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Numri i dokumentit:     00088345 

P.nr.539/2018 

 

NË EMËR TË POPULLIT  

  

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykues Luan Berisha, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Luljeta Susuri, 

procesmbajtëse,  në lenden penale kundër të akuzuarit E.Q, nga Prizreni, për shkak të veprës 

penale të sulmit nga neni 187 par.3 të KP-ës, sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore në 

Prizren PP.nr.297-3/2017 të datës 13.03.2017, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor publik në 

pranin e Prokurorit të shtetit në Prizren Sahide Sefa, të akuzuarit, dhe të dëmtuarës A.S, me 

date 04.06.2018 morri dhe publikisht shpalli  këtë:  

  

          

 A K T G J Y K I M 

 

I akuzuari: 

 

E.Q, nga i ati M. dhe nëna A. e lindur F., i lindur me datë ... në Prizren, ku edhe tani 

jeton, rruga “...”, nr. 109, student tregtar, i martuar, baba i ... fëmijëve, i gjendjes së mesme 

ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

 

Ë SH T Ë   F A J T O R  

  

 Me datën 02.02.2017 rreth orës 16,30 minuta, në Prizren, në rrugën “..., me dashje e 

sulmon të dëmtuarën A.Q– ish bashkëshorten e tij, në atë mënyrë që e dëmtuara shkon në 

shtëpinë e ish bashkëshortit – të pandehurit, që ti shoh dy fëmijët e saj, në atë moment vjen në 

shtëpi i pandehuri i cili e kap për krahu të dëmtuarën duke e larguar me dhunë nga shtëpia,  

 

 Këso dore ka kryer veprën penale sulmi nga neni 187 par.3 të KP-ës, 

  

 

 

Andaj gjykata në kuptim të nenit 7,41,49 par.1 pika 1.1,50,51,52,73,74, 75, 76, 187 

par.3 të KP-së, të akuzuarës i shqipton: 
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DËNIM ME KUSHT 

 

Ashtu qe i vërteton dënimin me burg ne kohëzgjatje prej 6 (gajshtë) muajve  i cili dënim 

nuk do te ekzekutohet ne afatin e verifikimit prej 1 (një) viti e nga dita e plotfuqishmërisë se 

këtij aktgjykimi, nëse i akuzuari nuk kryen vepër te re penale.  

 

Obligohet i akuzuari qe ti paguaj shpenzimet në emër të paushallit gjyqësore shumen 

prej 20,00 Euro, si dhe në emër të mbrojtjes së viktimave shumën prej 30,00 Euro, në afat prej 

15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi nën kërcënim të ekzekutimit të 

dhunshëm. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren – Departamenti i Përgjithshëm, kësaj gjykate i ka 

parashtruar aktakuzën PP.nr.304/16 të datës 13.12.2016, kundër të akuzuarit H.B, nga 

Prishtina, për shkak të veprës penale  mashtrimi nga neni 335 par.1 të KP-ës 

 

Prokurori i shtetit Sahide Sefa, në fjalën e sajë përfundimtare deklaron: duke u bazuar në 

deklaratën e të dëmtuarës të dhënë në shqyrtimin gjyqësor, në foto- dokumentacion,  mbes në 

tërësi pranë aktakuzës PP.nr.297-3/17 të dt.13.03.2017 i parashtruar  ndaj të pandehurit E.Q, 

për shkak të veprës penale, sulmi nga neni 187 par.3 të KP-ës. për çka  i propozoj gjykatës që 

të njëjtin ta shpall fajtor  dhe të njëjtin të dënoj sipas ligjit. Gjykatës i propozoj që me rastin e 

marrjes së vendimit  mbi llojin dhe lartësinë e dënimit, të ketë parasysh  rrethanat lehtësuese, e 

si rrethanë lehtësuese të merre parasysh  edhe faktin që edhe e dëmtuara pa pëlqimin e të 

akuzuarit, si dhe të anëtarëve të tjerë të familjes, ka hy në shtëpinë e të akuzuarit deri  te çka 

edhe ka ardhur si pasoj vepra  penale nga ana e të pandehurit. 

 

E dëmtuara A.S, në fjalën e sajë përfundimtare deklaro: Unë si palë e dëmtuar nuk 

parashtroj kërkesë pronësore juridike ndaj të akuzuarit.  

 

I akuzuari E.Q, në fjalën e tij  përfundimtare deklaron: unë që në fillim të shqyrtimit, 

edhe gjatë shqyrtimit, edhe tani në fjalën përfundimtare deklaroj që nuk e kam kryer veprën 

penale e cila më vihet në barrë,  andaj, nga të cekurat konsideroj 1që me asnjë provë nuk është 

vërtetuar që unë të kem kryer veprën penale  e cila më vihet në barrë, andaj propozoj gjykatës 

që në mungesë të provave të më liroj nga kjo akuzë. 

  

Gjykata në shqyrtimin kryesor ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

 

Me datën 02.02.2017 rreth orës 16,30 minuta, në Prizren, në rrugën “...”, i akuzuari me 

dashje e sulmon të dëmtuarën A.Q– ish bashkëshorten e tij, në atë mënyrë që e dëmtuara shkon 

në shtëpinë e ish bashkëshortit – të pandehurit, që ti shoh dy fëmijët e saj, në atë moment vjen 

në shtëpi i pandehuri i cili e kap për krahu të dëmtuarën duke e larguar me dhunë nga shtëpia,  

 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar pas shqyrtimit të gjitha shkresave dhe 

administrimit të provave të lëndës, dhe ate deklaratës të akuzuarit, dëmtuarës – dëshmitares 

A.S, dëshmitareve A.Q, A.G, B.L dhe Sh.K, andaj gjykata pas shqyrtimit të gjitha provave të 

cekura dhe vlerësimit të të njëjtëve të gjitha së bashku dhe secila veç e veç, në rastin konkret ka 

vërtetuar që në veprimet e të akuzuarit formohen të gjitha elementet e veprës penale sulmi 

mashtrimi nga neni 187  par.3 të KP-ës, duke vërtetuar paraprakisht përgjegjësin penalo 

juridike të akuzuarit,  
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Gjykata gjendjen e këtill faktike e ka vërtetuar në bazë të deklaratës të dëmtuarës -

dëshmitares A.S, e  cila në shqyrtimin gjyqësor me datën 15.03.2018 deklaron: pasi që ka 

kaluar një kohë e gjatë nga dita e dhënies së deklaratës në stacionin policor, më kujtohet për 

afërsisht përmbajtja e saj dikur rreth 70-80%  

 

Konkretisht me datë 02.02.2017, dy javë para ditës kritike, unë e kam shkëputur 

bashkësinë martesore me këtu ish bashkëshortin tim E., por ende nuk e kishim filluar 

procedurën e shkurorëzimit, të cilën tani më e kemi të përfunduar në ndërkohë. Dy ditë para 

kësaj ngjarje të ditës kritike, pra me 31.01.2017, unë e kam parë ish vjehrrën time A.Q, që 

kishte shkuar në shkollën fillore “...” për ta dërguar djalin tim D. në shkollë, i cili vijon klasën 

e II, arsyeja se pse e kam shkuar tek shkolla ka qenë që me këtë datë pra me 31.01.2017, e ka 

pasur ditëlindjen vajza jonë D., e cila ka qenë 5 vjeçare, dhe kam dëgjuar që e njëjta kishte 

filluar vijimin para shkollor, mu në këtë shkollë. U takova me ish vjehrrën time, me të njëjtën 

biseduam, ishte një bisedë e shëndosh, pa kurrfarë keq kuptimi apo tensionimi, dhe biseduam 

qetas. Me te ishte edhe djali D., të cilin e njëjta e kishte për ta dërguar në shkollë, unë e luta A., 

që të më lë 10 minuta D., derisa të kthehet ajo pasi që ta dërgoj D.në shkollë. E njëjta pranoi të 

më lë në shoqëri me D.2, dhe pasi që e njëjta u kthye, në vazhdim më propozoi që pas dy dite, 

pra që i bie me 02.02.2017, që unë të shkoj në shtëpinë e saj, ku ajo jeton me djalin e saj E., 

dhe fëmijët e mi, që ti takoj unë të njëjtit. Kështu pas dy dite pra me datë 02.02.2017, unë 

shkova në shtëpinë e Anishës, për të takuar fëmijët e mi, ashtu siç e kemi lënë paraprakisht me 

të njëjtën dy ditë më herët. Unë shkova në ditën e cekur, dhe e pashë për çudi ishin dyert të 

mbyllura të shtëpisë dhe të oborrit, i kam vërejtur në dritaret e katit të dytë D.dhe D.2, kam 

kërkuar dhe e kam ftuar A. të mi qelë dyert, së paku 10 minuta, për ti takuar fëmijët e mi, ngase 

duke përjashtuar takimin që theksova më lart në shkollë, unë dy javë ditë nuk e kisha takuar 

fëmijët e mi, unë jam nënë e tyre, andaj edhe më ka marr malli për ti parë të njëjtit. Vajza – D., 

bërtite  nga dritarja “mami mami”, ndërsa djali D., ishte  hutuar i tëri, dhe i thoshte ish vjerës 

time A., “thire b...n në telefon”.  Në këtë situatë dhe në këtë gjendje, unë kam mbetur e ulur 

pranë shtëpisë, derisa të qetësohen fëmija,  

 

Ish vjehrra ime A., e ftoj në telefon E., dhe i njëjti i kishte thënë  “të largohet”, ashtu më 

përcjelli vjehrra, e po ashtu D. nga dritarja më tha “mamë mamë, largohu, shko, se babai po 

vjen me polici”, kjo fjalë e djalit më ka mbetur thellë në kujtesë dhe nuk do ta haroj gjatë. 

Reagimi im ishte që unë këmbëngulja që ti shoh fëmijët, dhe nuk e kisha ndërmend që të 

largohem pa i pa të njëjtit, isha e vendosur që edhe nëse vjen E. me policin, unë nuk kam bërë 

asgjë të keqe, dhe skanë çka të më bëjnë.  

 

Pas kësaj situate po kam tentuar të hyjë brenda në shtëpi, . kam tentuar ta hap derën por 

dera ka qenë e mbyllur, dhe pastaj kam përdorur forcën duke shtyer derën me dhunë dhe e kam 

thyer të njëjtën dhe kam hyrë brenda, dhe me të hyrë në shtëpi, jam ngjitur shkallëve drejt e në 

dhomat e fëmijëve. Në tërë këtë situatë ish vjehrra ime A., nuk ka reaguar fare, përkundrazi me 

të njëjtën jam konsultuar lidhur me bisedën paraprake që e kemi pasur në shkollë dy ditë më 

herët, ashtu siç përshkrova më lart, i kam drejtuar me fjalët, “ti ke qenë ajo që më ke ftuar vet 

që të më lejosh ti takoj fëmijët, pas dy dite, pra për sot, e pse tani nuk më lejon, e njëjta nuk 

pati përgjigje në këtë, i vetmi reagimi i saj në tërë këtë rast ka qenë që e ftoi djalin e saj E. në 

telefon. Pas 10 minutash i njëjti u paraqit në vend të ngjarjes, i cili ishte vetëm, hyri në dhomën 

ku isha unë me fëmijët, dhe menjëherë më sulmoi mua, paraprakisht duke e larguar vajzën dhe 

djalin nga përqafimi im, më ka kapur për dore, në pjesën e supit mbi bërryl të dorës të majtë, 

dhe më shtyri, dhe pasi që unë rashë në tokë, i njëjti më ka tërhequr zvarrë deri tek hyrja 



 Numri i lëndës: 2018:009792 
 Datë: 24.07.2018 
 Numri i dokumentit: 00088345 
 

4 (10)  

   
2
0
1
8
:0
0
9
7
9
3

 

poshtë, në tërë këtë situatë, unë kam përsëritur prapë se nuk dal, e atëherë i njëjti e ka ftuar 

policinë.  

 

Ndaj tërë këtyre veprimeve të pandehurit të cilat i përshkrova më lartë po kam pësuar 

lëndime por nuk kam shkuar te mjeku për të bërë raport mjekësor, pasi që në spitalin e 

Prizrenit, dhe njësinë koronare punon nëna ime, dhe nuk kam dashur që të më shoh nëna në atë 

gjendje si dhe kolegët e saj të cilat i njoh dhe më njohin, edhe pse ka qenë insistimi i zyrtarët 

policore Sh.K, që të bëjë një kontrollim mjekësor, unë nga të cekurat nuk kam pranuar.  Në 

vend të ngjarjes kanë qenë prezent vetëm fëmijët Dreni dhe Drenusha, dhe nëna E. A., e askush 

tjetër, e tërë ngjarja ka ndodhur në dhomë dhe në shtëpi, në hapësirat e mbyllura.  

 

Ish vjehrra ime ka tentuar të na ndaj, e njëjta nuk pati suksese në këtë, ngase në situatën 

e krijuar, nga bërtimat dhe qarjet e fëmijëve, unë e mbylla derën e dhomës së fëmijëve, dhe 

dola në korridor, në korridor kam vërejtur këtu të akuzuarin, i cili kishte pasur në dorë një 

mjetë të ftoftë – thikë, të cilën e morri në kuzhinë, dhe mu drejtua me fjalët “largohu, se të theri 

në qafë”, dhe goditi derën e dhomës së fëmijëve me thikë. Vjehrra e ka parë thikën në dorë E., 

reagimi i saj në momentin e cekur, reagimi i saj ka qenë me fjalë, “lëshoje, lëshoje thikën”, dhe 

pas këtyre fjalëve i akuzuari e ka lëshuar thikën. Fakti që thikën nuk e kam përmendur në 

deklaratën e dhënë në polici atë ditë ka qenë që kam qenë shumë e emocionuar, e stresuar nga 

tërë atë që përjetova, dua të theksoj që emocionet mi ka shtuar më shumë edhe prezenca e 

fëmijëve në lokalet e policisë.  

 

Kur ka ndodhur rasti jo nuk kam qenë në procedurë të shkurorëzimit, tani jam në status e 

shkurorëzuar, pasi që me aktgjykimin e kësaj gjykate më nuk jemi bashkëshort me këtu të 

akuzuarin. Fëmijët me kërkesën time janë dhënë në ruajtje dhe edukim babait, këtu të 

akuzuarit, të cilat i vizitoj, dhe pas rastit të ndodhur më nuk kam probleme sa i përket vizitave 

të fëmijëve.  

 

Po është e vërtet në momentin derisa kam qëndruar unë në korridor, i akuzuara e ka 

thirrur policinë në telefon, paraprakisht pasi që e ka ftuar nëna e tij në telefon, dhe e ka njoftuar 

që unë kam ardhur te shtëpia e të akuzuarit për ti parë fëmijët, i akuzuari së bashku me ish 

punëtoren të lokalit tonë të përbashkët, tani me të cilën jeton, A.K, ka shkuar në stacionin 

policor në Prizren, i ka njoftuar zyrtarët policor për rastin, dhe në rast se unë nuk largohem nga 

shtëpia e të akuzuarit kur vjen ai të cilën gjë edhe e kam bërë, atëherë i njëjti do të ftoj me 

telefon policinë, ashtu siç edhe ka vepruar.  

 

Jo nuk kam pësuar lëndime në momentin kur e kam hapur derën me forcë pasi dera ka 

qenë e mbyllur vetëm me reze. Po është e vërtet që unë me datë 11.03.2018, kam ardhur në 

shtëpinë e të akuzuarit si çdo herë, për ti marr fëmijët, dhe duke dalë nga oborri i shtëpisë me 

fëmijët e mi, Dreni, më tha “mamë, ka thënë b... që mos të thërrasësh në këtë numër më, ngase 

këtë numër ti po e shpërndanë personave që b... ju ka borxh”, nga kjo unë e ndjeva veten 

shumë keq, ngase me këtë numër unë kam kontaktuar me fëmijët e mi, e i cili numër ka qenë 

numri i telefonit i vjehrrës time, nga kjo është e vërtet që unë kam kërkuar që të kthehem të 

hyjë në shtëpi, dhe të sqaroj me E. ose me ish vjehrrën time këtë rrethanë, por në derë të 

shtëpisë është paraqitur E. vetë së bashku me bashkëshorten e vet, dhe E. më është drejtuar me 

fjalë “largohu kurv”, para fëmijëve., kjo ka qenë e tëra, unë i kam marrë fëmijët dhe kam 

shkuar në drejtimin tim.  

 

Unë kur shkova në stacionin policor për të dhënë deklaratë në zyrat e recepcionit të 

policisë, zyrtari policor sa e di unë tani është në pension, me pseudonimin G., më njoftoj që 
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para pak kohësh ishte ish bashkëshorti me punëtoren e vet, këtu i akuzuari me bashkëshorten e 

vet, dhe kishte paraqitur rastin. Çka ndodhi tani, në këtë pyetje unë u përgjigja që e kam 

problemet e mija dhe erdha që jap një deklaratë. Andaj këtu e kuptova që këtu i akuzuari 

paraprakisht kishte qenë në stacionin policor, kishte paraqitur rastin, e kur ka ardhur në shtëpi, 

pas veprimeve që i ka ndërmarrë ndaj meje, ashtu siç përshkrova më lart, këto dy situata të 

paraqitura, janë ashtu siç përshkrova më lart.   

 

Dëshmitarja A.Q, në shqyrtimin gjyqësor me datë 15.03.2018, deklaron:Po kam qenë me 

datën 02.02.2017, në shtëpi kur ka ardhur këtu e dëmtuara. Po, është e vërtetë që unë e kam 

takuar të dëmtuarën dy ditë para rastit te shkolla “...!”,. ngase unë i kam dërguar fëmijët e djalit 

tim D.dhe D.2 në shkollë, dhe pasi që djali im është i shkurorëzuar me këtu të dëmtuarën, unë i 

kam rritur këta fëmi, dhe ende kujdesem për ta, dhe të njëjtit janë me mua dhe djalin tim, edhe 

vet jam nënë, e di çka do të thotë dashuria e nanës ndaj fëmijët, dhe i kam thënë “unë do të 

mundësoj takime të fëmijëve me ty, por tinza djalit tim, këtë e kam thënë nga fakti që ka qenë 

një kohë shumë e shkurtër në atë kohë kur djali im E., me këtu të dëmtuarën A. e kishin 

shkëputur bashkësinë martesore, por nuk i kam thënë ajde pas dy dite në shtëpi nuk i kam thënë 

fare. Në ditën kritike kur ka ardhur djlai im E., në shtëpi pas telefonatës time, policia ka ardhur 

në të njëjtën kohë gati kur ka ardhur edhe E.,  

 

Dëshmitarja A.Q, në shqyrtimin gjyqësor me datë 04.04.2018, në vazhdim të deklaratës 

së vet deklaron: me datën 02.02.2017 rreth orës 16,30, kur ka ardhur këtu ish nusja ime A.S, po 

kam qenë, kam qenë duke u kujdesur për fëmijët e djalit, këtu ish nusja jonë e ka futur dorën në 

brendi të derës, nga pjesa e brendshme e derës dhe të njëjtën e ka hapur me forcë, ka hyrë në 

dhomë ku isha unë dhe fëmijët, i kam tërhequr vërejtjen që të largohet sa nuk e kam ftuar 

policinë, E. u paraqit në shtëpi së bashku me zyrtarët policor, E. nuk ka ardhur në dhomë ku ka 

qenë A. me fëmijë, por policia e ka hasur E. te dera e hyrjes së shtëpisë, ndërsa A. ka qenë në 

korridor me fëmijët, policia ka ardhur menjëherë me E., A. me fëmijët ishte në shkallët e 

korridorit. Djali im E., nuk i tha asgjë Albanës për hatër të fëmijëve, policia ka ardhur me 

ftesën time, pasi që unë e kam ftuar policinë, pasi që e dëmtuara ka hyrë me forcë në shtëpinë 

tonë.  

 

Në momentin kur ka mbërri E. në shtëpi, A. dhe fëmijët kanë qenë në shkallët e ulur. 

Theksova më lart që e njëjta ka qëndruar në shkallë këtu e dëmtuara, djali im E. as nuk i ka 

thënë asnjë fjalë, e as nuk ka ndërmarrë asnjë veprim në drejtim të saj.  

 

Dëshmitari A.G, në shqyrtimin gjyqësor me datë 27.04.2018, deklaron: unë në këtë kohë 

me datë 02.02.2017, kam punuar si zyrtarë policor pranë Stacionit policor Alfa në Prizren, të 

cilën punë e kam kryer deri para një muaj. Në ditën kritike unë kam qenë në zyrën e pranimit të 

palëve, dhe është paraqitur këtu i akuzuari, me arsyetim që ish bashkëshortja e tij, këtu e 

dëmtuara A., kishte shkuar në shtëpinë e tij, me të cilën i njëjti kishte shkëputur jetën e 

përbashkët martesore, një muaj më herët, arsyetimi i këtu të akuzuarit për paraqitjen e rastit ka 

qenë që në shtëpi ka qenë nëna e tij, së bashku me dy fëmijët e të akuzuarit të moshës së 

njomë, andaj i njëjti me rastin e lajmërimit e rastit, ka shprehur një lloj frike, mos këtu e 

dëmtuara mund ta sulmoj nënën e tij, ish vjehrrën e saj, dhe për këtë arsye kërkoj edhe 

ndihmën tonë.  

 

Në mungesë të patrullave dhe stafit zyrtarë, unë së bashku me toger F.B, shkuam në 

vendin e ngjarjes së bashku me këtu të akuzuarin. Më kujtohet që kur kemi arritur në vend të 

ngjarjes tek shtëpia e këtu të akuzuarit, ka qenë një atmosferë bukur e rëndë, fëmijët e njomë 

qanin, nëna e të akuzuarit ishte e shqetësuar, pretendonte që e dëmtuara kishte hyrë me dhunë 
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në shtëpinë e tyre, e dëmtuara A., tërë kohën endej sa hypte në katin e dytë sa zbriste në katin e 

parë, nën pretendimin që shtëpia ishte edhe saj. Në këtë gjendje të tensionuar, ne e kemi marr 

të gjitha palët dhe e kemi shoqëruar në stacionin policor në Prizren për të dhënë deklarata 

lidhur me këtë çështje penale. Në vendin e ngjarjes i akuzuari pretendonte që prona e tij, 

shtëpia familjare, konkretisht dera e hyrjes, ishte e dëmtuar nga ana e të dëmtuarës, por ne si 

zyrtarë policor, nuk kemi vërejtur ndonjë dëmtim të dukshëm, që ja vlen të theksohet, Në 

stacionin policor kur kemi arritur, kemi njoftuar zyrtarët hetues, konkretisht zyrtaren policor 

Shkendije Kurti, ku e dëmtuara A., kam vërejtur në bazë të prezantimit të saj që ka pasur një 

mavijosje në pjesën e mbi krahut të dorës së djathë sa më kujtohet, e cila pretendonte që këto 

janë shkaktuar nga ana e të akuzuarit. E njëjta në vazhdim ka pretenduar që lëndimet e cekura, 

ja kishte shkaktuar këtu i akuzuari, por jo në momentin kur ne ishim prezent, por në ditën e 

cekur të njëjtë më herët. Të njëjtës i është ofruar ndihma mjekësore, por nuk e ka pranuar. Sa 

jam unë në dieni, nuk jam i njoftuar që E. të ketë ardhur në ditën e cekur më herët për të 

paraqitur një rast të tillë.  

 

Ne kemi qenë me automjetin zyrtarë, unë dhe kolegu toger F.B, ndërsa me automjetin e 

tij privat ka qenë E., i cili na ka udhëzuar se ku është lokacioni i shtëpisë së tij, pasi që na nuk e 

dinim, kjo është mënyra se si kemi arritur në vend të ngjarjes.  

 

Ne kemi qëndruar si zyrtarë policor, në vend në mes të akuzuarit dhe të dëmtuarës ka 

pasur tentativa të tensionimit të situatës, fyerje, sharje, ofendime akuza nga njëra anë në anën 

tjetër dhe kundërta, por derisa kemi qenë na në vendin e ngjarjes nuk ka pasur kurrfarë kontakti 

fizik në mes të palëve. Dëshmitari në fund thekson që e dëmtuara ka pretenduar që ka “hise” në 

shtëpinë e të akuzuarit, në të cilën ka qenë me qira, pasi që ajo e ka gjetur qiraxhiun, dhe se ka 

kontribuar në qiradhënie dhe mirëmbajtje të objektit. Po ashtu e njëjta pasi që janë qetësuar 

pakë “gjakrat”, ka njoftuar pas një kohë të shkurtër derisa ende ishte në stacion policor se këtu i 

akuzuari paraprakisht e kishte tërhequr zvarrë nga shtëpia, mu nga kjo deklaratë edhe është 

iniciuar rasti në fjalë.  

  

Në raportin që e kemi përpiluar me datë 02.02.2017, në të njëjtën pos tjerash kemi 

theksuar: dhe ate në mes të rreshtit të 8 citoi: “mirëpo sipas saj ishte burri i saj e cili e kishte 

tërëhequr me forcë për ta larguar nga shtëpia duke i shkaktuar lëndime (gërvishtje) në krahun e 

djathtë”, të cekurat më lart, kanë qenë të theksuara nga e dëmtuara në Stacionin policor, kjo 

nga fakti që me të arritur në vend të ngjarjes, theksova më lart ka qenë situatë e tensionuar, 

andaj për ti qetësuar “gjakrat”, i kemi shoqëruar të njëjtit në stacionin policor, dhe të cekurat e 

dëmtuara i ka deklaruar në stacionin policor.  

 

Dëshmitari B.L, në shqyrtimin gjyqësor me datë 04.06.2018, deklaron: unë është e 

vërtetë që kam përpiluar kallximin penal të cekur më lartë, nga shkresat të cilat janë deponuar 

në kallximin penal, siç janë deklaratat e palëve, të cilat deklarata i kanë marrë kolegët e mi, dhe 

atë dëshmitari paraprak nga shqyrtimi i kaluar dhe dëshmitarja që do të dëgjohet në ndërkohë,  

dhe në bazë të fotove të cilat janë bashkangjitur këtij kallximi, unë si zyrtar policor kam 

përpiluar edhe kallximin penal, nga se kam  konsideruar se ekziston dyshimi i arsyeshëm për 

veprën penale,  dhe ate të sulmit fizik nga neni 187 par.3 të KP-ës. Kështu të përpiluar, e kam 

dorëzuar edhe në Prokurori, nga i cili kallxim të njëjtit kanë parashtruar edhe aktakuzë, dhe 

lënda është dërguar në gjykatë. Përndryshe mbetem në tërësi pranë të njëjtit, duke shtuar që 

unë në ditën e përpilimit të kallximit penal, personalisht si zyrtar policor nuk kam komunikuar 

me asnjërin nga palët, andaj pos të cekurave më lartë, nuk kam tjetër çka të shtoj.  
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Dëshmitarja Sh.K, në shqyrtimin gjyqësor me datë 04.06.2018, deklaron: në kuadër  të 

detyrave të punës si zyrtare policore me dt.02.02.2017,  më është dhënë detyrë që të dëgjoj dhe 

të marrë deklaratë në cilësinë e të dëmtuarës këtu të dëmtuarën A.S. Me të marrë detyrën, unë e 

kam bërë intervistimin e të njëjtës, në bazë së të cilës intervistë edhe kemi përpiluar 

procesverbalin mbi marrjen në pyetje të së njëjtës dhe  ate me dt.02.02.2017, në bazë të së cilës 

intervistë dhe procesverbale ju jam bashkangjitur edhe provat tjera si dhe fotografi, e të cilat e 

kanë përbërë edhe kallximin penal dhe ate 2017 ...të dt.03.02.2017. Unë  me pranimin e ftesës 

nga gjykata, kam shfletuar shkresat e lëndës, dhe rasti si rast pos atyre të cekura në 

procesverbal për momentin asnjë detal tjetër nuk më kujtohet, që do  të vlente të theksohej në 

veçanti.Unë nuk e di se pas sa kohe ka hyrë në zyrën e pranimit këtu e dëmtuara, theksova më 

lartë që ne kemi punë të përditshme dhe të shumta, andaj edhe lidhur me detalet se kur pala 

deklarohet për ndonjë veprim apo mos veprim, thjeshtë nuk mund të më kujtohet, e njëjta vlenë 

edhe për këtë rast konkret. Fotografimin të cilën e kemi bashkangjitur këtij kallximi penal, e 

kam bërë unë personalisht, zakonisht e kemi një praktik të tillë, e po ashtu edhe fotot e dorës, 

janë të fotografuara të dorës së të dëmtuarës.  

 

Sa i përket deklaratës të dëmtuarës të dhënë në stacionin policor, a është e vërtetë që e 

njëjta ka propozuar që nuk dëshiron të iniciohet rast dhe nuk dëshiron  që të  merren masa 

ligjore ndaj ish bashkëshortit të saj E.Q, dhe problemet do ti zgjedhin përmes Qendrës për punë 

sociale, derisa të cekurat e të dëmtuarës qëndrojnë me shkrim në procesverbal, të cilin 

procesverbal të dt.02.02.2017 e ka nënshkruar e njëjta e po ashtu edhe  e kam të shënuar edhe 

numrin zyrtar të ID, është plotësisht e vërtetë,  

 

Në shqyrtimin gjyqësor me datë 04.06.2018, Prokurorja  e shtetit heq dorë nga leximi i 

shkresave, pasi që deklarata e të pandehurit, dhe e të dëmtuarës të dhënë në procedurën 

paraprake në stacionin policor në Prizren, është konsumuar me deklaratën e të dëmtuarës të 

dhënë në shqyrtimin gjyqësor, ndërsa në deklaratën e të akuzuarit  në vazhdim të shqyrtimit, do 

të konsumohet edhe deklarata e të njëjtit të dhënë në procedurë para penale, andaj nga të 

cekurat heqi dorë nga leximi i të njëjtave në fazën e leximit të shkresave, të propozuara si në 

aktakuzë.  

 

I akuzuari E.Q, në shqyrtimin gjyqësor me datë 04.06.2018, deklaron: ditën kritike kam 

qen në lokalin tim, të cilin tani e kam mbyllur, “.... Kam qenë duke punuar, dhe  gjatë punës  

më ka ftuar në telefon nëna ime Ajnisha Qusaj, dëshmitare në këtë çështje penale dhe më ka 

njoftuar që në shtëpinë time ka ardhur  këtu e dëmtuara, dhe ka hapur derën e korridorit  

dhunshëm, pasi  që ka hyrë  dhunshëm në shtëpinë tonë e njëjta edhe e ka dëmtuar dorën, po 

ashtu nëna më njoftoji që e kishte ftuar policinë, por të njëjtit nuk janë paraqitur në ndërkohë, 

andaj e njëjta më ftoi mua për të më njoftuar për rastin. Unë lokalin e kam pasur përballë 

stacionit policor në Prizren, dhe me të dëgjuar këto fjalë nga nëna ime, unë personalisht i 

njoftova zyrtarët policor, dhe të njëjtit u arsyetuan që shkaku i vonesës është që nuk ka patrullë 

për të shkuar në  vend të ngjarjes. Unë pas rastit të paraqitur personalisht, të njëjtit më 

udhëzuan që unë me automjetin tim ti drejtoj në drejtim të shtëpisë  sime ndërsa ata më 

përcjellin  më pas. Patrolla e policisë që  u nisën në vend të ngjarjes ka qenë nga dy zyrtarë 

policor, njëri prej tyre ka qenë zyrtari policor A.G i cili ka dhënë deklaratën në cilësinë e 

dëshmitarit  në këtë çështje penale në shqyrtimin e dt.27.04.2018, ndërsa zyrtari tjetër policor 

për momentin nuk më kujtohet.  

 

Kur arritëm në vend të ngjarjes, situata u tensionua, filluan sharjet, fyerjet dhe ofendimet 

në mes nesh, andaj policia nga kjo gjendje e tensionuar, nuk mund të na merre deklaratat  në 

vend të ngjarjes, andaj edhe na dërguan në stacionin policor për të na marrë deklaratat për 
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rastin konkret. Deklarova më lartë që policinë fillimisht e ka ftuar nëna ime nëpërmjet telefonit, 

por pasi që të njëjtit në ndërkohë nuk u paraqitën, atëherë shkova personalisht në stacionin 

policor, ku me patrullën e policisë siç e përshkrova më lartë shkuam në vend të ngjarjes. Nuk 

mund ta di kohën e saktë, por si ka ardhur në shtëpinë tonë e dëmtuara, nëna ime më ka ftuar 

në telefon. Unë  i thashë nënës, qëndro anash, mos reago, unë tani do të shkoj personalisht në 

polici dhe ta lajmëroj rastin. Theksova më lartë që unë bashkë kam shkuar me zyrtarët policor 

në shtëpinë time pasi që personalisht  isha në stacionin policor. Unë paraprakisht kuptova nga 

nëna që e njëjta e kishte lutur që të largohet nga shtëpia jonë, por këtu e dëmtuara nuk ishte 

larguar, pas refuzimit të dëmtuarës që të largohet nga shtëpia, nëna ime e ftoj policinë, e pas 

ftesës së policisë më ftoj edhe mua.  

 

Unë me të arritur në shtëpi, në vend të ngjarjes, së bashku me zyrtarët policor, A. e kam 

hasur duke u sjellur lartë e poshtë nëpër shkallë, pastaj me të hasur këtë, filluam ofendimet, 

sharjet dhe fyerjet ndaj njëri tjetrit. Unë as që kam qenë në shtëpi, e lëre më të ia lëndoj krahun, 

dua të theksoj që e dëmtuara e ka lënduar  krahun kur e ka  hapur derën me forcë. Lokali im ka 

qenë përballë stacionit policor ALFA, ndërsa shtëpia ime është tek Qendra tregtare ..., dhe sa 

mund të ketë këtu largësi nuk mund të deklarohem konkretisht.  

 

Dorën e dëmtuara e ka  lënduar në  momentin kur ka shkuar në shtëpinë time,  dhe e ka  

hapur derën e korridorit me dhunë duke tentuar që ta hap derën duke e futur dorën me dhunë 

për ta tërhequr fraskën përbrenda ( mbyllësja e derës),  këtu iu kanë shkaktuar mavijosjet dhe 

hematomet e të dëmtuarës. Për këtë  mund të parashtroj edhe fotografit të derës se si ka mundur 

të lëndoj dorën këtu e dëmtuara. jo unë nuk kam qenë, por më ka treguar nëna, e sa për 

vërtetim të kësaj ç po them gjykatës i parashtroj  tre foto në bazë të cilave vërehet dera e hyrjes, 

fraska e derës, si dhe pjesa e dëmtuar e derës,  i cili dëmtim është bërë  nga ana e këtu të 

dëmtuarës. Fotot e cekura  i dorëzoj gjykatës që ti ketë si prova në shkresat e lëndës.  

 

I akuzuari në fund deklaron që për momentin nuk kam tjetër çka të shtoj, dhe  vetëm pas 

kësaj, kur kemi qenë në stacionin policor, ka ardh zyrtari nga Qendra për punë sociale në 

Prizren, dhe  ka tentuar si dhe ka arritur të bëjmë një marrëveshje lidhur me vizitat dhe takimet 

e të dëmtuarës me fëmijët tanë, nga se pas ndarjes sonë fëmijët më janë besuar mua  në ruajtje 

dhe edukim, e kur jemi shkurorëzuar zyrtarisht me aktgjykim të gjykatës, tani çështja e 

takimeve të dëmtuarës me fëmijët është bërë çdo të shtune, kështu që dy fëmijët tanë çdo të 

shtunde  dhe të diele pa kufizim të kohës, takohen me këtu të dëmtuarën nënën e tyre, e po 

ashtu po që se të njëjtit kanë dëshir të qëndrojnë më shumë, ne nuk ju pengojmë të qëndrojnë 

më shumë me nënën e tyre.  

 

Nga provat e administruara dhe të cekura më lartë, gjykata në mënyrë të plotë dhe të 

saktë ka vërtetuar në tërsi gjendjen faktike të përshkruar në dispozitiv të aktakuzës dhe ate në 

bazë të deklaratave të dëmtuarës A.S, e cila në shqyrtimin gjyqësor në mënyrë të qartë dhe në 

mënyrë kronologjike  përshkruan tërë veprimet e të akuzuarit, po ashtu e njëjta deklaron se në 

shtëpin e të akuzuarit ka shkuar pas shkëputjes të bashkësisë martesore me të akuzuarin, nga e 

cila martesë ka dy fëmijë D.dhe D.2, të cilët ka shkuar ti takoj si nënë, pasi të njëjtit kanë 

qëndruar te babai i tyre në rritje dhe edukim, pra te këtu i akuzuari, ku edhe qëndrojnë edje tani 

pas shkurorëzimit ku me aktgjykim të gjykatës fëmijët i janë besuar në rruajtje dhe edukim të 

akuzuarit, tek shtëpia e të akuzuarit e dëmtuara ka shkuar pasi që dy ditë më heret ishte takuar 

me dëshmitaren A.Q, në oborrin e shkollës fillore “...”, ku dëshmiarja e kishte dërguan fëmiun 

D.në institucionin parashkollor dhe se aty janë marrë vesh e dëmtuara dhe dëshmitarja që ajo 

pas dy ditëve të shkonte dhe të takohej me fëmijët e saj. E dëmtuara duke vepruar ashtu, shkoi 

në shtëpin e të akuzuarit, por i akuzuari pas njoftimit me telefon nga nëna e tij se e dëmtuara 
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kishte shkuar në shtëpin e tij, paraqitet në vend të ngjarjes dhe me të hasur të dëmtuarën në 

shtëpin e tij të njëjtën e urdhëron që të largohet por pasi ajo nuk pranon atëherë e sulmon të 

njëjtën duke shkaktuar veprimet inkriminuese të veprës penale e cila i vihet në barrë. 

 

Deklarata e të dëmtuarës është në përputhje të plotë pjesërisht edhe me deklaratën e 

dëshmitares A.Qsi dhe me deklaratat e dëshmitarve A.G, B.L dhe Sh.K, të cilëtt në shqyrtimin 

gjyqësor në mënyrë të qartë në mënyrë kronologjike  përshkruan tërë veprimet e të akuzuarit, 

ku nga deklarimet e tyre të cilat në tërësin  e tyre janë identike në përmbajtjen e tyre, e të cilat 

deklarata poashtu përputhen në pjesën e tyre më të madhe me njëra tjetrën, andaj gjykata këtyre 

deklaratave ju fali plotësisht besimin dhe i vlerësi si deklarata të bazuara, të qëndrueshme dhe 

të pranueshme. 

 

Provave të cekura më lartë të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor gjykata në tërësi ju 

fali besimin pai që të njëjtat janë identike dhe në përputhshmri të plotë me njëra tjetrën dhe si 

të tilla si tërësi vërtetojnë në tërësi gjendjen e plotë dhe të saktë faktike të përshkruar si në 

dispozitiv të aktakuzës. 

 

Deklaratës të akuzuarit E.Q, të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor në mbrojtjen e vet e cila 

pjesërisht përputhet edhe me deklaratat e të dëmtuarës dhe dëshmitareve sa i përket veprimeve 

të të dy palëve në raportin e tyre lidhur me veprimet e tij. I akuzuari në mbrojtjen e vet pos 

deklaratave të cekura të dëmtuarës dhe dëshmitareve në vazhdim të deklaratës së vet në 

mbrojtjen e vet tentoi që në bazë të vlerësimit të tij të shmang përgjegjësin penale në këtë 

çështje penale duke deklaruar se e dëmtuara nuk është sulmuar nga ai, por mavijosjet dhe 

hematomet që i ka pësuar e dëmtuara janë të shkaktuara nga orvatja dhe tentimi i saj për ta 

hapur derën me forcë dhe duke pasur parasysh se dera ka qenë e mbyllur e njëjta me forcë e ka 

hapur të njëjtën dhe me këtë rast edhe i janë shkaktuar mavijosja në dorë, por kësaj deklarate 

dhe mbrojtje të akuzuarit në drejtim të shmangies të përgjegjësisë penale të tij gjykata nuk ja 

fali fare besimin, ngase një mbrojtje e tillë është e pa bazuar dhe e pa qëndrueshme dhe nuk 

mbshtetet në asnjë provë pasi që i akuzuari nuk ka arritur të bind gjykatën me asnjë provë 

shtesë për të mbshtetur deklaratën e vet e cila mbshtetje do të ishte arsye që gjykata ti besoj 

deklaratës së tij dhe njëherit të i fali besimin, përkundrazi gjykata konsideron se deklarata e 

tillë e të akuzuarit ishte mjaft kontradiktore dhe kundërthënëse me vetveten dhe si e tillë për 

gjykatën është e pabesueshme, e paqëndrueshme dhe e pabazuar në asnjë provë, fakt apo 

rrethanë konkrete andaj si e tillë është e paqëndrueshme 

 

Andaj, gjykata pas administrimit të provave, shqyrtimit dhe vlerësimit të njëjtave, dhe 

ate secilën veç e veç dhe të gjitha së bashku, ka vërtetuar gjendjen e plotë faktike se  veprimet e 

të akuzuarit  formohen të gjitha elementet qenësore të veprës penale që si tërësi përbjnë figurën 

e veprës penale sulmi  nga neni 187 par.3 të KP, të pëtshkruar si dispozitiv të aktgjykimit dhe 

për këtë vendosi që të akuzuarin të shpall fajtor dhe të gjykoj sipas ligjit si dhe paraprakisht 

duke e vërtetuar përgjegjësinë e tij penalo juridike. 

 

 Me rastin e marrjes të vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit gjykata vlerësoj të gjitha 

rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73 të KP të cilët ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe 

lartësisë së dënimit, duke mos gjetur rrethanë rënduese, si rrethanë lehtësuese është marrë 

sjellja korrekte e të akuzuarit pas kryerjes së veprës penale, është person familjar, baba i dy 

fëmijëve, është hera e parë që ka ra në konflikt me ligjin,  në kuptim të dispozitave të nenit 74 

gjykata vlerësoi rrethanat personale dhe karakterin e të akuzuarit, moshën e të akuzuarit, 

bashkëpunimin e përgjithshëm të akuzuarit me gjykatën, si dhe sjelljen korrekte të tij gjatë 

shqyrtimit si dhe pas veprës penale të shkaktuar, andaj gjykata i shqiptoi të akuzuarit dënimin 
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burgim në kohëzgajtje prej 6 (gjashtë) muajve  i cili dënim me burgim nuk do të ekzekutohet 

nëse i akuzuari në afat të verifikimit prej 1 (një) viti nga dita e plotëfuqishëmris të këtij 

aktgjykimi nuk kryen vepër të re penale,  duke menduar se dënimi i shqiptuar i përgjigjet 

shkallës së përgjegjësisë të tij dhe se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit që në të 

ardhmen të jetë më i kujdesshëm dhe do të përmbahet nga veprimet e tilla.  

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin gjyqësor gjykata e bazoi 

në kuptim te nenit 450 dhe 451 të KPP.  

 

Nga të cekurat më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi. 

 

        GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

           P.nr.539/2017 me datë 04.06.2018 

 

 

Procesmbajtësja                                                          Gjyqtari,  

Luljeta Susuri,                    Luan Berisha 

 

 

UDHËZIM  JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese 

në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes së të njëjtës, Gjykatës së apelit në Prishtinë, nëpërmjet 

kësaj gjykate, 

 


