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A.nr.516/18 
 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË/Departamenti për Çështje 
Administrative, me gjyqtaren Anita Nikçi-Morina dhe me Zyrtaren Ligjore Albana 
Shabani në konfliktin administrativ sipas padisë se paditësit, G. S.  nga Prishtina të cilin 
e përfaqëson me autorizim Ramë Dreshaj avokat nga Prishtina kundër të paditurës 
Ministria e Punëve të Brendshme/Policia e Kosovës Drejtoria e Përgjithshme e Policisë,  
me bazë  juridike Anulim i vendimit në seancën e shqyrtimin kryesor publik, të mbajtur 
më datë 30.04.2021  merr këtë: 

 
A K T GJ Y K I M  

REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit , G.S. nga Prishtina  me të cilën ka kërkuar që 
të anulohet aktvendimi KV.Nr. 220/2018 i dt. 19.03.2018  i të paditurës Ministria e 
Punëve të Brendshme – Policia e Kosovës, si e pabazuar.  

 
 

A r s y e t i m i 
 
Seanca e shqyrtimi kryesor është mbajtur në kuptim të nenit 41 të LKA –së, në prani të 
përfaqësuesit të  paditësit e në mungesë të paditurës e ftuar në mënyrë te rregullt. 
  
Përfaqësuesi i paditësit në seancën e shqyrtimit kryesor  deklaron se mbetem në tersi 
pran gjitha deklarimeve të dhëna në formë të shkruar si në padi , ashtu që kërkojmë që 
vendimi i të paditurës të anulohet duke u konsideruar se i njëjti është i kundërligjshëm 
dhe pa bazë ligjore . 
E paditura  të  në përgjigjën në padi  me dt.24.03.2020 dhënë me shkrim pranë kësaj 
gjykate  ka theksuar se mbesin në tërësi si në përgjigje në padi dhe nga gjykata ka 
kërkuar që pas administrimit të provave të refuzoj në tërësi kërkesëpadinë e paditësit si 
të pabazuar, ndërsa aktvendimin e kontestuar me padi të lenë në fuqi si vendim i drejtë 
dhe i bazuar në ligj. 
 
Gjykata  në seancën e shqyrtimit kryesor ka bërë administrimin e provave dhe atë: 
Procesverbali i hartuar në vendin e ngjarjes dt.10.03.2018, dëftesa e pagesës 
dt.15.03.2018, kërkesa drejtuar komisionit për ankesa dt.10.03.2018, vendimi 
dt.19.03.2018 , vërtetimi mbi pranimin e kundërshtimit dt.10.03.2018, flet lëshimi 
dt.14.02.2002 ,vërtetimi dt.10.03.2018-vertetimi për pranimin e kundërshtimit, kopja 
e letërnjoftimit paditësit , raporti i oficerit dt.11.03.2018.  
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Duke vlerësuar ligjshmërinë e vendimit kontestues konform Nenit 44 të Ligjit për 
Konfliktet Administrative (LKA) – Ligji Nr. 03/L-202,  gjykata në bazë të provave të 
administruara dhe deklarimeve  të palëve ndërgjyqëse, ka gjetur se kërkesëpadia e 
paditësit është e pabazuar. 
           
Me vendimin e Komisionit për Vendosje KV.Nr. 220/2018 i dt. 19.03.2018  është 
refuzuar ankesën e ankuesit tani paditësit me arsyetimin se pretendimet e ankuesit janë 
të pabazuara dhe se i njëjti është shpallur përgjegjës për kundërvajtje në kuptim të nenit 
72 para 2 të Ligjit 05/L-088 për rregullat e trafikut rrugor. Paditësit i është shqiptuar 
dënimi me gjobë në lartësi prej 100 euro dhe masa mbrojtëse ndalimi i mjetit me veprim 
motorik prej 3 muajve si dhe 2 pikë negative. 
 
Gjykata vë në duke se në bazë të nenit 72 para 2 të Ligjit 05/L-088 për rregullat e trafikut 
rrugor “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”. 
 
Kurse neni 55 para 4 i Ligjit për Kundërvajtje autorizon qartazi organet e administratës 
shtetërore që të zhvillojnë procedurën kundërvajtëse dhe të shqiptojnë sanksion 
kundërvajtës në rastet e parapara me ligj dhe për kundërvajtje të caktuara. Ky nen 
thekson se “për disa kundërvajtje të përcaktuara me ligj apo rregullore të Kuvendit të 
Komunës, procedura e kundërvajtjes mund të zhvillohet, dhe sanksionin kundërvajtës 
mund ta shqiptoj organi i administratës shtetërore ose organi i cili kryen autorizime 
publike (në tekstin e mëtejmë: organi për kundërvajtje) të mbikëqyrjes për zbatimin e 
ligjit, në të cilin janë paraparë kundërvajtje”. 
 
  Bazuar në të lartcekurat gjykata vlerëson se vendimi i organit të paditur, të cilin e 
atakon paditësi, është i drejtë dhe i bazuar në ligj dhe se i njëjti është marrë pas 
vërtetimit të të gjitha fakteve relevante dhe është bazuar në dispozitat ligjore. Gjykata 
refuzon pretendimet e palës paditëse se  nenet 55 para 4, 56 dhe 58 të Ligjit për 
Kundërvajtje të cilit i referohet vendimi i kontestuar me padi nuk justifikojnë autoritetin 
e Komisionit për të shqiptuar masa mbrojtëse në kuptim të nenit nenit 72 para 2 të Ligjit 
05/L-088 për rregullat e trafikut rrugor. Gjykata gjen se neni 55 para 4 i Ligjit për 
Kundërvajtje përcakton se organet e administratës shtetërore mund të zhvillojnë 
procedurë kundërvajtëse dhe të shqiptojnë sanksion kundërvajtës në rastet e parapara 
me ligj dhe për kundërvajtje të caktuara. 
 
  Gjykata vlerësoi pretendimet e paditësit, por gjeti se të njëjtat janë ta pabazuara në ligj, 
për shkak se paditësi nuk ka ofruar dëshmi të bazuara me të cilat do të argumentonte 
pretendimet ankimore lidhje me  
 
Pra Gjykata gjen se paditësi lidhur me aktin administrativ që e konteston me padi, nuk 
ka arritur të sqaroj dhe vërtetoj se në cilat të drejta të paditësit ose cili interesi i tij i 
drejtpërdrejtë i bazuar në ligj është cenuar me aktin e organit të paditur të kontestuar 
me padi.  
 
 Prandaj gjykata vlerëson se vendimi i të paditurës  Ministrisë së Punëve të 
Brendshme – Policia e Kosovës me Nr. 220/2018  dt. 19.03.2018  është i drejtë dhe i 
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bazuar në ligj dhe se më këtë aktvendim paditësit nuk i është cenuar ndonjë e drejtë 
ligjore.  
 
        Bazuar në të lartcekurat, në kuptim të nenit 5,6 dhe 38 dhe në bazë të Neni t 43.1 
dhe 46.2 të Ligjit për Konfliktet Administrative, gjykata e ka refuzuar kërkesëpadinë e 
paditësit dhe ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktvendimi.  
 
 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ 
Departamenti për Çështje Administrative 

A.nr.516/18 dt. 30.04.2021  
Gj y q t a r j a 

Anita Nikçi-Morina 
 
 
  
  
KËSHILLA 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.  
 

 

 

 


