
www.italy-ontheroad.it 

 

 1 

 

 
 

www.italy-ontheroad.it 

This translation was realized by volunteers to help people in the traffic circulation. We are sorry for 
mistakes: we are not professionals translators. 

17/04/2018 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Kodi Rrugor,  Rregullat Kryesore 
Italian road rules  driving licence  points  documents  foreigners… 

 

     
 

     
 

Kodi Rrugor: Rregullat Kryesore, për ata që njohin pak gjuhen italiane. 
 

Në qarkullimin rrugor siguria e njerzëve është qëllimi kryesor i rregullit shoqëror dhe ekonomik. 
Qarkullimi i këmbësorve, i mjeteve dhe kafshëve, në rrugë është i kontrolluar nga rregullorja, në 
respekt të ligjeve ndërkombëtar. Për të detyruar njerzit të respektojnë rregulloret e qarkullimit 
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rrugor, janë parashikuar gioba, të karakterit administrativ dhe penal, si dhe heqjen e pikëve të 
patentës për të gjithë ata që shkelin këtë rregullore. 
 

Pikët e Patentës 
Përsa i përket pikëve, çdo patentë e qarkullimit rrugor ka në dispozicion 20 pikë. 
Pikët e patentës hiqen sa herë që shoferi i makinës thyen rregullat e qarkullimit.  
Pikët rikuperohen në qoftëse kalojnë 2 vjet nga shkelja e fundit e rregullores. 
Për personat që janë paisur me leje qarkullimi (patent) pas 1.10.2003 u hiqet dyfishi i pikëve në 3 
vitet e para nëqoftëse shkelin rregulloren e qarkullimit rrugor. 
Nëqoftëse humbasim shumë pikë, jemi të detyruar të ndjekim kurset për të riplotësuar të paktën 6 
pikë të humbura. 
Për të ditur se sa pikë kemi në patentë mund të telefonojmë nr 848782782.  
Për ata që nuk humbin asnjë pikë gjat 2 viteve, është futur një çmim për sjellje shëmbullore në 
respektin e rregullores rrugore me anë të cilës mund të rikuperojmë deri në 10 pikë.  
 

* Rritja e shumës së dënimit në përputhje me nenin 195 (paragrafi 2a) të Kodit Rrugor, për 

shkak se shkelja është kryer pas orës 22,00 dhe para orës 07,00. 
 

Të shohim se cilat janë shkeljet kryesore ku mund të humbim pikët e patentës: 
 

Art. Shkeljet Pikët Gjobat  Є 

141 Shpejtësi e rrezikshme në kthesë, kryqzime, disheza, në qëndra të 
banuara, gjatë natës dhe me kushte të këqija të shikimit. 

-5  85,00 * 

141 Gara shpejtës me çdo lloj mjeti motorik ( psh, Bastet). Ka tërheqje 
të patentës dhe sekuestrim të mjetit. Artikulli 9 dhe 9 b. 

-10 Denoncë 
penale 

142(8) Tejkalim i shpejtësis mbi 11 deri në 40 km/h. -3 169,00 * 

142(9) Tejkalim i shpejtësis mbi 41 deri në 60 km/h. Tërheqja e 
menjëhershme e patentës, heqje përkohshme e patentës nga 1 
desi 3 muaj. 

-6 532,00 * 

142 
(9bis) 

Tejkalimi i shpejtësis mbi 60 km/h. Tërheqja e menjëhershme e 
patentës. Heqje e përkohshme e patentës nga 6 deri 12 muaj. 

-10 829,00 * 

143 Mos ecni mbi korsinë në të djathtë të rrugës kur rruga është me 2 
korsie ose më tepër; (psh, autostrada). 

-4  41,00 

143 Qarkullim në anë të kundërt. -4 163,00 

143 Qarkullimi në anë të kundërt në kthesa, në rrugë me kushte të 
këqija të shikimit, qarkullim në anë të kundërt në rrugë qyteti me 4 
korsia ku të pakët 2 janë për çdo anë qarkullimi. Tërkeqje e 
patentës, heqje e përkohshme nga 1 deri 3 muaj por mund të bënet 
2 deri 6 muaj. 

-10 321,00 

145 Mos ndalesa në senjalin e STOP dhe dhënja e preçedencës të 
mjeteve nga e djathta dhe e majta. 

-6 163,00 * 

145 Si dhe të gjitha rastet e mosdhënies të preçedencës. -5 163,00 * 

146 Mos respektimi i sinjaleve horizontale dhe atyre verticale, përveç 
sinjaleve të ndalim ndalesa. 

-2   41,00 * 

146 Nëqoftësemuk ndalojm me semafor të kuqë si dhe një funksionar i 
policisë rrugore është duke rregulluar flukse të tjera të qarkullimit 
(psh: në një kryqëzim). Vetëm me këta dy shkeje kemi dy vjet 
marrjen e patentës nga organet përkatës nga 1 deri 3 muaj. 

-6 163,00 * 

147 Shkelje të kryera në afërsi ose mbi kalimin e trenave. -6  85,00 

148 Parakalim i kryer në kushte pa pamjen dhe hapsirën e duhur. 
Parakalim në të djathtë të një tramvai ose një autobuzi në rastet kur 
nuk e lejon kodi rrugor. (2 shkelje në 2 vjet,heqje patentes). 

-3  81,00 

148 Mënyrat e parakalimit (2 shkelje në 2 vjet,heqje patentes nga 1 deri 
3 muaj. 

-5  81,00 

148 Parakalim i tramvai, mjetesh të rënda (psh, kamiona), në zonën e 
një kryqëzimi, kthesash në “parakalim i dyfishtë” ose në mbikalim 
trenash pa ruajtje dhe pa semafor. (heqje të menjëhershme të 
patentës dhe heqje të përkohshme nga 1 deri 3 muaj. Për ata që 

-10 163,00 
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kanë më pak se 3 vjet patentën, heqja e përkohshme e patentës 
është nga 3 deri 6 muaj. 

148 Parakalim i kryer me mjete të rënda pune (heqje të menjëhershme 
të patentës dhe heqje të përkohshme të patentës nga 2 deri muaj; 
për ata që kanë më pat se 3 vjet patentën, heqja e patentës është 
nga 3 deri 3 muaj.  

-10 321,00 

149 Mos respektimi i distancës së sigurisë. Përplasje me dëmtime të 
lehta.  

-3   41,00 * 

149 Mos respektimi i distancës së sigurisë me raste të rënda përplasje 
dhe dëmtimi të mjeteve. 2 shkelje të tilla në 2 vjet kemi heqje të 
përkohshme të patentës nga 1 deri 3 muaj.  

-5   85,00 * 

149 Mos respektimi i distancës së sigurisë, me raste përplasje të rënda 
dhe dëmtime të shkaktuara në njerëz. Në qoftë se ndsdhim edhe 
dëme të rënda mbi mjetin kemi heqje të përkohshme të patentës 
nga 1 deri 3 muaj.  

-1   41,00 * 

152 Mos përdorimi i dritave gjatë ndalesës së përkohshme në anë të 
rrugës gjatë natës. Eshtë i detyrueshëm përdorimi i dritave të 
shkurtra jashtë qëndrave të banuara. 

   41,00 

152 Përdorimi i dritave ndezur për motorinot dhe motorrat.    41,00 

153 Mungesa e përdorimit të dritave gjatë ecjes së mjetië.  -1   41,00 

153 Përdorimi i dritave të gjata kur kryqëzohen me makina të tjera. -3   85,00 

154 Kthime ose ndryshime jo të rregullta të korsive pa vënë sinjalin e 
duhur. 

-2   41,00 * 

154 Ndryshim i drejtimit të ecjes, në afërsi të një kthese, malore ose 
kryqëzim. 

-8   85,00 * 

158 Ndalesa mbi zonat e rezervuara për makinat e invalidës, në 
stazionet si dhe në korsiat e rezervuara për autobuzin. Marra e 
mjetit. 

-2   85,00 

161 Mungesa e vënies së trekëndëshit të emergjencës në rastet kur bie 
material në rrugë. 

-2   41,00 

161 Rënia ose shpërndaria të lëndëve të rrezikshme mbi rrugë, si psh, 
vaj ose lëndë ku makina mund të rrëshkasë. 

-4   41,00 

162 Mos ekspozimi i trekëndëshit të emergjencës në rastet e difekteve 
të makinës, si dhe mos veshja e xhaketës reflektuse. 
 

-2   41,00 

164 Mos vënia në mënyrë të rregullt e ngarkesës (pa e lidhur ose që 
pengon shikimin e shoferit). Dalja e ngarkesës jashtë përmasare të 
mjetit si përpara dhe mbrapa kemi tërheqje të. Menjëhershme të 
documentare.  

-3  85,00 

169 Mbingarkesat në njerëz dhe sende në automjet. -2  41,00 

169 Mbinumër në mjetrt e të tjerëve, pengesa gjatë manovrave me 
mjetin tonë në qarkullimin rrugor.  

-1  85,00 

170 Trasporti i çrregullt i njerëzve, kafshëve ose sendeve mbi 
motoçikletave. Ndalohet rimorkimi. 

-1  81,00 

171 Mos vënia e kaskës, në nisjen e motoçikletave ka ndalim të mjetit 
për 60 ditë edhe pse nisësi është në moshë madhore. 

-5  81,00 

172 Prishja dhe mos përdorimi i rripave të sigurimit; mos përdorimi i 
karrigeve për fëmijë: kjo e dyta sjell bllokimin e patentës për 2 vjet 
heqje e përkohshne e patentës nga 15 ditë deri në 2 muaj.  

-5   81,00 

172 Përdorimi i keqirripave të sigurimit -5   40,00 

173 Mos përdorimi i syzeve (nq.s janë shkruar në patentë). -5   81,00 

173 si dhe përdorimi i telefonit pa kufje dhe autoparlant 2 shkelje të 
përsëritura në 2 vjet kemi heqja të përkohshne të patentës nga 1 
deri 3 muaj.  

-5 161,00 

176 Ndryshimi i drejtimit në autostradë, kemi heqje të patentës dhe 
sekuestrim të mjetit për 3 muaj. Pagesa e gjobare me kiste muk 

-10 1.990,00 * 
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granohet kemi heqje të patentës së përkoshme nga 6 deri 24 muaj.  

176 Ecja mbrapsht në autostradë. -10 422,00 * 

176 Udhëtimi në korsinë e urgjencës, kemi tërheqjen dhe heqje të 
përkohshme nga 2 deri 6 muaj.  

-10 422,00 * 

177 Mos dhënia përparsi mjeteve të urgjencës: (policia, karabinieri, vigili 
dhe ambulanza) me alarmin e ndezur. 

-2   41,00 

186 bis Driving with a blood alcohol level above zero (and not more 
than 0.50 grams / liter) for inexperienced drivers, drivers 
younger than 21 years, professional drivers. 
In case of accident, the penalty is doubled. 

-5 164,00 

186 A Driving with a blood alcohol level above 0.50 and not more 
than 0.80 g / l; withdrawal and suspension from 3 to 6 months 
of driving. In case of accident, the penalty is doubled and 
administrative detention of the vehicle for 180 days. 

-10 532,00 

186 B Driving with a blood alcohol level greater than 0.8 g / l. and not 
more than 1.5 g / l. Immediate withdrawal and suspension of 
driving license. 

-10 Denoncë 
penale 

186 C Drejtimi i mjetit në gjëndje të dehur. Verifikimet janë të detyrushme 
në rastin e një aksidenti rrugor. Tërheqje të menjëhershme të 
patentës, heqje të përkohshme të patentës, sekuestrim 
parandalues i mjetit etj… In case of accident driving license 
revocation. 

-10 Denoncë 
penale 

186 REFUZIMI që jemi në gjëndje të dehur kemi heqje të përkohshme 
të patentës.  

-10 Denoncë 
penale 

187 Drejtimi i mjetit nën efektet e drogës. Verifikimet janë të detyrushme 
në rastin e një aksidenti rrugor. Tërheqje të menjëhershme të 
patentës, heqje e përkohshme e patentës, sekuestrim parandalues 
të mjetit etj… In case of accident driving license revocation. 

- 10 Denoncë 
penale 

187 REFUZIMI që jemi nën efektim e drogës kemi heqje të përkohshme 
të patentës.  

-10 Denoncë 
penale 

189 Pengesë në qarkullim në rastet e aksidenteve me dëma në sende e 
gjëra, mos dhënia e informacioneve që të kërkohen si dhe mos 
mbrojta e sigurisë së qarkullimit.  

-2  85,00 

189 Në rast të një aksidenti me dëme të leta në gjëra largimi nga 
vëndndodhja. 

-4 296,00 

189 Në rast të një aksidenti me dëme të rënda në gjëra largimi nga 
vëndndodhja. Heqje e përkohshme e patentës nga 15 ditë deri në 2 
muaj.  

-10 296,00 

189 Në rast të një aksidenti me dëme në njerëz dhe largimi nga 
vëndndodhja. Heqje e përkohshme e patentës nga 1  deri 3 vjet.  

-10 Denoncë 
penale 

189 MUNGESA E NDIHMËS për njerëzit e dëmtuar ose plago sur. 
Heqje e përkohshme e patentës nga 18 muaj deri në 5 vjet.   

 Denoncë 
penale 

191 Mos dhënia përparsi këmbësorit që kalojn në vënd kalimin e tyre. -5   163,00 

191 Mos dhënia përparsi këmbësorit që skalojn në vënd kalimin e tyre. -2   163,00 

191 Mos dhënia përparsi e personave të sëmurë që udhëheqen nga 
shkopi ose qëni drejtues. 

-5   163,00 

192 Mos ndalimi përpara forcate të rendit (vigili, policia, carabinieri) 
refuzimi i kontrollit të mjetit, dhe mos respektimi i mdhërit të forcate 
të rendit për të mos vazhduar ecjen me mjetin. Pagesë e pa 
pranueshme. 

-3     85,00 

192 Mos paraqitja e documentave. Pagesë e pa pranueshme. -3      85,00 

192 Mos ndalimi në post blloqe. Pagesë e pa pranueshme. -10 1.336,00 
 

CIKLOMOTORI 
Për nisjen e një motorino duhet të parsemi me këto dokumenta përkatës: 
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 Libreza e qarkullimit me të gjitha të dhënat 
teknike. Pas 4 viteve që kemi blerë një 
motorino të ri duhet të bëjmë revizionin, dhe 
më pas çdo 2 vjet. 

 

 
 

 

 Siguracionin, me numrin e telajos të shkruar 
në të. 

 

 
 

 
 

 Bollo (ose taksa vjetore e qarkullimit). 
 

 
 

 Ata persona që nuk kanë patentën e veturës, qofshin minoren o maxhorenë duhet 
të paisen me një patentë për motorinon. 

 Kush dëshiron të marrë patentën e motorinos, mund të shkojë nëpër kurset e 
autoshkollave. Kurset nëpër shkollat organizohen vetëm për nxënsit. 

 From 19 january 2013 must driving licence AM 

  
 

 

MJETET E TJERA ME MOTOR 
 

Për të nisur një veturë, një motor ose një mjet me motor të çfardolloji duhet të kemi me vete: 
 

 
 
 

 Librezën e qarkullimit me të gjitha të dhënat 
teknike. Për mjetet e blera të reja shkojn 
vetëm pas 4 viteve në revizion dhe më pas 
çdo 2 vjet. 

 

 
 

 



www.italy-ontheroad.it 

 

 6 

 
 

 Siguracionin. 
 

 
 

 
   Patentën e vlefshme për mjetin të cilin nisim 

 
 

MOS PASJA ME VETE E DOKUMENTAVE TE QARKULLIMIT 
 

Nëqoftëse dokumentat e sipërme i kemi harruar në shtëpi dhe gjatë një controlli të policisë 
figurojmë pa ato, duhet ti presantojmë ato në polici brënda 15 ditëve, nëqoftëse nuk i 
prezantojmë kemi një gjobë më tepër prej 422.00Є. 
 
 

QARKULLIMI ME PATENTEN E SHTETIT NGA VJEN 
Eshtë i vlefshëm vetëm një vit pasi kemi marrë rezidencën në Itali, dhe më pas nëqoftëse 
kthehet marrim patentën italiane, nëqoftëse jo, jemi të detyruar të vazhdojë kursin e 
shkollës për patentë. 
Nëqoftëse patenta nuk është sipas modeleve të marrveshjeve shtet me shtet, ka nevojë 
për përkthimin në gjykatën Italiane. Mbajtësit e patentate ndërkombëtare për mjete të 
rënda pune duhet të dinë se i nënshtrohen rregullave dhe gjobitjeve nga ana e autoriteteve 
Italiane njësoj si ata që kanë patentë Italiane. 
 

LISTA E SHTETEVE QE LESHOJNE PATENTA QE NE ITALI MUND TE KTHEHEN 
 Up dated: 17/04/2018           

ALGERIA          SHQIPËRI IRLANDA REPUBBLICA  COREA sud 
ARGENTINA ISRAELE RUMANIA 
AUSTRIA LIBANO SAN MARINO 
BELGIO           ESTONIA LIECHTENSTEIN SLOVENIA 
CROAZIA          LUSSENBURGO SPAGNA 
DANIMARCA MACEDONIA CYPRUS 
FILIPPINE MALTA             SRY LANKA         SVEZIA 
FINLANDIA MAROCCO SVIZZERA 
FRANCIA       UKRAINA NORVEGIA TAIWAN 
GERMANIA PAESI BASSI TURCHIA 
GIAPPONE POLONIA UNGHERIA 
GRAN  BRETAGNA PORTOGALLO TUNISIA 
GRECIA PRINCIPATO di MONACO MOLDAVIA 
BULGARIA ESTONIA LATVIA           URUGUAY 
LITHUANIA CZECH   REPUBLIC SLOVAK   REPUBLIC 
BULLGARIA                             EQUADOR                               BRAZIL 
 

Për të huajt me rëndësi të veçantë është artikulli nr. 207 i kodit rrugor: 
 

1) Nëqoftëse shkelsi i kodit rrugor nuk ka ndërmënd të paguaj gjobën sepse do të kundështoj 
pranë organeve gjyqësore vendimin e policit, duhet të paguaj një  shumë baraz me dy 
fishin e gjobës.  
 

2) Në munges të pagesës bëhet bllokimi i mjetit për jo më shumë se 60 ditë, deri në pagesën 
e gjobës. 
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3) Përmbajtësit e patentave të një shteti të huaj, nuk është i vlefshëm, klasifikimi me pikë i 
patentës, por të gjitha të dhënat arkivohen pranë departamentë të trsportit Italian në arkiv të 
veçantë. 
 

4) Ndërsa për ata që kan patentën italiane, sipas shkeljeve i hiqen pikët. 
 
 

5) Ata që kanë bërë shkelje për 20 pikë në harkun e një viti, nuk kan të drejt të nisin makinën 
për 2 vjet. 
 

6) Ata që kanë bërë shkelje për 20 pikë në harkun e 2 viteve, nuk kan të drejtë të nisin 
makinën për 1 vit. 
 
 

7) Ata që kanë bërë shkelje për 20 pikë më periudhën nga dy deri në tre vjet, nuk kan të drejtë 
të nisi makinën për 6 muaj. 
 

 

Kujdes 
N.q. se merr një gjobë të shkruajtur me Art. 126 BIS është e nevojshme të komunikohet të 
dhënat e shoferit që ti hiqen pikët e potentës, përndryshe do të këtë gjobë 286,00 EURO. 
 
 

Art. 126 BIS vien kur policia nuk njeh shoferin për shembull në rastin kur ndalon ilegalisht 
në vendin e rezervuar për invalidët (art. 158) ose kur vjen gjobë për kalin e limit të 
shpejtësisë (art. 142,8°; art.142, 9°) ose gjobë për T-KUQE (art. 146 kalimi me semafor të 
kuq) etj. 
 
 

KUJTESË 
Të gjitha gjobat Vinë të paguara Brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëvë nga vënia (që do te 
thotë që kur policia lë kopien e gjobës në dorë dhe e firmosur) ose kur gjoba nuk vjen e 
paguar Brenda 60 ditë, më vonë shifra bëhet dyfishi dhe shkon në kartelën e taksave.  

 
 

 

Last Update: 17/04/2018 
 

Thanks to: Mimoza Bleta, Dritan Bleta. 
Reproduction accepted with indication of source. 


