rripin nuk ia 

kam dhënë. Ajo ka theksuar se me atë rrip unë nuk e kam goditur askë, duke përfshirë këtu 

edhe nxënësin E.S.. Rripin e ka marrë policia ditën kur e kam dhënë deklaratën në polici dhe ka 

qenë gjysmë vjetori i dytë, në fillim të Janarit. Ajo ka shtuar se gjatë periudhës Shtator – 

Dhjetor 2015 nuk ka pasur ndonjë ankesë qoftë nga prindërit, nxënësit, drejtori apo 

udhëheqësit e saj lidhur me sjellën time. Ajo ka deklaruar se dëshiroj të sqaroj se ndonjëherë 

kujdesi i tepërt dhe trajtimi shumë i veçantë i fëmijës në fjalë nga ana e të gjithë stafit arsimor 

është keqpërdorë nga prindi. Shkolla jonë “E.D.” gjendet në Qendër të Qytetit dhe ka afër 600 

nxënës, punojmë me dy ndërrime paradite dhe pasdite, dhe përveç 600 nxënësve dhe 600 

prindërve të cilët hynë dhe dalin në atë shkollë, është diçka e pamundur që 6 muaj të cenohet 

dinjiteti i një nxënësi çdo ditë dhe kjo të mos vërehet, sepse një gjë e tillë nuk mund të mbetet 

sekret. 

 

4. Elementet e veprës penale 

 

Në nenin 198 par.1 të KPRK-së, është parashikuar se formën themelore të veprës 

penale të keqtrajtimit gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare ose autorizimeve e kryejnë : “personi 

zyrtar, i cili duke keqpërdorur detyrën apo autorizimet e tij e keqtrajton, frikëson ose fyen 

rëndë dinjitetin e personit tjetër. Ndërsa sipas paragrafit 2 të këtij neni është përcaktuar se: 

“kur vepra penale nga paragrafi 1. I këtij neni kryhet ndaj fëmijës, kryesi dënohet me burgim 

prej gjashtë (6) muajve deri në pesë (5) vjet” Ndërsa, në nenin 188 par. 1 nën par.1.4 të KPRK-

së, është parashikuar se formën themelore të veprës penale lëndimi të lehtë trupor e kryen: 

“kushdo që personit tjetër i shkakton lëndim të lehtë trupor, i cili rezulton me dëmtim të 

përkohshëm të shëndetit të personit tjetër, Sipas paragrafit 2 të këtij neni është përcaktuar se: 

“kur vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni, kryhet me armë, mjet të rrezikshëm apo me 

ndonjë send tjetër që mund të shkaktojë lëndim të rëndë trupor ose dëmtim të rëndë të 

shëndetit, kryesi dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.” Ndërsa, paragrafi 3 nënpar.3.2 të këtij 

nenit është përcaktuar se: “ kur vepra penale nga ky nen, kryhet ndaj viktimës së ndjeshme, 

kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muajve deri në pesë (5) vjet për veprën penale nga 

paragrafi 2 i këtij neni”. 

 

5. Vlerësimi dhe analizimi i provave 

 

Gjykata pasi ka analizuar të gjitha provat në rastin konkret, ka konstatuar se gjatë vitit 

shkollor 2015/2016 e akuzuara L.D., në shkollën fillore “E.D.” në Gjakovë,  gjatë 

gjysmëvjetorit të parë ka dhënë lëndën e matematikës edhe në klasën VI/3, ku si nxënës në këtë 

klasë ka qenë edhe i dëmtuari E.S.. Në fillim të muajit Shtator, pasi që kishte shkuar në klasën 

VI/3, kishte vërejtur se nxënësit e kësaj klase ishin duke u përleshur me njëri tjetrin, 
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përkatësisht nxënësit R.P., O.R., D.R. dhe E.S., ku njëri nga ta kishte pasur rripin në dorë, i cili 

kishte qenë i R.P., ashtu që e akuzuara i kishte qortuar nxënësit për këtë sjellje, pra për 

përleshjen dhe e ka marrë rripin nga nxënësit, ku pas përfundimit të orës së mësimit, rripin e ka 

lënë në dollapin që gjinden në kabinetin e saj. Lidhur me sjelljen e këtyre nxënësve atë ditë pas 

përfundimit të orës së mësimit e kishte njoftuar edhe kujdestaren e kësaj klase kolegen e saj, 

dëshmitaren V.H.. Mirëpo, gjykata nga provat e administruara në shqyrtim gjyqësor nuk ka 

mundur të vërtetojë faktin se e akuzuara si arsimtare e matematikës në klasën VI/3 pranë 

shkollës fillore “E.D.” në Gjakovë në mënyrë të vazhdueshme që nga fillimi i vitit shkollor e 

gjerë me datën 11.12.2015 si person zyrtar e kishte keqpërdorë detyrën zyrtare dhe autorizimet 

e saj, duke e frikësuar nxënësin e klasës E.S., duke e goditur me shuplaka, e po ashtu edhe me 

datën 11.12.2015 në orën e matematikës, duke e goditur me rripin e nxënësit R.P. të cilin e 

kishte mbi bankë, duke e goditur në kokë dhe në trup nxënësin E.S., duke i shkaktuar të miturit 

frikë dhe ankth të mos vijimit të mësimit pranë kësaj shkolle. Po ashtu, gjykata nuk ka mundur 

të vërtetojë edhe faktin se e akuzuara e kishte goditur njëherë në kokë dhe trup të dëmtuarin 

E.S. me çka i ka shkaktuar lëndime të lehta trupore. Deri te një konstatim i tillë gjykata ka 

ardhur pasi që ka analizuar dhe administruar të gjitha provat, ku fillimisht në cilësi të 

dëshmitarit ka dëgjuar të dëmtuarin E.S., i cili ka deklaruar se : “Me mësuesen L.D. kemi pasur 

mosmarrëveshje për shkak që më ka rrahur dhe vlerësuar më dobët se atë që kam merituar. 

Nuk më kujtohet data por në gjysmëvjetorin e parë, e kam marrë fotrollin e stilolapsave dhe ia 

kam dhënë I.A., dhe pastaj mësuesja ka ardhur tek unë dhe më ka goditur në kokë me shuplakë. 

Për çdo orë ajo më ka nënçmuar për pamjen të cilën e kam, ku e njëjta ka ushtruar dhunë në 

mua çdo orë. Ngjarja me rrip ka qenë pasi që ja kam dhënë fotrollin I.A., dhe pastaj orën tjetër 

e ka marrë rripin e R.P., më ka goditur në shpinë, ka dashur që të më godasë edhe në kokë 

mirëpo e kam ngritur dorën dhe më ka goditur në dorë. Me rrip më ka goditur vetëm mua, 

ndërsa në forma tjera i ka rrahur edhe O.R., D.R. dhe R.P..”, “Rripin e ka  marrë nga R.P., i 

cili e kishte të vendosur në pantallona dhe mësuesja ia ka hequr rripin nga beli, e ka bërë 

dyfish dhe më ka goditur mua në shpinë dhe në dorë.”  Mirëpo, gjykata deklaratës së të 

dëmtuarit E.S. nuk ia ka falur besimin për shkak se e deklarata e tij është kontradiktore me 

vetveten dhe është në tërësi në kundërshtim edhe me dëshmitë e dëshmitarëve R.P., O.R. dhe 

I.A., të dhëna gjatë shqyrtimit gjyqësor, e të cilëve gjykata iu ka falur besimin e plotë, për 

shkak se dëshmitë e këtyre dëshmitarëve janë në harmoni me njëra tjetrën, dhe po ashtu këta 

dëshmitar kanë qenë dëshmitar okular pra, kanë qenë nxënës në të njëjtën klasë ku ka qenë 

edhe i dëmtuari E.S., e të cilët gjatë dëshmisë së tyre kanë mohuar faktin se i dëmtuari E., ishte 

goditur nga e akuzuara në mënyrën dhe periudhën kohore siç ka deklaruar i dëmtuari E. 

Dëshmitari R.P., gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se: “Unë e kam hequr rripin nga trupi 

dhe e kam lënë në tavolinë pasi më pengonte. Mësuesja e ka marrë rripin dhe ka bërtitur 

“uluni, mos bërtitni”. Unë nuk e kam parë duke e goditur E. Mua nuk më ka goditur 

asnjëherë”, “Ne kemi pasur 3 orë në jave matematikë, dhe nuk më kujtohet që e ka rrahur 

mësuesja L. çdo orë E.”. Po ashtu, edhe dëshmitari O.R., gjatë shqyrtimit gjyqësor ka 

deklaruar se: “Mua nuk më kujtohet që E. është rrahë ndonjëherë nga mësuesja L., dhe nuk e di 

nëse ka pasur ndonjë ankesë rreth saj.” ,“Unë di vetëm si ngjarje kur e ka marrë mësuesja 

rripin dhe e di që arsimtarja e ka marrë rripin, e ka vendosur në tavolinë por nuk e ka goditur 

E.” “Nuk e kam parë asnjëherë duke e rrahur dikë, duke e kapur për flokë, apo duke e goditur 

dikë me kokë për tabelë. Ajo nuk ka pasur sjellje të ashpër me E. gjatë orëve të matematikës, 

dhe nuk e ka goditur çdo orë atë. Gjithashtu edhe dëshmitari I.A. gjatë shqyrtimit gjyqësor ka 

deklaruar se : “arsimtarja L. nuk e ka goditur E. por pasi që i ka parë duke luajtur me një shok 

tjetër me rrip në dorë iu ka marr rripin dhe i ka qortuar me fjalë, por edhe ditëve tjera në bazë 

të memories time nuk e di që mësuesja L.D. e ka rrahur E.”, “nuk më kujtohet se i kujt ka qenë 

rripi, a ka qenë i E. apo R. dhe më kujtohet atë ditë se kur ka ardhur mësuesja në klasë vetëm e 

ka marrë rripin prej E. dhe R. dhe nuk më kujtohet saktë se atë rrip a e ka futur në çantën e saj 
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dhe si kryetar i klasës theksoj se askush nuk është ankuar dhe nuk e di se çka është bërë me 

rripin. Si kryetar i klasës mund të them se nuk e kam parë mësuesen L. gjatë gjysmë vjetorit të 

parë duke e rrahuar E., për aq sa kam qenë në klasë. Si nxënës asnjëherë nuk kam pasur 

vërejtje lidhur me mësuesen L. dhe as nuk më ka rrahur”. Pra, deklaratës së të dëmtuarit E.S., 

gjykatanuk ia ka falur besimin për faktin se është në tërësi në kundërshtim me tre deklaratat e 

dëshmitarëve R.P., O.R. dhe I.A., të cilët ishin shokët e tij të klasës.  Gjithashtu gjykata pasi ka 

analizuar deklaratën e të dëmtuarit E.S. ka ardhur në përfundim se e njëjta është edhe 

kontradiktore me vetveten prandaj edhe nuk ia ka falur besimin për faktin se i njëjti në pjesën e 

deklaratës së lartshënuar të njëjtën ngjarje e përshkruan ndryshe ku fillimisht deklaron se: “Nuk 

më kujtohet data por në gjysmë vjetorin e parë, e kam marrë fotrollin e stilolapsave dhe ia kam 

dhënë I.A., dhe pastaj mësuesja ka ardhur tek unë dhe më ka goditur në kokë me shuplakë.” 

Ndërsa më pas për të njëjtën ngjarje thekson se: “Ngjarja me rrip ka qenë pasi që ja kam dhënë 

fotrollin I.A., dhe pastaj orën tjetër e ka marrë rripin e R.P., më ka goditur në shpinë, ka 

dashur që të më godasë edhe në kokë mirëpo e kam ngritur dorën dhe më ka goditur në dorë”, 

prandaj, gjykata ka ardhur në përfundim se deklarimi tij është kontradiktor me vetveten pasi që 

deklaron se është goditë me shuplakë në kokë, ndërsa më pas thekson se është goditur me rrip 

në dorë. Andaj pretendimi i prokurorisë se i dëmtuarit E., ishte goditur me rrip në kokë ashtu 

siç pretendon prokuroria me akuzë nuk të vërtetohet edhe nga vet deklarata e të dëmtuarit E.S.. 

Po ashtu se deklarata e të dëmtuarit E. është kontradiktore edhe me dëshmit e dëshmitarëve të 

lartpërmendur, ku asnjëri nga ta nuk e kanë pohuar faktin se E. ishte goditur nga arsimtarja, e 

aq më tepër të njëjtit nuk kanë deklaruar se janë goditur edhe vetë ata nga arsimtarja këtu e 

akuzuara L.D., por këtë e deklaron vetëm i dëmtuari E.S.. Gjithashtu deklarata e të dëmtuarit 

E.S., lidhur me marrjen e rripit nga dëshmitari R.P. është në kundërshtim me dëshmitë e 

dëshmitareve R.P. dhe I.A., ngase i dëmtuari E. gjatë dëshmisë së tij  ka deklaruar se: 

“Arsimtarja rripin e kishte marrë nga R.P., i cili e kishte të vendosur në pantallona dhe 

arsimtarja ia ka hequr rripin nga beli, e ka bërë dyfish dhe më ka goditur mua në shpinë dhe 

në dorë.”, ndërsa vetë dëshmitari R.P. gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se: “Unë e kam 

hequr rripin nga trupi dhe e kam lënë në tavolinë pasi më pengonte”, ndërsa dëshmitari I.A. ka 

deklaruar se ““arsimtarja L. nuk e ka goditur E. por pasi që i ka parë duke luajtur me një shok 

tjetër me rrip në dorë iu ka marr rripin dhe i ka qortuar me fjalë” andaj nga kjo nuk del se e 

akuzuara ia kishte hequr rripin nga beli nxënësit R. ashtu siç deklaron i dëmtuari E., prandaj 

për arsyet e lartë pamenduara dëshmisë së dëshmitarit këtu të dëmtuarit E.S., nuk ia ka falur 

besimin. 

 

Gjykata dëshmisë së dëshmitarëve R.P., O.R. dhe I.A., të dhëna gjatë shqyrtimit 

gjyqësor, iu ka falur besimin e plotë, për shkak se janë në harmoni edhe me deklaratat e 

prindërve të tyre, përkatësisht dëshmitarëve: Gj.P., B.R., F.A., të cilëve po ashtu gjykata iu ka 

falur besimin,  e të cilat po ashtu janë në kundërshtim me deklaratën e dëshmitarit – të 

dëmtuarit E.S.. Dëshmitarja Gj.P. gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se : “Mua R. nuk më 

ka thënë se e ka goditur mësuesja dikë me atë rrip”. Edhe dëshmitari B.R., gjatë shqyrtimit 

gjyqësor ka deklaruar se : “kur e kam pyetur djalin se a është e vërtetë se E. është rrahë nga 

mësuesja, ai më ka thënë se nuk është e vërtetë”. Edhe dëshmitari F.A., gjatë shqyrtimit 

gjyqësor ka deklaruar se : “si prind kam kërkuar nga djali im I.A. që të ma tregojë të vërtetën 

dhe ai më ka thënë se nuk është e vërtetë që arsimtarja L. e ka rrahur me rrip nxënësin E.”. 

 

Gjykata gjithashtu ka vlerësuar dhe analizuar edhe pjesën e deklaratës së dëmtuarit 

E.S., kur ka deklaruar se : “Pasi që ka ndodhur ky rast, kam pasur edhe raste tjera ku kam 

kërkuar ndihmë nga zëvendës drejtori S.H. dhe drejtori i shkollës A.Z., të cilëve iu kam 

treguar, dhe drejtori më ka thënë lema mua se unë e zgjidhi këtë rast, mos ju trego prindërve.” 

Mirëpo, gjykata gjithashtu deklaratës së të dëmtuarit E.S. në këtë pjesë nuk ia ka falur besimin 
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për shkak se në tërësi është në kundërshtim me deklaratat e dëshmitarëve S.H., A.Z. dhe V.H., 

të cilëve po ashtu gjykata iu ka falur besimin për shkak se janë në harmoni me njëra tjetrën dhe 

të njëjtin mohojnë faktin se ishin njoftuar për këtë rast nga nxënësi këtu i dëmtuari E. 

Dëshmitari S.H. gjatë shqyrtimit gjyqësor, ka deklaruar se : “gjatë gjysmë vjetorit të parë të 

vitit shkollor 2015/2016 tek unë E. nuk ka paraqitur ndonjë ankesë lidhur me sjellën e 

arsimtares L., deri me datën 22.12.2015, kur ka ardhur prindi i E. tek unë ku për këtë kam një 

shënim që është i nënshkruar nga prindi i E., P.S., dhe e kam mbajtur një evidencë në fletore.” 

Edhe dëshmitari A.Z., gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se : “Nuk jam njoftuar nga E. 

asnjëherë se është rrahë nga mësuesja L., dhe këtë e kam kuptuar pasi që ka filluar gjysmë 

vjetori, pasi që prindi i E. është deklaruar edhe me shkrim pra bëhet fjalë për datën 

05.01.2016.” Edhe dëshmitarja V.H., e cila ka qenë kujdestare e klasës VI/3 ku nxënës ka qenë 

i dëmtuar E.S., gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se “gjatë kësaj periudhe nuk kam  pasur 

ndonjë ankesë apo vërejtje nga nxënësi E.S. lidhur me arsimtaren L.D.”.  

 

Gjykata ka vlerësuar dhe analizuar edhe deklaratat e dëshmitarëve P.S. dhe A.S., si 

përfaqësues ligjor të dëmtuarit E.S., ku dëshmitari P.S. ka deklaruar se: “Mua E. më ka treguar 

të vërteten se ka qenë duke i dhënë fotrollën me lapsa shokut të tij R. P., dhe aty mësuesja ia ka 

heqë rripin R. dhe e ka goditur E., dhe prej aty ka filluar dhuna ndaj E. Ai ka shtuar se nuk e di 

se si e ka marrë rripin ngase aty nuk kam qenë, por E. më ka treguar se është goditur në kokë, 

dhe herën e parë djali e ka ngritë dorën përpjetë dhe e ka goditur në dorë. Po ashtu e di se e ka 

goditur edhe R.P., O.R., A.A. dhe D.R., ku të njëjtit kanë dhënë deklarata në prezencën time 

dhe drejtorit të cilët i kam dëgjuar vetë. L. ka qenë mësuesja e djalit tim prej muajit Shtator 

deri në muajin Dhjetor të vitit 2015, dhe keqtrajtimi ndaj tij ka qenë gjatë kësaj periudhe 

kohore, 4 herë në javë, pasi 4 herë ka pasur me këtë mësuese orë të matematikës”. Edhe 

dëshmitarja A.S. gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se: “E. më ka treguar se e ka përdorë 

rripin të cilin ia ka marrë shokut të klasës së tij, ia ka përplasë kokën për tabele, ia ka ngrehur 

flokët, dhe kur bashkëshorti im P. ka kërkuar notim nga drejtori, ky i fundit vetë e ka pyetur 

dhe për drejtorin ka qenë e mjaftueshme për t’a notuar me notën 5 (pesë), ndërsa e akuzuara 

edhe përkundër kësaj e ka notuar me notën 2 (dy), dhe pasi ka dalë drejtori nga klasa, 

mësuesja prapë e ka rrahur djalin. Ngjarja e rripit ka qenë në muajin Shtator, ndërsa 

përplasja e kokës për tabele dhe ngrehja e flokëve ka qenë çdo orë.” Mirëpo, gjykata këtyre 

deklaratave të dëshmitarëve P.S. dhe A.S. nuk iu ka falur besimin për faktin se gjykata ka 

vlerësuar se fillimisht deklarimet tyre bazohen në deklaratën e të dëmtuarit E.S., të cilit gjykata 

fare nuk ia ka falur besimin për arsyet e lartpërmendura, e të cilat deklarime janë kontradiktore 

dhe në kundërshtim me njëra tjetrën por edhe me vet dëshminë e të dëmtuarit  E., e po ashtu 

deklaratat e këtyre dëshmitarëve janë edhe në kundërshtim me deklaratat e dëshmitarëve R.P., 

O.R., I.A., Gj.P., F.A. dhe B.R., të cilëve gjykata iu ka falur besimin për të njëjtat arsye të 

lartpërmendura. Se dëshmitë e dëshmitareve P.S. dhe A.S. janë kontradiktore dhe në 

kundërshtim me njëra tjetrën por edhe me vetë dëshminë e të dëmtuarit E., gjykata pasi ka 

analizuar këto deklarata ka gjetur se: vetë dëshmitari E.S. gjatë dëshmisë së tij në shqyrtim 

gjyqësor nuk ka deklaruar asnjëherë se “ishte goditur me rrip në kokë nga e akuzuara, dhe po 

ashtu asnjëherë nuk e ka përmendur faktin “se përplasja e kokës për tabele dhe ngrehja e 

flokëve ka qenë çdo orë”, por i njëjti ka deklaruar se “më ka goditur në shpinë dhe ka dashur 

që të më godasë edhe në kokë mirëpo e kam ngritur dorën dhe më ka goditur në dorë”. Prandaj 

dëshmia e dëshmitarit E., është në tërësi në kundërshtim me deklarimet e përfaqësuesve të tij 

ligjor, ngase dëshmitari P.S. ka deklaruar se: “nuk e di se si e ka marrë rripin ngase aty nuk 

kam qenë, por E. më ka treguar se është goditur në kokë dhe herën e parë djali e ka ngritë 

dorën përpjetë dhe e ka goditur në dorë”. Ndërsa dëshmitarja A.S. ka deklaruar se: “përplasja 

e kokës për tabele dhe ngrehja e flokëve ka qenë çdo orë”, që del se dëshmitë e këtyre 

dëshmitarëve janë në kundërshtim me njëra tjetrën, me të dëmtuarin E.S. dhe në tërësi në 
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kundërshtim me dëshmitë e dëshmitarëve okular R.P., O.R., I.A..  Gjithashtu gjykata ka 

vlerësuar se dëshmia e dëshmitarëve P.S. dhe A.S. është në kundërshtim edhe me dëshminë e 

dëshmitares V.H., por edhe me dëshminë e dëshmitares H.V.-P., ngase P.S. ka deklaruar se : 

“Bashkëshortja ime A. ka pasur kontakt me kujdestaren ku kjo e fundit e ka thirrur për të 

pyetur për se rri si i mërzitur E., ku unë pas kësaj kam shkuar në shkollë dhe kam kërkuar nga 

kujdestarja që E. t’i ndërrohet klasa, por nuk ka pranuar as drejtori, as mësuesja e as 

drejtoresha e arsimit D.Q..”, ndërsa dëshmitarja A.S. po ashtu ka deklaruar se :“Kujdestarja 

V.H. më ka thirrur dhe më ka thënë se E. po rri si i mërzitur, duke menduar se ka ndodhur 

diçka në shtëpi”, mirëpo gjykata ka gjetur se këto deklarime janë në kundërshtim me dëshminë 

e dëshmitares V.H., të cilës gjykata ia ka falur besimin e plotë, ngase e njëjta gjatë shqyrtimit 

gjyqësor ka deklaruar se : “nuk kam biseduar me prindin e E. dhe nuk kam pasur ndonjë 

kërkesë nga prindi dhe as nga E. që t’i ndërrohet klasa. Lidhur me arsimtaren L., si kujdestare 

e klasës nuk kam pasur ndonjë ankesë nga prindërit lidhur me sjelljen e saj. Ajo ka theksuar se 

nuk e ka ftuar asnjëherë nënën e E., A., me arsyetimin se djali i saj E. është i mërzitur në klasë, 

ngase i njëjti gjithmonë ka qenë si nxënës i gjallë dhe i shoqëruar. Ajo po ashtu ka theksuar se 

asnjëherë E. nuk më është ankuar personalisht mua se është goditur ndonjëherë nga mësuesja 

L..”. Deklaratat e dëshmitarëve P.S. dhe A.S. kur kanë deklaruar se nuk e kanë vërejtur faktin 

se ndaj djalit të tyre E.S. ishte shkaktuar dhunë gjatë gjithë gjysme vjetorit të parë, duke e 

rrahur për çdo orë nga arsimtarja këtu e akuzuara L.D., ngase kjo është në kundërshtim edhe 

me dëshminë e dëshmitares H.V.-P. - psikiatre, e cila gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se 

: “se nëse fëmija është rrahur çdo ditë, apo dy – tri herë në ditë, ai vërehet, pasi mund të ketë 

simptoma.”, e po ashtu kjo deklaratë është edhe në harmoni edhe me mbrojtjen e të akuzuarës 

L.D., të cilës po ashtu gjykata ia ka falur besimin, e cila gjatë mbrojtjes së saj ka deklaruar se : 

“Që 20 vite që punoj me fëmijë, nuk kam pasur këso akuza as nga nxënësit e as nga prindërit 

dhe për mua është e tmerrshme që në një shkollë të mendojë dikush se mund të kryhet një 

dhunë e të mos e marrë vesh askush, sepse ne jemi shkollë dhe jo burg.” 

 

Pretendimi i Prokurorisë Themelore në Gjakovë se duhet t’i falet besimi deklaratave të  

dëshmitarëve R.P., O.R. dhe I.A. të dhëna me shkrim me datën 06.01.2016 para drejtorit A.Z. 

të shkollës “E.D.” në Gjakovë, në cilat deklarata të njëjtit  kishin deklaruar se arsimtarja këtu e 

akuzuara e kishte goditur E., Gjykata ka ardhur në përfundim se këtyre deklaratave nuk mund 

të iu falet besimi për shkak se fillimisht të njëjtat  janë në tërësi në kundërshtim me deklaratat e 

tyre të dhëna gjatë shqyrtimit gjyqësor, të cilave deklarata gjykata iu ka falur besimin e plotë. E 

po ashtu deklaratat e dhëna para drejtorit, gjykata nuk iu ka falur besimin për faktin se janë 

marrë nga nxënësit-fëmijët e mitur dhe këto deklarata janë marr pa prezencën e prindërve të 

tyre, pedagogut, sociologut apo ndonjë eksperti tjetër profesional, po qoftë edhe para 

kujdestares së klasës së tyre. Po ashtu nuk dihet se kush ka qenë prezent gjatë marrjes së këtyre 

deklaratave nga të miturit, për faktin se përfaqësuesi ligjor i të dëmtuarit të mitur E.S., P.S., 

gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se ai ka qenë prezentë kur janë dhënë këto deklarata në 

shkollë nga nxënësit e mitur duke theksuar se: “e di se arsimtarja e ka goditur edhe R.P., O.R., 

I.A. dhe D.R., ku të njëjtit kanë dhënë deklarata në prezencën time dhe drejtorit të cilët i kam 

dëgjuar vetë”. E këtë fakt e pohon edhe dëshmitari R.P., i cili ka deklaruar se: “Ditën kur kemi 

dhënë deklaratë tek drejtori, më kujtohet që prezent ka qenë edhe babai i E.”, e të cilin fakt nuk 

e kanë pohuar dëshmitarët O.R., I.A. dhe A.Z., të cilët kanë theksuar se prezent ka qenë vetëm 

drejtori i shkollës A.Z.. Por në këtë drejtim vlen të theksohet se edhe pse dëshmitarët O.R., I.A. 

dhe A.Z. gjatë dëgjimit të tyre në shqyrtimin gjyqësor kanë theksuar se prezentë gjatë marrjes 

së deklaratave me shkrim në shkollë prezent ka qenë vetëm drejtori i shkollës A.Z., në këtë 

drejtim përfaqësuesi ligjor P.S. për secilin veç e veç ka dhënë vërejtje për deklarimet e tyre 

gjatë shqyrtimit gjyqësor, duke theksuar se: “nuk është e vërtetë që ka qenë vetëm drejtori, por 

ka qenë prezent edhe ai kur janë marrë këto deklarata nga  të miturit në shkollë”. Po ashtu kjo 
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vërtetohet edhe nga dëshmia e dëshmitarit R.P. gjatë shqyrtimit gjyqësor ku ka deklaruar se : 

“Lidhur me rripin kam dhënë deklaratë tek drejtori, ku kam thënë se kam pasur dhimbje të 

barkut prandaj e kam hequr rripin, e kam shënuar se më ka goditur edhe mua sepse siç e 

theksova kam pasur frikë dhe presion, dhe me thënë të drejtën kam pasur frikë nga prindi i E.”. 

Prandaj gjykata deklarimeve të nxënësve-fëmijëve tek drejtori nuk ia ka falur besimin ngase 

nuk dihet se këto deklarata a kanë qenë të vullnetshme apo kanë qenë të marra nën presion apo 

në ndonjë formë tjetër, duke marr për bazë të lartpërmendurat. Prandaj edhe gjykata ka ardhur 

në përfundim se pretendimi i prokurorisë së duhet këtyre deklaratave t’iu falet besimi është i pa 

bazuar, për faktin se gjykata nuk  mund t’a mbështesë aktgjykimin e saj në këto deklarata të 

marra në këtë formë, në procedurë administrative, pra të njëjtat nuk janë marrë në procedurë 

penale dhe këto deklarata nuk janë dhënë në prokurori e as në polici sipas autorizimeve të 

prokurorit, konform rregullave të Kodit të Procedurës Penale. 

  

Po ashtu, pretendimi i Prokurorisë Themelore në Gjakovë se e akuzuara në mënyrë të 

vazhdueshme si person zyrtar ka keqtrajtuar nxënësin E.S., duke e goditur në kokë me rrip, 

duke i shkaktuar frikë, ankth dhe mos guxim të vijimit të shkollës, ku është konstatuar nga 

procesverbali i Ministrisë së Arsimit, se është përdorë dhunë fizike dhe psikike, dhe lidhur me 

këtë gjykata duhet t’ia falë besimin procesverbalit të Ministrisë së Arsimit – Departamenti i 

Inspeksionit të Arsimit, Sektori i Inspeksionit të Arsimit në Gjakovë, me të cilin procesverbal 

është konstatuar se e akuzuara L.D. ndaj nxënësit E.S. ka shkaktuar dhunë fizike dhe psikike, 

dhe duhet të nxirret para komisionit disiplinor të DKA-së, si dhe se duhet ti falet besimi 

dëshmitarit Gj.G. – inspektor i arsimit, i cili ka deklaruar se : “DKA ka shqiptuar vërejtje me 

gojë, e që për ne inspektorët e arsimit nuk është e drejtë, pasi që në rastin konkret ka pasur 

dhunë fizike dhe shkelje ligjore”. Mirëpo Gjykata ka ardhur në përfundim se ky pretendim 

është i pabazuar dhe gjykata nuk ka mundur të ia falë besimin procesverbalit të inspektoratit të 

arsimit, në të cilin është konstatuar se e akuzuara si arsimtare e matematikës ka ushtruar dhunë 

fizike ndaj nxënësit E.S., ngase ky konstatim i inspektoratit është i bazuar në deklaratat e të 

miturve të dhëna para drejtorit të shkollës A.Z., e të cilave deklarata gjykata fare nuk iu ka 

falur besimin për arsyet e lartpërmendura, e nga të cilat deklarime dëshmitarët R.P., O.R. dhe 

I.A. janë tërhequr nga deklarimet se arsimtarja L.D. ka ushtruar dhunë, pasi që të njëjtit gjatë 

shqyrtimit gjyqësor janë dëgjuar në cilësi të dëshmitarëve duke i respektuar të gjitha rregullat 

për marrjen e të miturve në cilësi të dëshmitarëve, e të cilët gjatë shqyrtimit gjyqësor, që të tre 

kanë deklaruar se arsimtarja L.D. nuk ka ushtruar asnjëherë dhunë ndaj të dëmtuarit E.S., pra 

nuk e ka goditur asnjëherë, e të cilave deklarata gjykata iu ka falur besimin, për arsyet e 

lartpërmendura. Gjithashtu, pretendimi se duhet t’i falet besimi deklarimit të dëshmitarit Gj.G., 

gjykata ka vlerësuar edhe deklarimet e tij, ku i njëjti lidhur me deklaratat e të dëshmitarëve të 

mitur të dhëna në shkollë,  ka deklaruar se : “Meqë nuk jemi zyrtarë policor, deklaratat e 

lartpërmendura nuk i kemi marrë drejtpërdrejtë nga palët, por i kemi besuar drejtorit të 

shkollës, mësimdhënësit, prindit, prandaj janë deklarata që i kanë dhënë vetë por jo në 

prezencën tonë.”, duke shtuar se “deklaratat i kemi kërkuar nga të gjitha palët në mënyrën më 

demokratike të mundshme që ti japin nga vullneti i lirë dhe të mos kenë asnjë presion 

anësorë.”, dhe në pyetje të gjykatës drejtuar dëshmitarit Gj.G. se : “çka ka për të thënë për 

dëshminë e dëshmitarit R.P. të dhënë në shqyrtimin gjyqësor se lidhur me deklaratën në shkollë 

ka pasur frikë prindi i E., dëshmitari Gj.G. është përgjigjur se :“unë nuk kam koment për këtë 

meqenëse unë nuk kam marrë pjesë gjatë dhënies së deklaratës”. Po ashtu, gjykata ka vlerësuar 

dhe analizuar edhe pjesën ku në këtë procesverbal është konstatuar se ndaj nxënësit - të 

dëmtuarit E.S. është ushtruar edhe dhunë psikike. Mirëpo gjykata ka vlerësuar se ky konstatim 

në procesverbal është në kundërshtim me dëshmitë e dëshmitarëve R.P., O.R. dhe I.A., por 

edhe me deklaratën e dëshmitarëve Z.K. – psikiatër dhe  H.V.-P. – psikiatre për të mitur. 

Dëshmitari Z.K. – psikiatër, gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se : “në bazë të informatave 
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që më janë dhënë nga prindi dhe pacienti mund të themi që gjendja psikologjike sipas tyre ka 

qenë e renduar për shkak se ka pasur dhunë mirëpo për të qenë i saktë në aspektin profesional 

unë duhet  të deklaroi se nuk kam mundë që ta përcaktoj se ajo gjendje a ka qenë për shkak të 

dhunës apo jo, për arsye se që të përcaktohet një gjendje psikiatrike apo psikologjike në 

çfarëdo rasti të ndonjë incidenti apo të ndonjë aksidenti, profesionistët e psikiatrisë forenzike e 

mbajnë pacientin me javë dhe për kohën sa kam bërë vizitë nuk  mundem në aspektin 

profesional që të përcaktoj shkakun e gjendjen e tij.” “Gjendja e tij do të ishte përcaktuar 

saktësisht nga unë sikurse rastësisht ta kisha pasur në vizitë për disa muaj apo javë përpara 

rastit dhe atëherë kam mundur që të bëjë krahasimin në mes të dy gjendjeve, mirëpo të njëjtin e 

kam udhëzuar që të shkojë tek psikiatrja që merret me personat nën moshën 18 vjeçare”. 

Gjithashtu edhe dëshmitarja H.V.-P. – psikiatre për të mitur, gjatë shqyrtimit gjyqësor ka 

deklaruar se : “gjatë vizitës së E. nuk kam mundur të vërejë se a ka pasur ndonjë shenjë të 

dhunës.”, “për të bërë një vlerësim të tillë për çdo fëmijë më nevojiten së paku 3-4 seanca, dhe 

kjo ka qenë vizita e vetme që i kam bërë E. pasi që më nuk më është sjellë për ndonjë vizitë 

tjetër”, “unë kam kërkuar se duhet të takohem edhe me arsimtaren e matematikes, arsimtaren 

kujdestare, shokët dhe shoqet e E., me arsimtarët tjerë dhe me nënën e E., por më pas babai i 

E. nuk është paraqitur më tek unë. Për çka si përfundim vlerësimi i gjendjes psikike dhe 

emocionale nuk është arritur për t’u kryer”. Prandaj, gjykata konsideron se dhuna psikike 

mund të konstatohet vetëm me anë të ekzaminimit përmes seancave të realizuara nga psikiatri, 

duke e mbajtur klientin në seancat e realizuara nga psikiatri pas dëgjimit dhe kontaktimit me 

personat siç e ka shpjeguar edhe vetë dëshmitarët - psikiatër Z.K. dhe H.V.-P., dhe atëherë  do 

të mund të konstatohej dhuna psikike. E në rastin konkret dhuna që është e konstatuar në 

procesverbalin nga inspektorët e arsimit nuk është e mbështetur në ndonjë raport të bërë nga 

ekspertët profesionist e që është dashur të sillet nga prokuroria me të cilën do të konstatohej se 

ka pasur dhunë psikike. Sa i përket pretendimit se në këtë procesverbal po ashtu është 

konstatuar se është bërë vlerësim i gabuar i nxënësit E.S., dhe DKA për këtë ka marrë edhe 

vendimin me të cilin të akuzuarës L.D., i ka shqiptuar masën disiplinore vërejtjen me gojë me 

arsyetimin se ka bërë vlerësim të gabuar të nxënësit E.S., gjykata vlerëson se lidhur me këtë 

pretendim kemi të bëjmë me një çështje administrative dhe jo çështje penale.  

Pretendimi i Prokurorisë Themelore në Gjakovë se e akuzuara me datën 11.12.2015, me 

veprimet e saj të përshkruara në akuzë të dëmtuarit E.S. i ka shkaktuar lëndime trupore, ky 

pretendim është i pabazuar dhe i paargumentuar mirë, për faktin se ky pretendim fillimisht 

është në kundërshtim me provat lidhur me kohën që pretendohet se janë shkaktuar lëndimet me 

akuzë, ngase  Prokuroria Themelore në Gjakovë me aktakuzën e saj si kohë ka përcaktuar 

datën 11.12.2015, që është në kundërshtim me provat e administruara  përkatësisht me 

deklaratën e dëshmitarit P.S., i cili lidhur me kohën e goditjes me rrip ka deklaruar se: “Mua E. 

më ka thënë se mësuesja e ka goditur në fillim të muajit Shtator, diku 2-3 ditë pas fillimit të 

mësimit.”. Gjykata ka gjetur se ky deklarim përputhet edhe me kallëzimin penal që është ngrit 

nga policia, e në të cilën është konstatuar se “sipas ankuesit ngjarja kishte ndodhur me datën 

06.09.2015, në ditën e dytë të mësimit”. Edhe dëshmitarja A.S., gjatë shqyrtimit gjyqësor ka 

deklaruar se : “Ngjarja e rripit ka qenë në muajin Shtator. Gjithashtu, edhe dëshmitari J.J. i cili 

ka bërë kontrollin me datë 11.01.2016, të dëmtuarit E.S., ka deklaruar se : “më ka thënë prindi 

dhe pacienti se kjo ngjarje ka ndodhur më herët para disa muajve 5 apo 6 muajve”. Prandaj 

fillimisht, nga vetë Prokuroria Themelore në Gjakovë nuk dihet koha për lëndimet që 

pretendohet që janë shkaktuar nga e akuzuara, ngase sipas dëshmitarëve dhe kallëzimit penale 

thuhet se ngjarja ka qenë gjatë muajit shtatore ndërsa me akuzë pretendohet se janë shkaktuar 

me datën 11.12.2015. Gjithashtu sa i përket pretendimeve të prokurorisë se lëndimet e lehta 

trupor janë shkaktuar nga e akuzuara L.D. e cila e ka marr rripin e nxënësit R.P. i cili e kishte 

mbi bankë dhe me të e ka goditë në kokë dhe në trup nxënësin E., duke i shkaktuar lëndime të 
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lehta trupore, Gjykata ka ardhur në përfundim se ky pretendim është i pa bazuar dhe është në 

tërësi në kundërshtim edhe me vet deklaratën e dëshmitarit-të dëmtuarit E.S. pasi që i njëjti nuk 

ka deklaruar se ishte goditur me rrip në kokë, por i njëjti gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar 

se: arsimtarja më ka goditur në shpinë, ka dashur që të më godasë edhe në kokë mirëpo e kam 

ngritur dorën dhe më ka goditur në dorë”. Në këtë drejtim gjykata ka analizuar dhe vlerësuar 

në veçanti raportin mjekësor të Dr. J.J. të datës 11.01.2016, deklaratën e dëshmitarit J.J. të 

dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor, akt ekspertimin në bazë të dokumentacionit të çështjes të Dr. 

N.U., si dhe deklaratën e ekspertit mjeko ligjore Dr. N.U., të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor, 

ka ardhur në përfundim se pretendimet se lëndimet janë shkaktuar nga e akuzuara janë të 

pabazuara. Gjykata ka vlerësuar dhe analizuar Raportin e datës 11.01.2016 të lëshuar nga Dr. 

J.J., pas kontrollit që i kishte bërë pacientit këtu të dëmtuarit E.S., ku dëshmitari Dr. J.J. sa i 

përket lëshimit të këtij raporti ka dhënë sqarime të duhura gjatë shqyrtimit gjyqësor duke 

theksuar se : “në aspektin neurologjik kur kam bëtë vizitën pacientit nuk kam konstatuar ndonjë 

deficit neurologjik që do të thotë neoroligjikishtë pacienti ka qenë mirë, pra në kohën kur është 

bërë vizita. Në bazë të të dhënave që kam marr nga pacienti vizita është bërë disa muaj pasi që 

pretendohet që është bërë lëndimi dhe meqenëse statusi neurologjik nuk ka korresponduar me 

ankesat e pacientit kam kërkuar nga ata që të bëhen ekzaminimet plotësuese, një rezonancë 

magnetike dhe një konsultë tek neurokirurgi dhe tek psikiatri.”, “Gjatë vizitës lëndime trupore 

nuk kam vërejtur dhe deficit neurologjik nuk kam vërejtur meqenëse vizita ka qenë pas 6 

muajve lidhur me ankesat e të ekzaminuarit.”, “Si mjek gjatë ekzaminimit nuk kam konstatuar 

dëmtime fizike dhe po ashtu nuk kam konstatuar deficit neurologjik vetëm kam vërejtur status 

neurologjik dhe simptoma të kokë dhembjes për të cilat pacientin e kam udhëzuar që të bëjë 

kontrolle tjera më të thella nga se nga deklarimi i pacientit dhe të dhënat që më ka ofruar nuk 

korespodonte me statutin neurologjik. Ai ka sqaruar termin mjekësor “Contusio Capitis” të 

cilin e kishte shënuar në raport duke theksuar se kjo nënkupton ndrydhje të kokës, mirëpo edhe 

një herë ai ka sqaruar se gjatë kontrollit që kam bërë tek pacienti nuk kam vërejtur këso 

lëndime, pra këso ndrydhje,  mirëpo të dhënat e pacientit kanë qenë të tilla dhe kam kërkuar që 

të bëhen ekzaminime më të thella nga pacienti”. Pra, edhe nga dëshmia e dëshmitarit Dr. J.J., 

del se gjatë vizitës ai nuk e kishte vërejtur se pacienti këtu i dëmtuari E.S. kishte dëmtime siç 

ishin përshkruar në raport diagnozën “Contusio Capitis”, por këtë raport e kishte lëshuar si 

raport të punës dhe jo si raport përfundimtar të tij, pasi vetë dëshmitari ka deklaruar se këto 

lëndime nuk mund të vërehen pas 5 ose 6 muajve. Edhe nga dëshmia e dëshmitarit E.S., del se i 

njëjti nuk ishte dërguar në kontroll nga prindërit e tij për lëndimet që i ishin shkaktuar, ngase i 

njëjti gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se: “pasi ja kam treguar rastin nënës, më ka 

dërguar menjëherë në ambulantë për të ma hequr stresin”. Prandaj, gjykata ka ardhur në 

përfundim se Prokuroria Themelore në Gjakovë, ka bërë një lëshim duke e dërguar raportin e 

Dr.J.J. të datës 11.01.2016, në Institutin e Mjekësisë Ligjore, për të dhënë mendim profesional 

lidhur me diagnozën e përshkruar në këtë raport nga eksperti mjeko – ligjor Dr. N.U., për 

faktin se nga deklarata e vetë deklarata dëshmitarit Dr.J.J., del se këtë raport e kishte 

përshkruar në bazë të dhënave nga prindi dhe pacienti, të cilët i kishin deklaruar se lëndimet 

janë shkaktuar para 5 apo 6 muajve. Ashtu që Dr. J.J. këtë raport e kishte lëshuar si raport të 

punës, dhe jo si raport përfundimtar, dhe pacientin e kishte udhëzuar që të bënte incizime tjera 

magnetike, meqenëse gjatë vizitës vetë dëshmitari Dr.J.J. ka deklaruar nuk e kishte vërejtur 

lëndimin “Contusio Capitis” tek pacienti. Nga eksperti mjeko – ligjor Dr. N.U. pasi nga ana e 

prokurorisë i është dërguar raporti i lartpërmendur, i njëjti pasi ka dhënë mendim dhe ka 

konstatuar se: “Dg: St post contusio capitis; Krizë e vetëdijes; diagnoza mjekësore e 

konstatuar në raportin mjekësor nënkupton ndrydhje të indeve të buta në regjionin e kokës, për 

të cilin dëmtim është konstatuar se është shkaktuar në të kaluarën, përderisa në shkresa të 

lëndës nuk prezantohen raportet mjekësore para kësaj date, të cilat do ta konfirmonin datën e 

saktë të shkaktimit të këtij dëmtimit”. Pra edhe nga vetë konstatimi i akt ekspertimit të ekspertit 
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mjeko - ligjor Dr. N.U., është konstatuar se ka ndrydhje të indeve të buta në regjionin e kokës, 

por përderisa në shkresa të lëndës nuk prezantohen raportet mjekësore para kësaj date, të cilat 

do ta konfirmonin datën e saktë të shkaktimit të këtij dëmtimit, çka edhe konstatimi i ekspertit 

mjeko ligjor është në përputhje edhe me deklaratë e dëshmitarit J.J. i cili ka deklaruar se 

lëndimet nuk i kishte vërejtur por palën e kishte udhëzuar për të bërë incizimet tjera magnetike. 

Edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor, eksperti Dr. N.U., ka deklaruar se : “Në mendimin e dhënë pas 

çdo raporti mjekësor dhe diagnozën mjekësore për ndryshim nga të gjitha mendimet tjera unë 

kam komentuar diagnozën duke dashur që gjithçka të sqarohet deri në detajin e fundit prandaj 

edhe në këtë diagnozë mjekësore kam sqaruar se ka të bëjë me ndrydhje të indeve të buta në 

regjionin e kokës i cili dëmtim është konstatuar se është shkaktuar në të kaluarën përderisa në 

shkresat e lëndës nuk ka pasur të bashkangjitura ndonjë raport tjetër mjekësor që do të 

konfirmonte datën e saktë të shkaktimit të këtij dëmtimi. Raporti tjetër mjekësor i lëshuar nga 

Spitali Regjional “I.G.”- Departamenti i Neuropsikiatrisë në Gjakovë i po të njëjtës datë 

11.01.2016, ka pasur të bashkangjitur konstatimin elektroencepalografik (EEG), në të cilin 

inçizim nuk janë regjistruar elektroaktivitetet specifike dhe unë kam komentuar se nuk janë 

konstatuar dëmtime traumatike.”, “këto janë të bazuara në raportin e parë të lëshuar nga 

Reparti Neurologjisë i Spitalit Regjional “I.G.” në Gjakovë e datës 11.01.2016, diagnozë kjo e 

bazuar pas procedurave të rezonancës magnetike të kokës. Çdo mjek duke filluar nga mjeku i 

praksës së përgjithshme e deri tek mjekët specialist të çdo lëmije të mjekësisë janë të obliguar 

të shënojnë atë çka konstatohet gjatë kontrolleve mjekësorë në formë të diagnozës apo edhe 

komenteve mjekësore mirëpo kualifikimet për dëmtimet trupore janë kompetentë vetëm 

specialistët e mjekësisë ligjore. Zakonisht diagnozat mjekësore që shkruhen në këtë formë ST 

Post, kanë të bëjnë me një periudhë kohore të shkaktimit të tyre një orë më parë deri në 72 orë, 

kur zgjasin simptomat të cilat janë si pasojë e shkaktimit të atij dëmtimi dhe po ashtu edhe 

zbehja e tyre bëhet përbrenda 72 orëve dhe kjo varet nga karakteristikat individuale 

shëndetësore nga se dikush ka aftësi regjenerative që të bëjë riaftësimin e dëmtimeve më 

shpejtë se dikush tjetër.”, mirëpo ka shtuar se “dëmtimet e përshkruara si  ST Post Contusio 

Capitis mund të jenë shkaktuar në datën 11.01.2016 apo para kësaj date minimum 72 orë para 

datës 11.01.2016.”.  Pra, nga të gjitha këto gjykata ka vërtetuar faktin se raporti i Dr. J.J. i datës 

11.01.2016 ka qenë vetëm raport për të dhënë diagnozën lidhur me ankesat që ka pasur 

pacienti, dhe jo se i kishte vërejtur apo që kishin qenë të shkaktuara lëndimet e konstatuara si 

në raport “Contusio Capitis”( ndrydhje të indeve të buta në regjionin e kokës). Prandaj 

pretendimi i prokurorisë se lëndimet e lehta janë shkaktuar nga e akuzuara, gjykata ka ardhur 

në përfundim se ky pretendim është i pa bazuar ngase gjykata e ka vërtetuar faktin se këto 

lëndime nuk kanë ekzistuar fare ngase edhe vet i dëmtuari E. del se nuk ishte goditur me rrip 

në kokë, po ishte goditur në shpinë dhe ne dorë nga e akuzuara. Gjithashtu edhe dëshmitari 

Dr.J.J., ka deklaruar se në kohën kur e ka ekzaminuar pacientin këtu të dëmtuarin E.S. nuk ka 

vërejtur lëndime të cilat i ka përshkruar në raport Contusio Capitis, e po ashtu edhe nga 

dëshmia e ekspertit Dr. N.U. është vërtetuar se dëmtimet e përshkruara si  ST Post Contusio 

Capitis mund të jenë shkaktuar në datën 11.01.2016 apo para kësaj date minimum 72 orë para 

datës 11.01.2016. Andaj, kur merret për bazë edhe koha e Prokurorisë Themelore në Gjakovë, 

për të cilën pretendohet me akuzë se është data 11.12.2015, që nuk është kohë e saktë ngase 

sipas pretendimit të përfaqësuesit ligjor të të dëmtuarit E.S., P.S. dyshohet se janë shkaktuar në 

fillim të muajit Shtator, të vitit 2015, gjykata ka ardhur në përfundim se në rastin konkret lidhur 

me veprimet e të akuzuarës për të cilën pretendohet në akuzë dhe  shkaktimit të pasojës për të 

cilën pretendohet, ka mungesë të lidhjes kauzale.   

 

Sa i përket rripit që është gjetur në sallën e arsimtarëve, përkatësisht në dollapin e 

arsimtares L.D., për gjykatën nuk ka qenë kontestuese ky fakt. Gjykata ka vërtetuar faktin se 

rripi ka qenë i nxënësit R.P., dhe kjo është vërtetuar nga vetë dëshmia e këtij dëshmitari, i cili 
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ka deklaruar se : “Unë e kam hequr rripin nga trupi dhe e kam lënë në tavolinë pasi më 

pengonte. Mësuesja e ka marrë rripin.”, e po ashtu edhe nga dëshmia e dëshmitares Gj.P., si 

përfaqësuese ligjore e nxënësit R.P., ka deklaruar se: “si prind nuk e kam vërejtur se djali nuk e 

ka pasur rripin në pantollona”, e po ashtu këto deklarata janë në harmoni edhe me mbrojtjen e 

të akuzuarës të cilës gjykata ia ka falur besimin, e cila ka deklaruar se : “di që rripi ka qenë i 

R., e kam marrë rripin prej nxënësve”, “Sa i përket këtij rripi e kam harruar dhe pas dhënies 

së deklaratës në polici, pasi kanë ardhur policia në shkollë, iu kam thënë vetë atyre “hape 

dollapin, ngrehi librin se aty është edhe rripi” dhe po të kisha diçka ndoshta do të merrja masa 

që ta fshehi apo të ndërmarrë ndonjë veprim tjetër. Rripi i është dorëzuar policisë atë ditë”. 

Andaj gjykata me dëgjimin e dëshmitarëve dhe provave të administruara nuk ka mundur të 

vërtetojë faktin se këtë rrip e kishte përdorë e akuzuara L.D. duke e goditur të dëmtuarin E.S. 

apo ndonjë nxënës tjetër. 

Gjykata ka vlerësuar dhe analizuar edhe mbrojtjen e të akuzuarës L.D. e cila gjatë 

shqyrtimit gjyqësor, ka deklaruar se : “prej fillimi të Shtatorit 2015 dhe në fund të atij gjysmë 

vjetorit, asnjëherë nuk e ka atakuar apo sulmuar nxënësin E.S., asnjëherë nuk e ka rrahë. Sa i 

përket rripit që është gjetur në dollapin e saj, ajo ka sqaruar se si datë nuk më kujtohet por kur 

kam hyrë në klasë kam parë nxënësit duke u përleshë ndër veti, dhe 5 apo 6 nxënës dhe atë R., 

O., D. dhe E. në klasë, dhe njëri ka pasur rripin në dorë por nuk e di se cili e ka pasur atë., 

meqenëse kjo çështje është proceduar pas katër muajve dhe e di që rripi ka qenë i R., e kam 

marrë rripin prej nxënësve, i kam ulur nëpër vende, dhe mbaj mend se dy nxënësa kanë qenë 

shumë të skuqur në fytyrë dhe iu kam thënë “shkoni lani fytyrën” dhe pastaj kam filluar 

mësimin, dhe ora është mbajtur normalisht. Pas kësaj nuk është ankuar askush dhe rripin e 

kam marrë në atë moment, kam shkuar në sallën e arsimtarëve, aty ku i mbajmë ditarët e kemi 

një dollap personal, dhe rripin e kam gjuajtur pas librave”. Mbrojtjes të akuzuarës L.D., 

gjykata ia ka falur besimin e plotë për shkak se është në harmoni me dëshmitë e dëshmitarëve 

R.P., O.R., I.A., Gj.P., B.R., F.A., S.H.aziri, A.Z., V.H., J.J. dhe H.V.-P., të cilëve gjykata po 

ashtu iu ka falur besimin e plotë.  

Prandaj, gjykata nga provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor një nga një, e 

pastaj të ndërlidhura njëra me tjetrën, ka konstatuar se aktakuza e Prokurorisë Themelore në 

Gjakovë është e bazuar vetëm në deklaratën e të dëmtuarit E.S., dhe deklaratat e prindërve të 

tij, këtu dëshmitarëve P.S. dhe A.S., që deklarimet e tyre janë në tërësi të bazuara në deklaratën 

e të dëmtuarit E.S. të cilit gjykata nuk ia ka falur besimin, dhe pretendimi i prokurorisë se e 

akuzuara L.D., si arsimtare e matematikës në mënyrë të vazhdueshme e kishte keqtrajtuar 

nxënësin – të dëmtuarin E.S., keqtrajtim ky me shuplaka, e me datën 11.12.2015 pasi që ka 

hyrë në klasë e merr rripin nga nxënësi R.P. e godet në trup dhe në kokë nxënësin E., është i 

pabazuar pasi që gjykata me provat e administruara dhe në bazë të dëshmive të dëshmitarëve të 

cilëve gjykata iu ka falur besimin gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk ka mundur të vërtetojë këtë 

pretendim, prandaj gjykata mori aktgjykim lirues për faktin se aktakuza ka mbetur në nivelin e 

dyshimit të arsyeshëm dhe jo të bazuar mirë në prova të artikulueshme dhe të besueshme se e 

akuzuara ka kryer veprat penale për të cilat ngarkohet, andaj në mungesë të provave, të 

akuzuarën L.D. e ka liruar nga akuza për veprën penale keqtrajtimi gjatë ushtrimit të detyrës 

zyrtare ose autorizimeve nga neni 198 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së dhe veprën penale 

lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 par.3 nënpar.3.2 lidhur me par.2 dhe par.1 nënpar.1.4 të 

KPRK-së, të përshkruara si në dispozitivin I dhe II të këtij aktgjykimi. 

6. Vendimi për lirimin e të akuzuarit nga akuza  
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Duke u bazuar në këto që u cekën më lart dhe në nenin 364 par.1 nënpar.1.3 të KPP 

gjyqtari i vetëm gjykues e liroi nga akuza të akuzuarën L.D., për kryerjen e veprës  penale, siç 

është cekur në dispozitivin I dhe II të këtij aktgjykimi.  

 

7.Vendimi lidhur me kërkesën pasurore-juridike 

 

Vendimi mbi udhëzimin e palës së dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

në kontest civil është marrë në kuptim të dispozitës së nenit 463 par. 3 të KPP-së. 

 

8. Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është marrë duke u bazuar nenin 454 

par.1 të KPP-së.  

 

Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitivin të këtij aktgjykimi, konform nenit 364 

par.1 nën par.1.3 të KPP-së. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

- Departamenti i përgjithshëm - 

P.nr.792/16, me datë 17.05.2019 

Procesmbajtësja,                                Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Nushe Kadrija                                  Mentor Bajraktari  

 

 

UDHËZIMI JURIDIK:  Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditësh pas marrjes së aktgjykimit, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate. 

 


