
Kodi rrugor
Për të gjithë të tjerët Kodi Rrugor ndalon të drejtosh automjetin në gjëndje 

të turbullt. Që nuk do të thotë të jesh i dehur, në fakt ligji konsideron të 

dehur atë që ka shkallën e alkolit në të lartë se 0.5 g/l. Megjithatë nuk 

është e rëndësishme gjëndja që në mendojmë se jemi, por e rëndësishme 

është gjëndja që gjejnë Forcat e Rendit.

Hiqen nga patenta 10 pikë! Kush ka më pak se 3 vjet patentën, humbet 

dyfishin e pikëve! Në qoftë se drejtuesi i automjetit bënë aksident, dënimi 

dyfishohet dhe i ndalohet automjeti për 180 ditë.

Për drejtuesit e automjeteve në gjendje të turbullt, që nuk kanë kryer 

aksident, dënimi mund të zëvëndësohet me punë të dobishme për 

publikun, në fushën e sigurimit dhe edukatës rrugore.

Pasojat e sigurimit

Nga verifikimi i aksidentit firma e sigurimit paguan gjithmonë të dëmtuarin, 

por klauzolat e kontratës mund të parashikojnë që, në rast kur drejtuesi 

i automjetit është i dehur, rrikthimin e sigurimit firmës nga drejtuesi i 

automjetit.

Disa këshilla për një udhëtim të sigurt
Jo alkol dhe ilaçe, mos i ofro për të pirë pijë alkolike atij që duhet të 

drejtoj automjetin, kush të ofron një trasport duhet pyetur nëse është 

në gjëndje të drejtoi i sigurt. Kush është i emëruar për të drejtuar 

automjetin nuk duhet të pijë për t’ju dhënë më shumë siguri personave 

që udhëtojnë me të.

Kujtohu që: të ulësh shpejtësin, të vendosësh rripin e sigurimit, të mos 

përdorësh celularin, të hash rëndë të sjell gjum. 

Mos u ndiei kurr i detyruar të pish pijë alkolike edhe kur pi kujtohu të 

hash diçka. 

Kur nuk ndihesh i sigurt në gjëndje psiko-fizike mos drejto automjetin, merr 

autobuzin, ik në këmbë, telefono një taksi ose kërko ndihmën e një miku.

Zero alkol 
EfEKtEt, DënimEt DhE Këshillat

është më mirë

E palosur realizohet me mbështetjen financiare të Ministris së Shëndetit – CCM 
rreth projektit “Zgjidh rrugën e sigurt” Edicioni 2010.

EDicioni

Alkolizmi Dënimet nDAlimi i pAtentës

> 0 
(për ata që sapo kanë marr patentën 

dhe për drejtuesit profesionist)
Nga 155 deri 624 euro 

Nga 0,5 deri 0,8 g/l Nga 500 deri 2.000 euro Nga 3 deri në 6 muaj

Nga 0,8 deri 1,5 g/l
Nga 800 deri 3.200 

euro me arrest deri në 
6 muaj

Nga 6 muaj deri në 1 vit

Mbi 1,5 g/l
Nga 1.500 deri 6.000 
euro me arrest nga 6 

muaj deri në 1 vit

Nga 1 deri në 2 vjet

Në qoftë se mjeti i përket dikujt tjetër, 
koha e ndalimit dyfishohet.

Në rast aksidenti hiqet patenta.



alkoli në drejtim të automjetit
Në drejtim të automjetit, edhe sasi të vogla alkoli shtojnë rreziqet 
e aksidenteve. Efektet janë:

	Nënvlersimi i situatës në rrezik (të kalosh me të verdhë ose të kuqe)

	Parashikimi i gabuar i largësisë (parakalimi me pak distanz) 

	Mos vëzhgimi i plotë (shikimi i tuneleve)

	Rrit ndjeshmërin e të verbuarit nga dritat e gjata natën

	Ngadalëson kohën e të vepruarit (zgjatjen e kohës së frenimit)

	Dobësim në përqëndrim

	Shtimin e gjumit
 

Alkolizmi shënon përqindjen e alkolit në gjak dhe matet me gram 
në një litër gjak (g/l).

Për të rinjt dhe për shoferat e vjetër sot në Itali për të drejtuar 
automjetin alkolizmi duhet të jetë zero, ndërsa për të tjerët është 
ndaluar të drejtosh automjetin kur alkolizmi është më i madh se 
0.5 g/l. Por sa mund të pjimë pa kaluar limitin? Mbi të gjitha 
duhet të kujtojmë që alkolizmi varet nga shumë faktor: pesha 
trupore, gjinia, mosha, etnia, gjëndja shëndëtsore, mënyra e pijes 
së alkolit (me stomak bosh o jo), koha që ka kaluar pas pirjes së 
alkolit dhe gradët e alkolit që ndodhen në pije.

Pra alkolizmi dryshon nga njëriu në njeri dhe nga gjëndja në 
gjëndje. Arrin vlerën maksimale pas gjysëm ore në qoftë se personi 
është esëll dhe rreth një ore pas buke.

Ndryshe nga ç’mendohet, as kafeja, as ushtrimet fizike, as i ftohti 
shpejtësojnë eliminimin e alkolit në gjak.

Duke parë të gjithë faktorët që ndikojnë në shkallën e alkolit, të 
gjitha të dhënat janë të dobishme!!! 

Një mënyre e thjeshtë, edhe pse të jep vetëm një ide, për të 
llogaritur sasin e alkolit që kemi në trup është të numërosh gotat 
që pihen dhe bashkimi i gradëvë të alkolit që ndodhën në to.

Eshtë e rëndësishme të kujtosh që një gotë (që mban 125 ml) 
verë 12°, një birrë (që mban 330 ml) 5° ose një gotë (që mban 
40 ml) superalkol (36°) përmbajnë të njëjtën sasi alkoli që është 
rreth 12 gram.

Një grua që nuk dëshiron të rrezikoj nuk duhet të pijë më shumë 
se një gotë (nga të përmëndurat më lartë) përpara se të drejtoi një 
automjet ndërsa një burrë jo më shumë se dy.  

Por nuk ekzistojnë sasi së sigurta alkoli. Në drejtim të automjetit 
për drejtuesin sasia e sigurt e alkolit është zero. 

birrë 5°
latina 330 ml

verë 12°
gotë 125 ml

aperitiv 18°
gotë 80 ml

kokteil 36°
gotë 40 ml

ose ose ose

Kodi rrugor
E re: Në Itali sot është e ndaluar të drejtosh automjetin 
pas pirjes së alkolit për kë është më i voglë se 21 
vieç o ka patentën më pak se 3 vjet. Alkol zero, për 
drejtuesit e automjeteve profesionist dhe për drejtuesit 
e automjeteve që trasportojnë njerez ose mallra me pesh 
më të madhe se 3.5 ton.


