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Numri i lëndës: 2020:093684 

Datë: 23.09.2021 

Numri i dokumentit:     02203905 

 

 

         K.nr. 1241/20 

 

  GJYKATA THEMELORE – DIVIZIONI PËR KUNDËRVAJTJE NË FERIZAJ, 

në procedurën kundërvajtëse kundër të pandehurit Sh.O. nga fsh. .... K.Novobërd,për shkak të 

kundërvajtjes nga neni 68.2,231.5 dhe 255.2  të LRRTRR, dhe neneve 55, 77, 86, 119 dhe 124 

të LK-së , më datën 20.09.2021 muar këtë: 

      A K T GJ Y K I M 

 

 I-e:pandehuri-a: Sh.O. i lindur më ...., me vendbanim në fsh. .... K.Novobërd. 

                                                         Ë sh t ë    p ë r gj e gj ë s  

 

        1.  Sepse më datën 31.05.2020 rreth orës l2,30 duke qarkulluar nga drejtimi I 

Ferizajit në drejtim të Gjilanit, me automjetin e markës VW “Golf” me targë ...., dhe kur arrinë 

tek fshati Dardani hyn në tejkalim të dy automjeteve që ishin duke qarkulluar para tij pa u 

siguruar se ekziston fushpamja dhe hapsira e mjaftueshme që ta kryej këtë veprim, dhe me 

pjesën e përparme të anës së majtë e godet në pjesën e pasme po ashtu të anës së majtë 

automjetin “VW Golf” me targë ...., I cili kishte filluar kthimin në të majtë për të hyrë në fshatin 

Zllatar, në këtë accident pos dëmeve material lëndime trupore ka pësuar bashkëshortja e të 

pandehurit R.O. dhe pasaxheret e të dëmtuarit V.R. dhe E.R., të cilët pas trajtimit mjekësor 

lirohen për në shtëpi. 

 - me qka kreu kundërvajtje nga neni 68.al.l pika l.1 dhe pika 2 si dhe 255.2 të LRRTRR. 
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       2. sepse në të njejtën ditë, kohë dhe vend, pas shkaktimit të akcidentit është 

konstatuar se I pandehuri ende nuk e ka fituar të drejtën për drejtimin e automjeteve ( pa patent 

shofer).       

                    - me qka kryen kundërvajtje nga neni  231.5 të LRRTRR,   

     -  andaj në bazë të dispozitave të theksuara ligjore,e ne veshtrim te nenit 255.8 te 

LRRTRR 

                      D E N O H E T 

 

ME DËNIM NË TË HOLLA në shumë prej  500-€. 

             Denimin e shqiptuar në të holla ka për ta paguar në afatin prej 30 ditësh,pas 

plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi,në të kundërtën do të zbatohen dispozitat e Ligjit të 

procedures përmbarimore. 

 

  Të dëmtuarit R.O. nga fsh. .... K.Novobërd, V.R. dhe E.R.  si dhe shoferi A.S. 

nga fshati ...., për realizimin e damit udhëzohen në contest civil.  

                        I-e  pandehuri-a është i obliguar që në emër të shpenzimeve procedural të 

paguaj shumën paushale prej 5 .- €,në të njejtin afat sikurse dënimin në të holla, në kuptim të 

nenit 59 dhe 76 të LK-së  

  Nga një ekzemplarë të këtij aktgjykimi iu dërgohet palëve.     

 

                          A r s y e t i m 

 

Stacioni i Policisë në Ferizaj, ka paraqitur kërkesën për fillimin e procedurës kundërvajtëse nr. 

2020-CFT-182 kundër të pandehurit duke kërkuar që i njejti të shpallet fajtor dhe të dënohet 

sipas dispozitave ligjore. 

 Gjyqtarja filloj procedurën kundërvajtëse, mori në pyetje të pandehurin i cili në tërësi 

pranoj kundërvajtjet që i vihen në barrë, duke theksuar se kam hy në tejkalim me automjetin e 

markës “VW Golf” me targë .... të dy automjeteve që ishin para meje dhe nuk e kam vërejtë që 

para tyre ka qenë automjeti i markës VW Golf” i cili kishte filluar kthimin në të majtë të tij për 

në fshatin Zllatar, dhe edhe pse frenova prapë se prapë të njejtin e godita, dhe po ashtu pranoj 

se automjetin e ka ngarë pa patent, dhe e luti Gjykatën që ti shqiptoj një dënim sa ma të bukë 

ngase i ka kushtet e vështira ekonomike,me një rrogë të rojes i mbanë l2 antarë të familjes e një 

ashtu edhe shtëpinë ku banoj ma ka ndërtuar komuna. 
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 I dëmtuari A.S. në deklaratën e tij në tërësi vërtetoj kundërvajtjen e cila e ngarkon të 

pandehurin, duke shtuar se lëndime trupore kam pësuar unë, gruaja e axhes V.R. dhe djali i saj 

E....  ku pas trajtimit mjekësor jemi liruar për në shtëpi dhe tani jemi mirë me shëndet. 

Në bazë të kërkesës për fillimin e procedurës kundërvajtëse deklaratës së të 

pandehurit,të dëshmitarit, fotografive në vendin, raporteve mjeksëore nga qendra emergjente 

në Ferizaj, si dhe shkresave tjera të lëndës, u konstatua se në veprimet e të pandehurit 

ekzistojnë elementet e kundërvajtjes nga dispozitat e shenuara më lartë andaj iu shqiptua 

dënimi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

  Gjatë matjes së dënimit u muarrën parasyshë të gjitha rrethanat e parapara me nenin 31 

dhe 35 të LK,siq janë pesha e kundërvajtjes,rrethanat në të cilat është kryer 

kundërvajtja,gjendja e dobët ekonomike,personaliteti i të pandehurit, andaj iu shqiptua një 

dënim i tillë ,me bindje se edhe me këtë lloj dënim do të arrihet qëllimi i duhur ndëshkimor, 

ngase qëllimi i Gjykatës nuk është vetëm shqiptimi i gjobave por arritja e efektit të të njejtave. 

 

 Sek.juridike        Gjyqtarja, 

Fatmire Mani-Haxhijaj               Nazife Beqiri                                                                                  

 

 

KËSHILLA JURIDIKE:Kundër këtij aktgjykimi  mund të ushtrohet ankesë Gjykatës 

së Apelit – Divizioni për Kundërvajtje në Prishtinë,në afatin prej 8 ditësh,nga dita e 

pranimit të këtij aktgjykimii,nepërmes kësaj Gjykate. 

 

Vendosur në Gjykatën Themelore-Divizioni për Kundërvajtje në Ferizaj. 

 

 


