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Numri i lëndës: 2019:268240 

Datë: 16.07.2021 

Numri i dokumentit:     02007080 

 

 

A.nr.1694/18 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ, Departamenti për Çështje Administrative, me 

gjyqtaren Liridona Ajeti Kajtazi, me sekretare juridike Miradije Surdulli, në konfliktin 

administrativ sipas padisë të paditëses S.K., rruga “......”, kundër të paditurës, Ministria e Punëve 

të Brendshme-Policia e Kosovës-Drejtoria e Përgjithshme e Policisë-Komisioni për Vendosje i 

Policisë së Kosovës, për shkak të anulimit të vendimit, në shqyrtimin kryesor publik, të mbajtur 

me datë 13.07.2021, merr këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

I. REFUZOHET kërkesëpadia e paditëses S. K., rruga “........”, kundër të paditurës, Ministria e 

Punëve të Brendshme-Policia e Kosovës-Drejtoria e Përgjithshme e Policisë-Komisioni për 

Vendosje i Policisë së Kosovës, me të cilën ka kërkuar të  anulohet fletëparaqitja e datës 

07.06.2018-Njësia Rajonale e Komunikacionit Rrugor Prizren, të shpallet i pavlefshëm vendimin 

KV.nr.625/2018 datë 19.06.2018 i Komisionit për Vendosje, si e pa bazuar.  

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m 

 

Shqyrtimi gjyqësor është mbajtur në kuptim të nenit 41 të Ligjit për Konfliktet Administrative 

në mungesë të palëve ndërgjyqëse, të ftuara referuar flete kthesës së datës 28.06.2021 për 

paditësen dhe flete kthesë e datës 25.06.2021 për përfaqësuesen e palës së paditur. 

 

Paditësja me padinë e datës 13..07.2018, pprecizimin e padisë të datës 18.02.2021 ka kërkuar të  

anulohet fletëparaqitja e datës 07.06.2018-Njësia Rajonale e Komunikacionit Rrugor Prizren, të 

shpallet i pavlefshëm vendimin KV.nr.625/2018 datë 19.06.2018 i Komisionit për Vendosje, 

duke i kërkuar shpenzimet e procedurës.   

 

Ministria e Drejtësisë-Avokatura Shtetërore me përgjigjen në padi të datës 05.03.2021 ka 

kundërshtuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit dhe ka theksuar se kërkesëpadia e paditësit është 

e pabazuar, se vendimi i kundërshtuar është marrë konform legjislacionit në fuqi dhe se 

pretendimet e paditësit nuk i ka vërtetuar me asnjë provë, duke referuar edhe sqarimin nga 
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Ministria e Punëve të Brendshme, duke kërkuar të refuzohet padia dhe kërkesëpadia e paditëses 

në tersi si e pabazuar dhe të mbetet në fuqi vendimi i Ministrisë së Punëve të Brendshme.  

 

Gjykata në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 13.07.2021, ka bërë administrimin e provave 

dhe atë: vendim datë 19.06.2018, fletë paraqitje datë 07.06.2018, vërtetim datë 11.06.2018, kopje 

te fotografisë nga vendi i aksidentit , kundërshtim datë 11.06.2018, kopje e dokumentit 

identifikues për këtu paditësen . 

 

Nga vendimi datë19.06.2018 konstatohet se kundërshtimi i paraqitur  është pjesërisht i bazuar 

dhe ndryshohet vendimi i goditur 2741752 datë 07.06.2018 ashtu që kunërvajtëses për 

kundërvajtje nga neni 72 paragrafi 1.9 i Ligjit 05/L-088 për Rregullat e Trafikut Rrugor i 

shqiptohet dënim me gjobë prej njëqind e pesëdhjetë (150) Euro, masa mbrojtëse ndalim i 

drejtimit të mjetit me veprime motorike për tre (3) muaj si dhe dy(2) pikë negative.. 

 

Gjykata vlerësoi ligjshmërinë e vendimit të goditur me padi, në përputhje me neni 9 dhe nenin 

44 të Ligjit Nr. 03/L-202 për Konfliktet Administrative (LKA) dhe në bazë të provave të 

administruara në seancën e shqyrtimit kryesor ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e pa 

bazuar.  

 

Gjykata kishte parasysh Neni 64 paragrafi 1 të Ligjit për Kundërvajtje ku përcaktohet se: ‘’ 

Kundër vendimit përfundimtar për kundërvajtje, të cilën e ka nxjerrë organi i kundërvajtjes, 

mund të paraqitet padia për zhvillimin e kontestit administrativ. Padinë mund ta paraqes personi 

(fizik ose juridik), ndaj të cilit i është shqiptuar sanksioni, përfaqësuesi i tij ligjor, përkatësisht 

mbrojtësi, i dëmtuari dhe përfaqësuesi i tij, si dhe pronari i sendit të konfiskuar/marrë dhe në 

procedurën e kundërvajtjes’’, si dhe paragrafi 4 i po të njëjtit nen ku përcaktohet se:’ ‘Gjykata 

kompetente që të vendosë për konfliktin administrative procedurën e mbrojtjes gjyqësore e 

zhvillon sipas Ligjit për Konfliktet Administrative’’. 

 

Me nenin 72 paragrafi 1 Ndalohet tejkalimi:, nënparagrafi 1.9  Ligjit për Rregullat e Trafikut 

Rrugorë përcaktohet: ‘’ nëse kalohet me mjet përtej vijës së plotë të pandërprerë gjatësore, duke 

e shfrytëzuar shiritin e trafikut të paraparë për lëvizjen e mjeteve që vijnë nga kahu i kundërt;’. 

 

Me  nenin 72 paragrafi 2 të Ligjit për Rregullat e Trafikut Rrugorë përcaktohet: “ Dënohet për 

kundërvajtje, me gjobë prej njëqind (100) deri në treqind (300) euro, shoferi i mjetit i cili vepron 

në kundërshtim me dispozitat e paragrafit 1. të këtij neni. Përveç gjobës, atij i shqiptohet masa 

mbrojtëse ndalim i të drejtuarit të mjetit me veprim motorik në kohëzgjatje prej tre (3) deri në 

gjashtë (6) muaj, si  dhe dy (2) pikë negative”. 

 

Me nenin 10 të Ligjit Nr. 06/L-069 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-088 për 

Rregullat e Trafikut Rrugor përcaktohet :” Në Nenin 72 Paragrafin 2. të Ligjit Bazik, Fshihen 

Fjalët “ Deri Në Gjashtë (6)”. 
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Gjykata nga provat të cilat janë administruar në seancën e shqyrtimit kryesor, referuar 

fletëparaqitjes për kundërvajtje e datë 07.06.2018 konstatohet se këtu paditësja tejkalon në vijë 

të plotë, në të cilën fletëparaqitje referohet Ligji 05/L-088 neni 72 paragrafi 1.9, si dhe shkresave 

tjera në lënë konstaton se vendimi i datës 19.06.2018, është i drejtë dhe i bazuar në ligj dhe se 

organi i shkallës së dytë respektivisht e paditura, drejtë ka zbatuar dispozitat e procedurës 

administrative dhe të drejtës materiale, kur ka konstatuar pjesërisht të bazuar kundërshtimin dhe 

ka ndryshuar vendimin e goditur me kundërshtim, paditësja edhe para gjykatës nuk ka arritur të 

ofroj prova me ndikimi me të cilën do të mbështeste pretendimet e saj dhe të cilat do të ndikonin 

në një vendim ndryshe nga ky në dispozitivin e vendimit. 

 

Gjykata ka vlerësuar edhe pretendimet e paditëses të dhëna në padi dhe precizimn e padisë por 

të njëjtat pretendime i vlerësoi si të pa bazuara, pasi që paditësja nuk ka argumentuar në mënyrë 

që gjykata të ketë një vendim ndryshe nga ai në dispozitivin e vendimit.   

 

Në këtë kuptim gjykata vlerëson se vendimi kontestues i të paditurës , është i drejtë dhe  bazuar 

në ligj dhe se organi i paditur, drejtë ka zbatuar dispozitat ligjore, drejtë ka vërtetuar gjendjen 

faktike dhe drejtë ka zbatuar ligjin material. Mbi këto arsye kërkesëpadinë e paditëses nuk e 

aprovoi, sepse vlerëson se nuk është cenuar ligji në dëm të tij.  

 

Duke u bazuar në arsyet e dhëna me lart, gjykata në kuptim të nenit 43, 46.2, lidhur me nenet 5, 

6, 38 të Ligjit për Konfliktet Administrative, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ 

DEPARTAMENTI PËR ÇËSHTJE ADMINISTRATIVE 

A.nr.1694/2018- datë 13.07.2021 

 

Sekretare Juridike                                                                                                    G j y q t a re         

  Miradije Surdulli                                                                                       Liridona Ajeti Kajtazi 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa, në afat prej 15 ditësh, 

nga dita e marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj Gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


