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GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, 

DIVIZIONI PËR KUNDËRVAJTJE, në përbërje të gjyqtarit individual Bahri Salihu, me 

pjesëmarrjen e sekretares juridike Igballe Arifi, në procedurën kundërvajtëse kundër të 

pandehurit  D.K.  nga Ferizaj, për shkak të veprës kundërvajtëse nga neni  120 par.2  lidhur me 

nenin 255 par.2 të LRRTRR,  në bazë të neneve  27 par.1 pika 2, 55.2, 77, 86, 119, 124 dhe 127 

të Ligjit për Kundërvajtje nr. 05/L-087, më datë 26.10.2021 merr këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

 I pandehuri  D.(I.)K., me nr. personal ..., i lindur më dt. ... në Ferizaj,  me vendbanim në 

të njëjtin vend, rruga “ ... “ nr..., shtetas  i Republikës së Kosovës, shqiptar, i  martuar-prind i dy 

fëmijëve, ka të kryer shkollën e mesme, punëtor , i gjendjes së dobët ekonomike 
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        Ë s h t ë  p ë r gj e gj ë s  

 

 Sepse më datë  15.07.2021, rreth orës 20.35 në rrugën ... “ në Ferizaj, gjersa ishte  duke 

drejtuarar automjetin e udhëtarëve të markës  “ VW Passat “ , me targa të regjistrimit ..., nga 

drejtimi i Shtimes, në drejtim të Ferizajt  dhe me të arritur përballë “ ...”,  nuk ka mbajtur 

distancën e nevojshme - distancën e sigurisë dhe me pjesën e përparme, godet  në pjesën e pasme 

automjetin e udhëtarëve të markës “ Land Rover Evoque ”, me targa të regjistrimit  ... ,  e cila 

ishte e ndalur  para vendkalimit për këmbësor, me ç’rast nga kjo goditje, përpos dëmeve 

materiale të shkaktuara në të dy automjetet, lëndime të lehta trupore pësojnë drejtuesja e 

automjetit M.K. dhe pasagjerja S.K.  të cilët pas marrjes së tretmanin mjekësor në Qendrën 

Emergjente në Ferizaj, lirohen për në shtëpi,       

  - me çka  kreu veprën kundërvajtëse nga neni  120. par.2 , lidhur me nenin 255 

par.2 të LRRTRR-së            

    -  andaj në bazë të dispozitave  të theksuara ligjore dhe në mbështetje të 

nenit  35 par. 1  dhe nenit  48 par.2 të Ligjit për Kundërvajtje 

  

D Ë N O H E T 

 ME DËNIM ME TË HOLLA  në shumë prej  140 € ( Njëqind  e dyzet euro )

 Dënimin e shqiptuar në të holla  ka për t’a paguar në afat prej 30 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, e nëse nuk e paguan në afatin e përcaktuar, do të zbatohet 

përmbarimi i detyrueshëm në pajtim me dispozitat e Ligjit për Procedurën Përmbarimore. 

 I pandehuri  obligohet që në emër të shpenzimeve procedurale ( paushallit gjyqësor )  të 

paguaj shumën prej 10,oo.- € ( dhjetë euro ) në afatin e njëjtë sikurse dënimin në të holla në 

kuptim të nenit 59 dhe 76 të Ligjit për Kundërvajtje.      

 Të dëmtuarat :  M.(S.)K.  nga Ferizaj, rruga … p.n. dhe  S.K. nga Ferizaj , për realizimin 

e kërkesës pasurore-juridike ( dëmit të shkaktuar ) udhëzohen në kontest civil.    

 Nga një ekzemplarë i këtij aktgjykimi u dërgohet palëve. 
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A r s y e t i m 

 

  

 Drejtoria Rajonale e Policisë –NJRKRR në Ferizaj, kësaj gjykate i ka parashtruar 

kërkesë për fillimin e procedurës kundërvajtëse nr.2021-CFT-411, datë 15.07.2021 kundër të 

pandehurit  të lartshënuar, për shkak të veprës kundërvajtëse nga neni 120. par.2 lidhur me nenin 

255 par..2 të LRRTRR, me të cilën ka kërkuar që pranë kësaj gjykate të mbahet shqyrtimi 

gjyqësor dhe pas administrimit të provave të propozuara, i njejti të shpallet përgjegjës dhe të 

dënohet sipas dispozitave ligjore. 

 

 Gjyqtari filloi procedurën kundërvajtëse, muarr në pyetje të pandehurin i cili në 

deklaratën-mbrojtjen e tij,  pranoi në tërësi veprën kundërvajtëse me të cilën është ngarkuar sipas 

kërkesës së Stacionit Policor, andaj për këtë nuk pati nevojë që të administrohen prova tjera. Më 

tej ka shtuar se këtë vepër kundërvajtëse ( aksident ) e ka shkaktuar  nga pakujdesia , njëherit ka 

shprehë keqardhje për shkak të këtij aksidenti dhe i ka premtuar gjykatës se herave tjera do të 

jetë më i kujdesshëm dhe se nuk do t’a përsëris më një vepër të tillë. 

            

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

deklaratës së të dëmtuarës M.K. të dhënë më datë 21.02.2021, në Stacionin Policor në Ferizaj, 

skicimit, fotografive nga vendi i ngjarjes si dhe shkresave tjera të lëndës, gjyqtari me pamëdyshje 

arriti në përfundim  se në veprimet e të pandehurit manifestohen të gjitha elementet e veprës 

kundërvajtëse të përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi për çka edhe u shpall fajtor dhe u 

denua siç u cek më lartë. 

 

Me rastin e marrjes së vendimit për llojin dhe lartësinë dënimit,  gjyqtari i çështjes ka marrë 

parasysh të gjitha rrethanat e parapara me nenin 31 dhe 35 të Ligjit për Kundërvajtje e sidomos 

peshën e veprës kundërvajtëse dhe pasojat që janë shkaktuar e që në rastin konkret kanë qenë të 

mëdha, rrethanat nën të cilat është kryer kundërvajtja dhe si rrethanë lehtësuese  është vlerësuar 

pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit dhe pendimi i tij për kryerjen e veprës kundërvajtëse, 

gjendjen e tij personale, sjelljen e tij të mirë pas kryerjes së veprës kundërvajtëse, është hera e 

parë që ka kryer një kundërvajtje të tillë,  gjendjen  ekonomike jo të mirë të tij, ndërkaq rrethana 

rënduese nuk janë gjetur në rastin konkret, andaj bazuar në të gjitha këto rrethana, të 
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pandehurit iu shqiptua një denim i tillë me bindje se  në të ardhmen nuk do të kryej vepra të tilla  

dhe se me këtë denim do të arrihet qëllimi  ndëshkimor. 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, DIVIZIONI I KUNDËRVAJTJES 

Datë, 26.10.2021 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Bahri Salihu 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 8 

(tetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë – Divizionit të 

kundërvajtjes, nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 

 

 

 

 


