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Rregullat e 
drejtimit të  

automjetit dhe  
pushimit



Rregullat  
e kohës së  
pushimit

Periudha e 
pushimit të rregullt ditor
Një periudhë pushimi të rregullt ditor është prej të paktën 11 orësh.

Këtë mund ta ndani në dy periudha:
1. një periudhë e pandërprerë prej të paktën 3 orësh; dhe
2. një periudhë e pandërprerë prej të paktën 9 orësh.

Periudha e pushimit të reduktuar ditor
Më pak se 11 orë, por të paktën 9 orë. Një maksimum prej tri 
periudhash pushimi të reduktuar ditor mund të merren mes dy 
periudhash pushimi javor çfarëdo.

Duhet ta keni përfunduar një periudhë pushimi ditor brenda 24 
orëve pas përfundimit të periudhës së mëparshme të pushimit ditor 
ose javor.

Një periudhë e re 24 orëshe fillon kur filloni të punoni përsëri pas një 
periudhe të kualifikuar pushimi ditor ose javor.

Pushimi ditor në rastin kur ka më shumë se një 
shofer në automjet
Brenda 30 orëve nga fundi i periudhës së pushimit ditor ose javor, 
duhet të keni bërë një periudhë të re pushimi ditor prej të paktën 9 
orësh nëse ka më shumë se një shofer në automjet.

Kjo zbatohet për secilin shofer.

Pushimi javor
Një periudhë pushimi të rregullt javor është prej të paktën 45 orësh. 
Një periudhë pushimi të reduktuar javor është prej të paktën 24 
orësh, por më pak se 45 orë.

Pushimi javor duhet të nisë jo më vonë se 144 orë (6 x 24 orë) pas 
periudhës së mëparshme të pushimit javor.

Brenda 2 javëve të njëpasnjëshme fikse (nga e hëna në të diel) duhet 
të bëni të paktën:

 ● dy periudha pushimi të rregullt javor (minimumi 45 orë secila); ose

 ● një periudhë pushimi të rregullt javor (minimumi 45 orë) dhe një 
periudhë pushimi të reduktuar javor (minimumi 24 orë).

Nëse bëni periudhën e pushimit të reduktuar javor, reduktimi duhet 
të kompensohet duke bërë një periudhë ekuivalente pushimi 
së bashku me një periudhë tjetër pushimi prej të paktën 9 orësh 
përpara përfundimit të javës së tretë, pas javës kur ka ndodhur 
reduktimi.



Rregullat e kohës së 
drejtimit të automjetit
Koha ditore e drejtimit të automjetit
Maksimumi 9 orë. Ju mund t’i tejkaloni 9 orët, por jo më shumë 
se dy herë në javë dhe deri në një maksimum prej 10 orësh.

Drejtimi javor / dy javor i automjetit
Maksimumi 56 orë në 1 javë. Jo më shumë se 90 orë gjatë 2 
javëve.

Pushim
Pas drejtimit të automjetit për 4,5 orë, duhet të bëni një 
pushim prej të paktën 45 minutash (në rast se nuk bëni një 
periudhë pushimi).

Pushimi mund të ndahet në dy pjesë dhe duhet të bëhet gjatë 
periudhës 4,5 orëshe të drejtimit të automjetit. Pushimi mund 
të ndahet si vijon:
1. të paktën 15 minuta, për pjesën e parë; dhe
2. të paktën 30 minuta, për pjesën e dytë.

Rregulla të  
mëtejshme pushimi  
të prezantuara nga  
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Pushimin e rregullt javor nuk mund ta bëni 
brenda automjetit

 ● Punëdhënësi juaj duhet të paguajë për një akomodim të përshtatshëm 
me ambiente të përshtatshme fjetjeje dhe sanitare ku mund të pushoni.

 ● Punëdhënësi juaj duhet t’ju mundësojë juve të ktheheni, brenda secilës 
periudhë prej 3 ose 4 javësh të njëpasnjëshme (në varësi nëse keni 
pasur dy pushime javore të reduktuara të njëpasnjëshme), në një prej 
dy vendeve të mëposhtme për të bërë pushimin tuaj të rregullt javor:

1. Qendra operacionale e punëdhënësit tuaj në Shtetin Anëtar të BE-së 
ku është i themeluar, ku ju e keni qëndrimin normalisht; ose

2. Vendin tuaj të banimit kur kjo ndryshon nga vendi i themelimit të 
punëdhënësit.



Nëse jeni shofer që punoni 
në operacione të transportit 
ndërkombëtar të mallrave:

 ● Mund të bëni dy periudha pushimi të reduktuar 
javor jashtë vendit, me kusht që brenda çdo 4 javëve 
të njëpasnjëshme të bëni të paktën katër periudha 
pushimi javor;

 ● Të paktën dy prej këtyre periudhave duhet të jenë 
periudha pushimi të rregullt javor;

 ● Pas dy periudhave të njëpasnjëshme pushimi 
të reduktuar javor, punëdhënësi juaj duhet ta 
organizojë punën tuaj në mënyrë të tillë që 
t’ju mundësojë të ktheheni në një prej 
vendndodhjeve të përmendura në paragrafin 
e mëparshëm (pikat 1. dhe 2.), në javën 
vijuese të periudhës së pushimit të 
rregullt javor prej më shumë se 45 
orësh të marra në kompensim;

 ● Kompensimi duhet të 
merret përpara pushimit 
të rregullt javor në javën 
vijuese.

Ndërprerjet e trageteve/trenave 
Një periudhë pushimi të rregullt ditor ose një periudhë pushimi të 
reduktuar javor mund të ndërpritet nëse shoqëroni një automjet të 
transportuar me traget ose tren.

 ● Juve ju lejohet një maksimum prej dy ndërprerjesh, për jo më shumë 
se 1 orë kohëzgjatje në total.

Gjatë kësaj periudhe javore pushimi të reduktuar ju duhet të keni akses 
në një kabinë me fjetje, një krevat marinar ose krevat në kabinë.

Ky përjashtim zbatohet për periudhat e pushimit të rregullt javor vetëm 
nëse udhëtimi është planifikuar për të paktën 8 orë dhe shoferi ka akses 
në një kabinë me fjetje.

Ju nuk mund ta kaloni një pjesë të pushimit tuaj të rregullt javor në 
automjet përpara se të ngjiteni dhe/ose pasi të zbritni nga trageti/
treni.



Pika e kalimit kufitar
Në fillim të ndalesës suaj të parë, regjistroni manualisht simbolin e vendit 
ku po hyni pasi të keni kaluar kufirin e një Shteti Anëtar të BE-së.

Kjo ndalesë e parë duhet të jetë vendi më i afërt i mundshëm i ndalimit 
ose pas kufirit.

Nëse e kalon kufirin e një Shteti Anëtar të BE-së me traget ose tren, 
atëherë duhet të fusni simbolin e vendit në portin ose stacionin e 
mbërritjes.

Vendi i nisjes/përfundimit ditor
Juve ju kërkohet të regjistroni simbolin e vendeve në të cilat filloi dhe 
përfundoi periudha ditore e punës.

Përdorimi i çelësit të modalitetit
Nëse vlen për ju rregullorja e orarit të shoferëve për automjetet e 
transportit të mallrave dhe pasagjerëve, atëherë duhet ta operoni 
takografin në mënyrë të saktë për të regjistruar të gjitha 
aktivitetet.

Vlen “rregulli 
12-ditor” 

i transportit të 
pasagjerëve.

Në rrethana të caktuara, periudha e pushimit javor mund të 
shtyhet deri në ditën e 12-të për shoferët në një udhëtim të vetëm 
ndërkombëtar.

Nëse automjeti është i pajisur me një takograf analog, ky 
përjashtim nuk zbatohet.
Pushimi duhet të bëhet si vijon:

 ● të paktën 45 orë përpara udhëtimit;
 ● të paktën një periudhë pushimi javor të rregullt dhe 

një të reduktuar njëra pas tjetrës (69 orë) ose dy 
periudha pushimi javor të rregullt (45 orë + 45 orë), 
pas udhëtimit.

Nëse bëni periudhën e pushimit të reduktuar javor, 
reduktimi duhet të kompensohet nga një periudhë 

ekuivalente pushimi të bërë së bashku me një 
periudhë tjetër pushimi përpara përfundimit 
të javës së tretë, pas fundit të periudhës së 
reduktuar.

Automjetet me një shofer: nëse udhëtoni 
mes orës 22:00 dhe 6:00, mund ta drejtoni 
automjetin për maksimumi 3 orë pa bërë 
pushim.
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