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MASA ADMINISTRATIVE

Gjoba (Lekë)

TËRHEQJA E TARGËS
Vendos ne mjet shkrime, distinktiva ose shenja që krijojnë keqkuptime në identifikim mjeti
1000-4000
NDALIM ADMINISTRATIV MJETI
Qarkullon pa lejen e përkohshme të qarkullimit, në rast humbje, vjedhje ose shkatërrimi të saj
5000-20000
I pajisur me autorizimin e autoshkollës, por drejton mjetin pa pasur në krah instruktorin
25000-100000
Drejton automjete a motomjete, i pa pajisur me ÇAP, kur kjo është e detyrueshme
250-1000
Drejton nje motorr duke ngritur rrotën e përparme
1000-4000
Në ciklomotorë është e ndaluar transportimi i njerëzve të tjerë, përveç drejtuesit
Drejtues mjeti në moshë jo madhore, drejton motorre pa kasken mbrojtese
500-1500
Kryejnë veprimtari propagandistike të çfarëdolloj forme, si dhe veprimtari tregtare me oferta
2500-10000
shitjeje për përdoruesit e këtyre autostradave
TERHEQJE TE LEJEQARKULLIMIT
Ka ndryshuar karakteristikat e treguara në certifikatën e homologimit dhe në lejen e qarkullimit, 5000-100000
ose i është modifikuar shasia dhe nuk ka marrë pëlqimin pas kontrollit dhe provës
Ka ndërruar shasia dhe që nuk ka marrë pëlqimin pas kontrollit të provës
5000-100000
Qarkullon pa kryer kontrollin Teknik
2500-10000
Nuk ka kryer rifreskimin e lejes së qarkullimit për kalimin e pronësisë
10000-40000
Nuk sistemon ne menyre korrekte ngarkesen
1000-3000
PEZULLIMI I LEJEQARKULLIMIT
Përdorimi i sistemeve ose burimeve të tjera ndriçuese të ndryshme nga ato qe percakton ligji
TERHEQJE TE LEJEDREJTIMIT
Drejton mjet i pa pajisur me certifikatën e aftësisë profesionale, kur kjo është e detyrueshme
250-1000
Nuk sistemon ne menyre korrekte ngarkesen
1000-3000
I ka kaluar afati i vlefshmërisë
10000-40000
Lindin dyshime për mosplotësimin e kërkesave fizike dhe psikike

Afati

3 muaj
30 dite
30 dite
30 dite
60 ditë

6 muaj
30 dite

Neni

MASA ADMINISTRATIVE

PEZULLIMI I LEJEDREJTIMIT
7/12 Nuk respekton ndalimin e qarkullimit, qarkullon në sens të kundërt me atë të

lejuar, nuk zbaton detyrimin e përparësisë në kryqëzim
115/1 I beson mjetin ose ja jep ta drejtojë një personi të papajisur me lejederejtimi
166/8 Transporton mallra të rrezikshme pa marrë leje, kur parashikohet
166/8
“
pa respektuar kushtet e vëna në autorizim
170/8 Nuk ka vendosur rripat e sigurisë dhe sistemet e fiksimit një fëmije në moshë
jomadhore ne mjetin tend
174/1 Ne autostrada dhe rruge interubane kryesore, kthimi i sensit të lëvizjes dhe
kapërcimi i trafikndarësit edhe aty ku ai mungon
174/1 Qarkullon në korsitë e emergjencës, përveçse kur ndalohet ose rifillohet lëvizja
174/1 Qarkullon në korsitë e ndryshimit të shpejtësisë, përveçse kur hyhet ose dilet
nga karrexhata
175/4 Perdorimi i sistemeve zanore shtesë të alarmit dhe dritave vezulluese blu
187/6 Ne rast aksidenti nuk ndalon, kur ka vetëm dëme materiale
187/7
“
dhe t’u japë ndihmën e nevojshme njerëzve të dëmtuar
187/7
“
dhe te njoftojë shërbimet e emergj. mjek. dhe Pol. Rrug.
190/1, Nuk paraqet, pa lëvizur nga mjeti, lejen e qarkullimit, lejedrejtimin,
2,6
siguracionin, kontrollin teknik dhe kontroll mjeti
190/4,7 Nuk ul shpejtesine per te ndaluar para nje postblloku te ngritur nga policia
123/3 Drejton pë të cilin kërkohet lejedrejtimi e ndryshme nga ajo që zotëron(k.n.p.v.p)
123/4 Ka leje të posaçme dhe drejton mjet të ndryshëm nga ai që duhet
151/10 Përdor sisteme ose burime të tjera ndriçuese nga ato të nevojshme
175/3 Nuk zbaton rregullat për t’i dhënë përparesi qarkullimi mjeteve te policise,
zjarrfik. dhe ambulancave kur jane ne sherbime urgjente ose i ndjek ato nga afer
177/2 Kur janë prekur vulat ose është ndryshuar tahografi
190/5 Nuk bindet sinjalizimeve të personeli ushtarak, për lëvizjen e kolonës ushtarake

Gjoba (Lekë)

1000-4000

Afati i pezullimit Pikë

6 muaj

25000-100000
50000-200000
50000-200000
5000-15000

1 vit
1÷ 2 vjet
1÷2 vjet
6÷12 muaj

10
10
3

5000-20000

6÷12 muaj

3

2500-10000
2500-10000

6÷12 muaj
6÷12 muaj

8
8

5000-20000
2000-6000
5000-20000
5000-20000
1000-4000

6÷12 muaj
6÷12 muaj
1÷2 vjet
1÷2 vjet
6 muaj

8
8
15
15
10

5000-2000
10000-40000
10000-40000
10000-40000
10000-40000

1 vit
6÷12 muaj
1÷6 muaj
6 muaj
12÷24 muaj

10
8

60000-240000
1000-4000

2÷3 muaj
6 muaj

3
5

10

Neni
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Gjoba (Lekë)

PEZULLIMI I LEJEDREJTIMIT
177/2 Qarkullon me një mjet të papajisur me tahograf, në rastet kur është parashikuar 30000-120000
pajisja me të apo kur është pajisur me një tahograf, që nuk i ka karakteristikat
në përputhje me ato të përcaktuara në aktin nënligjor të Këshillit të Ministrave,
apo kur tahografi nuk funksionon, ose kur nuk është futur letra e regjistrimit
apo karta e tahografit
175/3 Nuk zbaton rregullat për t’i dhënë përparesi qarkullimi mjetveve te policise,
10000-40000
zjarrfikseve dhe ambulancave kur jane ne sherbime urgjente ose i ndjek ato nga afer

Afati i pezullimit

Pik

2÷3 muaj

3

12÷24 muaj

10

PEZULLIMI I LEJEDREJTIMIT / (për shkelje të përsëritur dy herë brënda një viti)

140/9 Tejkalon kufijtë e shpejtësisë me më shumë se 20 km/orë (Vjetërsi mbi 3 vjet)
5000-15000 1÷3 muaj /4 ÷12 muaj 3/5
140/9 Tejkalon kufijtë e shpejtësisë me më shumë se 20 km/orë (Vjetërsi nën 3 vjet)
5000-15000 3÷6 muaj /4 ÷12 muaj 3/
141/10 Qarkullon në sens të kundërt në kthesa, në rakordimet konvekse
2000- 6000 2÷6 muaj /4 ÷12 muaj 3/
141/10
“
“
në vënde me fushëpamje të kufizuar
2000- 6000 2÷6 muaj /4 ÷12 muaj 3/
141/10
“
“
në karrexhatë, në rrugë me disa karrexhata të veçanta 2000- 6000 2÷6 muaj /4 ÷12 muaj 3/
141/10 Ne autostrada dhe rruge interubane kryesore lëviz në të kundërt me atë të lejuar 2000- 6000 2÷6 muaj /4 ÷12 muaj 3/
184/2 Drejton një mjet nën ndikimin e alkoolit, kur nuk përbën vepër penale
5000-15000 6÷12muaj/12÷24muaj 8/1
185/1,4 Drejton një mjet nën ndikimin e lëndëve droguese ose psikotrope
5000-15000 6÷12muaj/12÷24muaj10/1
143/2, Nuk respekton rregullat e dhënie së përparësisë mjeteve në kryqëzime kur nuk
1000-3000
0/ 6÷12 muaj 0 /
10,11
ka sinjale , ose nuk u jep përparësi mjeteve nga e majta në rrethrrotullime
143/3, Nuk ndalon para vijës tërthore ku kërkohet
1000-3000
0/ 6÷12 muaj 0 /
4,5,6 Nuk jep përparësi në kapërcimin e linjës hekurudhore a të tramvajit
“
“
“
10,11
“
në kryqëzime të rregulluar me sinjale
“
“
“
“
kur hyn në rrugë nga zona që nuk janë pë kalim publik
“
“
0/
143/7 Zë kryqëzimin ose kalimin në nivel apo nuk jep përparësiku hyn në rrugë kryesore 1000-3000
0/ 6÷12 muaj
0/6
144/3 Nuk respekton semaforin apo sinjalet e policit të trafikut duke vazhduar lëvizjen 20000-30000
0/ 9÷12 muaj
0/

Neni
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PEZULLIMI I LEJEDREJTIMIT / (për shkelje të përsëritur dy herë brënda një viti)

145/1. Nuk respekton rregullat kur kapërcen një kalimnë nivel me ose pa barriera
147/5 Nuk respekton largësinë e sigurisë, duke u përplas, me dëmtime të rënda dhe që
duhet të kryej kontroll teknik
148/4,5 Nuk respekton rregullat gjatë këmbimit të mjeteve
185/2, Nuk pranon te behet verifikimi i gjendjes psikofizike si pasoje e ndikimit te
4
lendeve droguese ose psikotrope

Gjoba (Lekë) Afati i pezullimit Pikë

1000-3000
5000-20000

0/ 6÷12 muaj
0/12÷24 muaj

0/6
0/8

2500-10000 0/12÷24 muaj
0/8
5000-15000 6÷12m/12÷24muaj10/15

PEZULLIMI I LEJEDREJTIMIT / (për shkelje të përsëritur dy herë brënda dy vitesh)

146/9 Nuk zbaton rregullat për parakalim autobuzi ose trolejbuzi që ka ndaluar në stacion 1000-3000
146/14 Bën parakalim të gabuar kur drejton autotren,gjysëmrimorkiator apo artikular
2000-6000
146/10 Nuk zbaton rregullat e parakalimit në afërsi ose përgjatë kthesave, kurrize rrugore, 1000-3000
11,12, në kalimet në nivel, në semafor, në rast bllokim trafiku, në kryqëzime kur është e
13,16 ndaluar, ose parakalon një mjet që ështe duke parakaluar një mjet tjetër apo
parakalon një mjet që ka ndaluar për të dhënë përparësi këmbësorëve

0/ 3÷6 muaj
0/ 6÷12muaj
0/ 3÷6 muaj

0/8
0/6
0/5

