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Numri i lëndës: 2020:129111 

Datë: 23.09.2021 

Numri i dokumentit:     02206338 

 

 

         K.nr.1679/20 

 

  GJYKATA THEMELORE – DIVIZIONI PËR KUNDËRVAJTJE NË FERIZAJ, 

në procedurën kundërvajtëse kundër të pandehurit I.G. nga fsh..... K.Lipjan,për shkak të 

kundërvajtjes nga neni 41.3 dhe 255.2  të LRRTRR, dhe neneve 55, 77, 86, 119 dhe 124 të LK-

së , më datën 23.09.2021 muar këtë: 

      A K T GJ Y K I M 

 

 I-e:pandehuri-a: I.G. i lindur më ....., me vendbanim në fsh..... K.Lipjan. 

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

 

          Sepse më datën 25.07.2020 rreth orës l3,27 në rrugën “Vllëzërit Gërvalla” 

përballë “Super vives” në Ferizaj, duke ngarë automjetin e markës “Opell combo” me targë ....., 

ka ndërmarrë veprimin e qkyqjes nga krahu I djathtë për në anën e majtë për të hyrë tek “.....”, 

pa u bindë mirë se me këtë veprim do ti rrezikoj pjesëmarrësit tjerë në komunikacion, me qrastë 

në ato momente vie motocikleta e markës “Piggio free” të cilën e drejtonte A.Th. dhe përplaset 

në pjesën e përparme të anës së djathtë të automjetit, pastaj motociklisti rrëzohet në rrugë ku 

pëson lëndime trupore.        

                    - me qka kryen kundërvajtje nga neni  41.1.3 dhe 255.2 të LRRTRR, 

  

     -  andaj në bazë të dispozitave të theksuara ligjore, e në vështrim të nenit 35 të LK, 
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                      D E N O H E T 

 

ME DËNIM NË TË HOLLA në shumë prej 200 -€. 

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. 

  I dëmtuari A.Th nga fshati ....., për kompenzimin e damit material dhe jo 

material udhëzohet në contest civil.     

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

paguaj shumën paushale prej 10 .- €,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-264 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 kundërvajtjen e cila i ngarkohet si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke theksuar se kur 

ka arritë tek ..... në rrugën “V.Gërvalla” ka ndërmarrë veprimin e kthimit nga krahu i djathtë në 

të majtë për të hyrë në super viv, nga drejtimi i magjisterales ka ardhë motocikleta dhe është 

përplasë në pjesën e përparme të djathtë të automjetit tim, është rrëzuar në tokë,kurse 

motocikleta ka dalë para automjetit, jam ndalë e kam pytë ngasësin se a është mirë, ia kam qu 

xhemperin e kam shiqu në gjoks, i kam dhënë unë dhe të njejtit i thash a ta thirri policin por i 

njejti më tha jo,e me që e pashë që është mirë e pasi që unë në automjetin tim e kisha nusen e 

djalit të sëmur të cilët këtë ditë e kisha tek mjeku vazhdova rrugën për në shtëpi, kur të 

nesërmen e kanë lajmëruar policia e Lipjanit që të vi në stacionin policor në Ferizaj, mua më 

vjen keqë që më ka ndodhë ky rastë, kjo është hera e parë që më ka ndodhë por këtë fare nuk e 

kam vërejtë që është tu ardhë në drejtimin tim, andaj nuk pati nevojë që të nxirren prova të 

tjera. 

Në bazë të kërkesës për fillimin e procedurës kundërvajtëse deklaratës së të pandehurit, si dhe 

shkresave tjera të lëndës,fotografisë në vendin e ngjarjes, raportit mjekësor nga qendra 
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emergjente në Ferizaj, 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 ekonomike, është penzionier, prindë i 5 fëmijëve, andaj iu shqiptua një 

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

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


