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ABSTRAKT 

 

Synimi i këtij punimi është identifikimi (njohja) e problemeve me të cilat ballafaqohet 

komunikacioni rrugor në regjionin e Pejës, rëndësia e këtyre problemeve në bazë të 

karakteristikave të infrastrukturës dhe mundësia e adresimit te tyre për përmirësim në të 

ardhmen. 

Hulumtimi fokusohet në mbledhjen e të dhënave për aksidentet në Departamentin për 

Kundërvajtje pranë Gjykatës Themelore në Pejë, të behët analiza statistikore e aksidenteve që 

kanë ndodhur në ketë regjion (Pejë, Klinë, Istog dhe Deçan) gjatë periudhës 5 vjeçare (2016-

2020), duke filluar nga muaji Janar i vitit 2016 deri në muajin Dhjetor të vitit 2020. 

Ky studim është fokusuar të hulumtimi dhe procesi i zhvillimit të lëndëve gjyqësore, 

identifikimi i numrit të rasteve të trajtuara nga Gjykata Themelore në Pejë për periudhën e 

lartcekur për çdo vit, duke bërë përpunimin statistikore të aksidenteve (lëndime të lehta, 

lëndime të rënda apo fatalitete), klasifikimin e  lëndëve sipas shkaktareve apo faktorëve 

ndikues në aksidente (faktori njeri, faktori automjet, faktori rruge, kushtet klimatike etj), dhe 

përshkrimin e dinamikës së trajtimit të lëndëve të aksidenteve. 

Fjalët kyçe: 

Fjalët kyçe: Aksidentet, mostër, Gjykata Themelore, karakteristikat e infrastrukturës, analizat 

statistikore, ngasës, automjet, rrugë, mjedis, lëndët gjyqësore, format e aksidenteve, 

ekspertiza, dëmet e aksidenteve, faktori njeri, faktori automjet, faktori mjedis, faktori rrugë 
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1. HYRJE 

 

Në kontekstin e hyrjes hulumtimi do të orientohet në vazhdën e raporteve të ekspertizave 

gjyqësore dhe atyre teknike duke përfshirë raportet statistikore dhe ato analizuese 

përmbajtjesore të rasteve të ndryshme në regjionin e Pejës.  

Ky punim (hulumtim), është zhvilluar në bazë të njohurive dhe rasteve të shumta praktike të 

zhvilluara në kuadër të Gjykatës Themelore në Pejë. Gjatë përgatitjes se këtij punimi janë 

përdorur një serë metodash në hulumtimin dhe analizimin e rasteve të ndryshme të 

aksidenteve. 

Përmbajtja e raporteve të vlerësuara në nivel ekspertesh do të argumentoj një komponentë 

shumë të rëndësishme mbi evidencat e rezultateve të ndryshme të aksidenteve që kanë 

ndodhur në rajonin e Pejës brenda intervalit kohor 2016-2020, të marra si raporte 

përmbledhëse apo kumulative.  

Si rrjedhoje e raporteve të marra nga praktikumi në Gjykatë, rëndësi të veçantë në analizën e 

këtyre raporteve do të luaj spektri i kategorizimit të aksidenteve. Ky dimension përmban një 

klasifikim ose kaskadim (rangim) të llojeve dhe shkallës se dëmtimit të aksidenteve të 

ndodhura në komunat e rajonit të Dukagjinit: Pejë, Klinë, Istog dhe Deçan. Nisur nga spektri 

i llojeve të aksidenteve mund të përmendim: goditjet ballore, në kënd 45o , anësore dhe 

mbrapa, pastaj në bazë të shkallës së dëmtimit: lëndime të lehta trupore, lëndime të rënda dhe 

fatalitet.  

Studimi fokusohet në analizimin e dosjeve të aksidenteve rrugore të përfunduara nga Gjykata 

Themelore (Departamenti për Kundërvajtje) brenda periudhës Janar 2016 – Dhjetor 2020, 

mënyra e përpunimit të këtyre rasteve aksidentale, sa kanë marrur kohë deri në zgjidhjen e 

tyre, varësisht nga rastet çfarë dëshmi janë kërkuar dhe sa kanë luajtur rol dëshmitaret, si ka 

vajtur procedura ne rastet kur është kërkuar mendimi i eksperteve të fushës si nga fusha e 

komunikacionit po ashtu edhe nga ajo mjeko-ligjore. 
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Këto të dhëna i kemi nxjerr nga raportet e përshkruara si nga ana e Gjykatës po ashtu edhe 

nga raportet policore ( skicat e vendit të ngjarjes, fotografit e ndryshme), të marra në arkivat e 

Gjykatës.    

1.1. Identifikimi dhe përshkrimi i problemit 

 

Definimi i kontekstit të problematikës në këtë punim është vrojtimi i shkallës së levizjës në 

komunikacion si dhe eksplorimi i këtyre rasteve të rezultuara me aksidente të natyrave të 

ndryshme, si ka ardhur deri te paraqitja e aksidentit dhe shkallës së dëmtimit të tyre.  

Kjo kornizë determinuese si pasojë e mbledhjes së të dhënave nga raportet e ndryshme bazuar 

në respodencen gjyqësore në Pejë do të nxjerr në pah si rezultat informacione të sakta dhe 

precize në lidhje me statistikat e përgjithshme të aksidenteve, nivelin e dëmtimit në 

automjete, format e lëndimeve në njerëz, korrespodenca gjyqësore (vlerësimi i eksperteve 

nga gjykata), raportet e ndryshme rritje – zbritje të numrit të aksidenteve, shkalla e sigurisë 

në komunikacion.  

1.2.    Qëllimi i hulumtimit 

 

Rëndësia e punimit qëndron, në bazën e të dhënave të mbledhura dhe organizimin e këtyre të 

dhënave në kuptimin e përgatitjes dhe interpretimit të këtyre të dhënave për të ardhur në 

përfundim qe bazuar në këto raporte të marra nga vlerësimet e eksperteve në gjykatë, raportet 

e ndryshme statistikore nga ana e Policisë së Kosovës apo edhe metodave të tjera të vrojtimit 

ose vëzhgimit direkt në vendin e ngjarjes të jepen informacione drejtuar publikut në kuptimin 

faktik dhe realist duke e argumentuar shkallën reale të aksidenteve në rajonin e Pejës. 

Definimi i shkaktareve të aksidenteve gjatë kësaj periudhe kohore, përpunimi statistikor sipas 

këtyre shkaktareve, kategorive të ndryshme në mënyrë që të fitohet një pamje me e qartë se si 

ka ardhur deri të ngjarja (aksidenti). 
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2. KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME TË 

INFRASTRUKTURËS DHE PLANIFIKIMIT HAPËSINOR 

TË REGJIONIT TË PEJËS 

 

Gjykata Themelore në Pejë është selia kryesore e Rajonit Gjyqësor të Pejës, në të njëjtën 

kohë është njëra nga shtatë gjykatat themelore në Republikën e Kosovës, e cila mbulon 

territorin e komunave të: 

 Pejë-s; 

 Istog-ut; 

 Klinë-s; 

 Deçan-it. 

   

2.1.    Karakteristikat e infrastrukturës në komunën e Pejës 

 

Qyteti i Pejës është qendra e rajonit më perëndimor të Kosovës, në rrëzë të “Bjeshkëve të 

Nemuna”, më mirë të njohura si Bjeshkët e Rugovës, që ngrihen mbi gryken e Rugovës. Peja 

ka një sipërfaqe prej 602 km² ndërsa vetëm qyteti i Pejës ka një sipërfaqe prej rreth 20 km² 

dhe është e ndarë në 28 bashkësi territoriale dhe në total 95 fshatra. Komuna numëron diku 

në mes 140.000 dhe 160.000 banore. [6] 

Sikur është cekur më parë shumë shtëpi dhe objekte biznesi janë ndërtuar pa ndonjë 

planifikim në sipërfaqet tokësore, duke shkaktuar ndotje dhe humbje të sipërfaqeve të tokës 

bujqësore. Gjithashtu në qytet janë ndërtuar shumë objekte joformale dhe ilegale.  

Si konsekuence shërbimet adekuate nuk janë të rregulluara. Shërbimet në hapësirat rurale siç 

janë shërbimet shëndetësore, është vështirë të organizohen në mënyrë permanente, për arsye 

se shpërndarja e banimit shkakton një densitet shumë të ulet të banorëve. 

Qasjet individuale apo të paorganizuara në rrugët unazore nuk do të lejohen. Megjithatë 

karakteri i rrugëve transitore gjarpëruese ka nevojë të optimalizohet për një komunikacion të 

shpejt dhe të rrjedhshëm me hyrje dhe dalje më të shprehura. Rëndësi të veçantë do te ketë 

edhe rruga Pejë – Çakorr - Podgoricë e cila do të lidh Pejën me fshatrat tjera matanë kufirit 

dhe kyçjen në korridorin e Adriatikut si dhe dalja në det. Kjo rrugë do të ketë lidhje me 
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rrugën Magjistrale Pejë – Prishtinë dhe do te parashihen sa ma pak ndërhyrje të rrugëve 

transite. [6] 

 

Figura 2.1. Infrastruktura kryesore në Komunën e Pejës [6] 

Rrugët ku nevojitet përmirësimi janë shënuar me ngjyrë portokalli. Hekurudha është shënuar 

me të zezë, me stacionet në Zahaq dhe Pejë. 

Duhet një kohë mjaft e gjatë për stabilizimin e infrastrukturës për: ujë të pijshëm, ujërat e 

zeza, ujëra atmosferikë, rrugët dhe trotuaret,komunikacion,gjelbërim dhe mirëmbajtje të 

ambientit në Komunën e Pejës. Tërë gjatësia rrugore në brendi të qytetit është 100.3 (km) 

prej të cilave 67.8 (km) janë rrugë me zhavorr, 30 (km) janë të asfaltuara dhe 2.5 (km) janë 

rrugë me kubëza. Gjatësia e rrugëve lokale në zonat rurale është 120.7 (km), prej të cilave 

86.5 (km) janë rrugë të shtruara me zhavorr dhe 34.2 (km) janë rrugë të asfaltuara. Rrjeti 

rrugor në qendër të qytetit,në lagjet e qytetit,rrugët që lidhen me rrugët rajonale dhe ato me 

objektet e tregjeve, kërkojnë rehabilitimin me shtresa të asfaltit, betonit, për shkak se 

zhvillohet trafik i dendur dhe shumë rrugë që janë me zhavorr kërkojnë të asfaltohen. [1] 

Rrjeti i rrugëve nacionale dhe rajonale që administrohen nga niveli qendror, është në gjatësi 

prej 103 (km). Rrugët lokale janë në gjatësi prej 780 (km), dhe janë përgjegjësi e komunës. 

Vija hekurudhore në relacionin Pejë – Fushë Kosovë është e gjatë 81.2 (km). [6] 

Në komunën e Pejës modaliteti dominues i transportit është transporti rrugor. Në kuptim të 

trafikut, rruga nacionale M9 e cila e përshkon territorin e komunës në drejtimin lindje-

perëndim, është rruga më e rëndësishme në komunë. Kjo rrugë nga kufiri lindor me Serbinë, 

kalon nëpër Prishtinë dhe Pejë, duke vazhduar nëpër Rugovë deri në kufirin perëndimor me 
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Malin e Zi. Në drejtim të veriut, përmes rrugës R-106 me gjatësi 26.5 (km), Peja lidhet me 

vendkalimin kufitar me Malin e Zi në Kullë. Me pjesën jugore të Kosovës, lidhet përmes 

rrugës rajonale  R – 107 në drejtimin Pejë-Gjakovë-Prizren me gjatësi 70.3 (km). Përmes 

rrugës rajonale R – 101 me gjatësi 65.9 (km) në drejtim të veri-lindjes lidhet me Mitrovicën. 

Deri në vitin 2018, komuna e Pejës ka rregulluar rreth 600 (km) gjatësi të rrugëve lokale, 

ndërsa 150 (km) kanë mbetur të parregulluara. [6] 

Me poshtë kemi paraqitur rrjetin e rrugëve dhe infrastrukturën e transportit në komunën e 

Pejës. 

 

Figura 2.2. Infrastruktura rrugore dhe e transportit [1] 

Analizës së transportit për qytetin e Pejës i paraprinë studimi i projektit Mobkos, duke 

analizuar zhvillimet  dhe formën urbane, shfrytëzimin e tokës, qasjen në pjesë të ndryshme të 

qytetit, përparësitë, potencialet dhe sfidat për zhvillim të ardhshëm. Bazuar në këtë 

metodologji, qyteti është ndarë në katër zona për analizë të sfidave dhe mundësive në 

planifikim të transportit të qëndrueshëm: [6] 

 Zona 1 – qendra e qytetit – Korzo, 

 Zona 2 – shërbimet tregtare, 

 Zona 3 – banimi, 

 Zona 4 – industria dhe biznesi. 
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Figura 2.3. Zonat e qytetit [6] 

2.2. Karakteristikat e infrastrukturës në komunën e Istogut 

 

Komuna e Istogut shtrihet në pjesën veriore të rrafshit të Dukagjinit. Komuna, në veri-

perëndim kufizohet me Malin e Zi dhe Serbinë, në veri-lindje me komunën e Zubin Potokut, 

në lindje me komunën e Skenderajt, në jug me komunën e Klinës dhe në jug-perëndim me 

komunën e Pejës. Qendër komunale është qyteti Istog. Komuna ka 50 vendbanime prej të 

cilave 1 është qytet-Istogu, 1 vendbanim është qytezë-Gjurakoci dhe tjera vendbanime janë 

fshatra.  

 

Figura 2.4. Harta e komunës së Istogut [7] 
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Komuna e Istogut ka një infrastrukturë rrugore të përbërë nga rrugët lokale dhe rrugët 

regjionale, që e mundësojnë lidhjen e qytetit me zonat periferike dhe me qytetet e tjera. Në 

këtë qytet nuk kalon ndonjë autoudhë e cila do ta kishte rritur rëndësinë dhe ekonominë e 

këtij vendi.  

Gjatësia e përgjithshme e rrugëve lokale është 572 (km), nga kjo shifër e rrugëve lokale 370 

(km) janë të asfaltuara ndërsa pjesa tjetër mbesin ende të paasfaltuara. Gjatësia e rrugëve 

lokale të c ilat janë të pajisura me trotuare përfshinë një gjatësi prej 14.3 (km).  

Rreth 6.2% të rrugëve lokale janë të pajisura me ndriçim publik, 33.2% të këtyre rrugëve janë 

të pajisura me shenjëzim.  [7] 

Rrugët regjionale janë rrugë publike të cilat janë të kategorizuara si rrugë regjionale dhe 

mundësojnë lidhjen e një qyteti ose një hapësirë të rëndësishme ekonomike me qytetet e tjera 

brenda Kosovës dhe jashtë saj.  

Rrugët regjionale i mundësojnë kësaj komune lidhje të mirë me qytet tjera fqinje. Kësaj 

komune rrugët regjionale i mundësojnë lidhjen me tri qytete përreth: Pejën, si qendër me e 

madhe, Klinën dhe Skenderajn.  

Tabela 2.1. Infrastruktura fizike [7] 

Kategoria e rrugës Gjatësia (km) Gjendja fizike 

Autoudhë 0 - 

Magjistrale 0 - 

Regjionale 132 (km) Të mirë 

Lokale 572 (km) Të mirë 

 

Në vitet e fundit janë bërë investime në përmirësimin e gjendjes së rrugëve në komunë, e 

sidomos në sigurimin e lidhjeve të mira të fshatrave në rrjetin primar rrugor. Kryesisht këto 

projekte kanë qenë projekte asfaltimi të rrugëve, prandaj në aspekt të realizimit të rrugëve si 

tërësi e korridorit të qarkullimit për automjete, të trotuareve për këmbësorë, të shenjave të 

komunikacionit, apo mbrojtëseve rrugore etj, ato janë shumë të mangëta.  

Në territorin e komunës nuk kalojnë rrugët magjistrale por vetëm rrugët rajonale të cilat janë 

R-101, R-102, R-104 dhe R-221. Rrugët e tjera në territorin e komunës janë rrugët lokale dhe 

në vendbanime, të cilat nuk janë të kategorizuara nga komuna. 
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2.3. Karakteristikat e infrastrukturës në komunën e Klinës 

 

Komuna e Klinës kufizohet me shtatë komuna  ‐ në veri kufizohet me Istogun, në lindje me 

Skenderajn dhe Drenasin, në jug me Malishevën, Rahovecin dhe Gjakovën, ndërsa në 

perëndim me Pejën. Sipërfaqja e gjithmbarshme e komunës është 308.8 km², prej të cilës 

rreth 18km² përfshijnë vendbanimet (hapësira e ndërtuar), përkatësisht  rreth 5.8 %. Edhe pse 

territori i Klinës dhe i tërë Dukagjini përbën një pjesë të mbyllur më vete dhe të rrethuar me 

male, prapë se prapë kushtet e volitshme natyrore mundësojnë të ketë lidhje të mira të 

qarkullimit. Pozita natyrore dhe konfiguracioni mundësojnë që Klina të ketë lidhje të mira 

rrugore dhe hekurudhore me rajonin e gjerë. [8] 

Pozita natyrore dhe topografia mundëson që Klina të ketë lidhje të mira rrugore dhe 

hekurudhore. Nëpër Klinë kalon magjistralja Prishtinë‐Pejë e cila ka rëndësi të veçantë në 

nivel të Kosovës. Në Klinë gjithashtu gjendet nyja hekurudhore e cila rangohet si e dyta me 

rëndësi për territorin e Kosovës, pas nyjës hekurudhore në Fushë Kosovë.   

Nëpër Klinë kalon rruga magjistrale Prishtinë ‐  Pejë (dukë përfshirë edhe kryqëzimin për 

Gjakovë), rruga regjionale Klinë ‐ Skenderaj ‐ Mitrovicë dhe rruga regjionale 

Klinë ‐ Istog ‐ Pejë. Nëpër komunën e Klinës kalojnë edhe vijat hekurudhore Fushë 

Kosovë ‐ Klinë ‐ Pejë dhe Fushë Kosovë ‐ Klinë – Prizren. Lidhjet rrugore dhe hekurudhore 

që kalojnë nëpër territorin e Klinës, përveç që e lidhin Klinën me qendrat tjera në Kosovë, 

mundësojnë edhe lidhje të mëtejme me qendrat në rajon, duke qenë një potencial i 

rëndësishëm. 

 

Figura 2.5. Pozita e Klinës në rajon [8] 
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Rrjeti rrugor përbëhet prej rrugëve që kategorizohen në magjistrale, regjionale dhe lokale. 

Rruga magjistrale dhe ato regjionale paraqesin vijat kryesore të qarkullimit dhe lidhjeve 

brenda komunës dhe në pjesën më të madhe shtrihen në terrene të rrafshëta apo përgjatë 

luginave. Ndërkaq, rrugët lokale kanë një shtrirje të lirë në mes vendbanimeve, duke iu 

përshtatur kushteve natyrore që ofron hapësira e Klinës.   

Në komunën e Klinës rrjeti rrugor përbëhet prej rrugëve që kategorizohen si nacionale, 

rajonale dhe lokale, si ne vijim: [8] 

Magjistralja Prishtinë ‐ Pejë (M-9) - paraqet arterien kryesore të qarkullimit rrugor, që në 

territorin e komunës shtrihet kryesisht në drejtimin lindje‐perëndim, duke e ndarë atë në dy 

tërësi. Kjo magjistrale mundëson lidhje me pjesët qendrore dhe lindorë të Kosovës, duke e 

përfshirë edhe kryeqytetin. Përveç në segmentin në mes fshatrave Gllarevë dhe Dollc, ku 

magjistralja kalon nëpër pjesë kodrinore, në pjesët tjera kjo rrugë shtrihet në terren kryesisht 

të rrafshët. Pozita e Klinës, si qendër komunale, në raport me rrugën magjistrale është e 

përshtatshme, duke qenë se pjesa qendrore e qytetit është rreth 2.5 km larg saj, që mundëson 

një lidhje të shpejtë por njëkohësisht diskrete, larg ndikimeve nga trafiku i nivelit të lartë. [8] 

 

Figura 2.6. Infrastruktura rrugore dhe hekurudhore në komunën e Klinës [8] 

Rruga regjionale për Gjakovë kryqëzohet me rrugën magjistrale rreth 620 m në lindje të 

kryqëzimit për qytetin e Klinës dhe është lidhja më frekuente në krahasim me drejtimet tjera 

regjionale brenda komunës. Shtrihet kryesisht në drejtimin veri ‐ jug, përgjatë rrjedhës së 
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Drinit të Bardhë dhe pothuajse paralel me drejtimin hekurudhor për Prizren. Kjo rrugë 

regjionale mundëson lidhjen e Klinës me Gjakovën dhe Prizrenin, si dhe në vazhdim lidhjen 

me Shqipëri. 

Rruga regjionale për Istog - lidhet me rrugën magjistrale përmes zonës urbane të Klinës. Në 

pjesën më të madhe ka shtrirje në drejtim veriperëndimor, përgjatë rrjedhës së Lumbardhit të 

Pejës dhe Lumit të Istogut. Për shkak se shtrihet në terren të rrafshët dhe të përshtatshëm për 

banim, përgjatë kësaj rruge shtrihen disa vendbanime si dhe qasje nga to, për ketë arsye është 

i nevojshëm kufizimi i shpejtësisë në pjesë të caktuara. 

Rruga regjionale për Skenderaj - lidhet me rrugën magjistrale përmes zonës urbane të Klinës, 

ku kryqëzohet me rrugën nga Istogu. Kjo rrugë mundëson lidhjen me komunën e Skenderajit, 

Mitrovicën dhe me pjesët tjera të veriut të Kosovës. Në pjesën më të madhe shtrihet përgjatë 

terreneve kodrinore, kryesisht në drejtim verilindor.  
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3.  FAKTORËT E SIGURISË NË KOMUNIKACIONIN 

RRUGOR 
 

Me aksident në komunikacion rrugor nënkuptohet ngjarja në rrugë, ku ka marrë pjesë më së 

paku një mjet në lëvizje dhe në të cilin janë lënduar ose kanë humbur jetën një apo më tepër 

persona, ose janë shkaktuar dëme materiale. [1] 

Siguria në komunikacionin rrugor i referohet metodave dhe masave të përdorura për të 

parandaluar që përdoruesit e rrugës të vriten ose të plagosen rëndë. Përdoruesit tipikë të 

rrugës përfshijnë këmbësorët, çiklistët, shoferët (ngasësit), pasagjerët e automjeteve dhe 

udhëtarët e transportit publik në rrugë (kryesisht autobusëve dhe tramvajeve).  

Strategjia bazë për qasje në një sistem të sigurt në trafik, është që të sigurohet se në rast të 

ardhjes deri të aksidenti i trafikut, energjitë kinetike ndikuese të mbesin nën nivelin që nga ai 

aksident të mund të shkaktohen lëndime të rënda apo edhe fatalitete. Ky nivel ndryshon nga 

një aksident në tjetrin, varësisht nga masat mbrojtëse që mund ti posedojnë përdoruesit e 

rrugës të përfshirë në atë aksident. [11] 

Për shembull, gjasat e një këmbësori për të i mbijetuar një aksidenti me automjet zvogëlohen 

në masë të madhe, nëse shpejtësia e lëvizjes së automjetit është me e madhe së 30 (km/h), 

ndërsa për një përdorues (ngasës) të një automjeti, shpejtësia kritike është 50 (km/h) në 

aksidentet kur goditja është anësore dhe 70 (km/h) kur goditja është ballore (kokë më 

kokë).[14] 

 

Figura 3.1. Katër elementet themelore për siguri në komunikacion [2] 
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Në përgjithësi, përmirësimi i njërit prej këtyre elementeve do të çojë në përmirësimin e 

sigurisë në komunikacion. Mundësitë përfshijnë: arsimim dhe trajnim më të mirë të 

përdoruesve të rrugës (shoferë, këmbësorë, çiklistë dhe motoçiklistë), mirëmbajtje më e mirë 

e automjeteve, dizajn gjeometrik më të mirë të rrugës, shenja dhe sinjale dhe faktorë të lidhur 

në mjedisin e ndërtuar përreth, dhe zbatim policor më rigoroz të normave dhe rregulloreve të 

trafikut. 

     3.1.    Ndarja dhe klasifikimi i aksidenteve 

Aksidentet në komunikacion rrugor mund të ndahen sipas: [1] 

a) Kohës në të cilën aksidenti ka ndodhur (periudhës, stinës, muajit, ditës së javës, ditën 

apo natën), 

b) Vendit në të cilin aksidenti ka ndodhur (në vendbanime ose jashtë vendbanimeve, 

zonës), karakteristikave të rrugës (llojit, destinimit, gjerësisë, pjerrtësisë, llojit të 

asfaltit, gjendjes së rrugës, etj.), 

c) Mënyrës sipas së cilës aksidenti ka ndodhur [ndeshjet reciproke, goditja me mjetin e 

parkuar ose objektet e rrugës, rrotullimi ose dalja e mjetit nga rruga ( shkëputje nga 

rruga), goditja dhe shkelja e këmbësorëve, rënie e personit nga mjeti dhe aksidente të 

tjera], 

d) Shkakut, nga i cili ka ndodhur aksidenti (lëshimet e ngasësit, mangësitë në rrugë, 

gjendja jo e rregullt teknike e automjetit, gabimi i këmbësorit, gabimi i udhëtarit), dhe 

e) Pasojave (të vdekur, rëndë të lënduar, lehtë të lënduar ose vetëm me dëme materiale). 

 

Nisur nga dinamika e tyre, aksidentet mund të klasikifkohen si ndeshje, goditje, përplasje 

(shtypje) dhe humbje drejtimi: [1] 

a) Ndeshja ndodh atëherë kur çfarëdo mjeti në lëvizje (ecje) përballet me një mjet tjetër 

në lëvizje. Ndeshja mund të jetë ballore ose anësore dhe përplasje të mjeteve që 

ndodhen njeri pas tjetrit, pra dy mjete që lëvizin me kah të njëjtë, por me shpejtësi të 

ndryshme. 

b) Goditja ka të bëjë me ndeshjen e fortë ndërmjet të një mjeti në lëvizje me një mjet të 

ndalur (në qetësi). 

c) Përplasja është shtypja e një këmbësori, një çiklisti, një motoçiklisti ose një mjeti të 

tërhequr me kafshë me një mjet në lëvizje. 
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d) Goditja e objektit është ai rast kur një mjet përplaset me një pengës fikse. 

e) Humbja e drejtimit është lëvizja e pakontrolluar e mjetit që për shkak të rrëshqitjes 

ose për shkaqe tjera, nuk i bindet me atij që e drejton. 

 

Si kontribuojnë faktorët të ndryshëm në aksidente rrugore: [15] 

 Shoferët: Tejkalimi i shpejtësisë, ngasja e nxituar, shkelja e rregullave, mosrespektimi 

i shenjave, lodhja, alkooli. 

 Këmbësori: Pakujdesia, kalimi i rrugëve në vende të gabuara. 

 Pasagjerët: Duke folur me shoferët, duke zbritur dhe hipur në automjet nga ana e 

gabuar, duke hypur në autobus që është në lëvizje etj., 

 Automjetet: Dështimi i frenave ose timonëve, plasja e gomave, fenerët e 

pamjaftueshëm, mbingarkesa etj., 

 Kushtet e Rrugës: Gropat, rruga e dëmtuar, devijimet. 

 Kushtet e motit: Mjegull, borë, reshje të dendura shiu, stuhi ere, stuhi breshëri. 

 

3.2. Faktorët ndikues në aksidente 

 

Siç e kemi cekur edhe me lartë sipas literaturës, po ashtu dhe gjatë studimit profesional të 

bërë, kemi analizuar 100 dosje të aksidenteve të trafikut dhe kemi bërë një ndarje të këtyre 

faktorëve në 4 kategori si : [12] 

1. Faktori njeri dhe nën faktorët e tij, 

2. Faktori rrugë dhe specifikat,  

3. Faktori automjet dhe, 

4. Faktori mjedis. 

 

3.2.1. Faktori njeri dhe nën faktorët e tij 

 

Njeriu si ngasës në komunikacion përmes shqisave të tij merr informata lidhur me rrjedhat e 

qarkullimit dhe gjendjen në rrugë, duke marrë parasysh mjetin dhe rregullat në trafik, bën 

përcaktimin e mënyrës së lëvizjes së mjetit. Prej të gjithë faktorëve, të cilët ndikojnë në 
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sigurinë e komunikacionit, faktori “njeri” është më i rëndësishmi. Në diagramin e me 

poshtëm janë paraqitur elementet themelore të faktorit “njeri”.[3] 

 

Figura 3.2. Elementet themelore të faktorit “njeri” [3] 

Aksidenti rrugor është ngjarja më e padëshiruar që mund ti ndodh një përdoruesi të rrugës, 

edhe pse ato ndodhin mjaft shpesh. Shumica e përdoruesve të rrugës janë mjaft mirë të 

vetëdijshëm për rregullat e përgjithshme dhe masat e sigurisë gjatë përdorimit të rrugëve, por 

lëshimit që bëhën nga ana e përdoruesve të rrugës, shkaktojn aksidente dhe përplasje. Shkaku 

kryesor i aksidenteve dhe përplasjeve janë gabimet njerëzore. [13] 

Elementet e faktorit njeri (ngasësit) janë elemente fiziologjike dhe psikologjike, të cilat 

përfshijnë (tabela 3.1):      

Tabela 3.1. Elementet e nënsistemit të shoferit (ngasësit) [4]    

Psikologjike Fiziologjike 

sistemi nervor Motivimi 

shikimi inteligjenca (zgjuarsia) 

dëgjimi mësimi / përvoja 

stabiliteti Ndjenjat 

shqisat e tjera (p.sh. prekja, nuhatja) Pjekuria 

modifikuesit (p.sh. lodhja, droga) kushtet/zakonet 
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Sjellja e ngasësit  rrjedh nga ndërveprimi i faktorëve të mësipërm njerëzorë, duke iu 

nënshtruar edhe faktorëve të tjerë, përfshirë ata që lidhen me nën-sistemet e automjeteve dhe 

mjedisit rrugor. 

Ne do të i përmendim disa nga veprimet e zakonshme të ngasëeve që rezultojnë në aksident 

si: [2] 

1. Tejkalimi i shpejtësisë, 

2. Drejtimi nën ndikimin e alkoolit, 

3. Shpërqendrimi i ngasësit, 

4. Kalimi në dritë të kuqe, 

5. Mos vendosja e rripave të sigurimit dhe helmetave, 

6. Mosrespektimi i drejtimit dhe parakalimit në shirita te trafikut në mënyrë të gabuar. 

 

Tejkalimi i shpejtësisë - shumica e aksidenteve fatale ndodhin për shkak të tejkalimit të 

shpejtësisë. Nëse i jepet një shans ngasësi gjithmonë do këtë tendencë për të zhvilluar 

shpejtësi me të mëdha. Rritja e shpejtësisë shumëfishon rrezikun e aksidentit dhe ashpërsinë e 

lëndimit gjatë aksidentit. Automjetet më të shpejta janë më të prira ndaj aksidenteve sesa ato 

më të ngadalta dhe ashpërsia e aksidentit do të jetë gjithashtu më e madhe në rast të 

shpejtësisë së madhe. Sa më e lartë të jetë shpejtësia, aq më i madh është rreziku. Në një 

shpejtësi të madhe, automjetit i duhet distancë më e madhe për tu ndaluar, respektivisht 

distancë me e madhe e reagimit dhe frenimit. Një automjet më i ngadalshëm ndalon në 

distancë më të vogël ndërsa ai më i shpejtë merr rrugë të gjatë për të ndaluar. Një automjet që 

lëviz me shpejtësi të madhe do të ketë ndikim më të madh gjatë përplasjes dhe kështu do të 

shkaktojë më shumë lëndime. Aftësia për të gjykuar ngjarjet që mund të pasojnë gjithashtu 

zvogëlohen gjatë vozitjes me shpejtësi më të madhe, gjë që shkakton gabim në gjykim dhe 

përfundon me përplasje, po ashtu zhvillimi i shpejtësive të mëdha ndikon edhe në fushën e 

dukshmërisë.  

Me fushën e dukshmërisë nënkuptojmë hapësirën në të cilën njeriu pa e kthyer kokën dhe 

sytë i vëren objektet. Gjerësia horizontale e fushës së dukshmërisë arrin prej 40° - 140° (në 

disa raste edhe deri në 200°), por që varet nga shpejtësia e lëvizjes së mjetit. Në gjendje të 

qetë (të ndalur) gjerësia është 140°, gjatë shpejtësisë prej 25 (km/h) është 100°, gjatë 

shpejtësisë prej 100 (km/h) është 40° (figura 3.3). [3] 
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Figura 3.3 Fusha e dukshmërisë horizontale [6]  

Drejtimi nën ndikimin e alkoolit - Konsumimi i alkoolit gjatë festave është i zakonshëm. Por 

kur vazhdohet me vozitje e kthen festimin në një fatkeqësi. Alkooli e zvogëlon përqendrimin, 

zvogëlon kohën e reagimit dhe gjymtyrët duan më shumë kohë për të reaguar ndaj 

udhëzimeve të trurit. Alkooli po ashtu pengon shikimin për shkak të marramendjes, si dhe i 

nxit njerëzit të ndërmarrin rreziqe. Të gjithë këta faktorë gjatë vozitjes shkaktojnë aksidente 

dhe shumë herë rezultojnë me fatalitet. Për çdo rritje të përqendrimit të alkoolit në gjak 0.05, 

rreziku i aksidentit dyfishohet. Përveç alkoolit, shumë ilaçe ndikojnë në aftësitë dhe 

përqendrimin e nevojshëm për vozitje. 

Varësisht nga koncentrimi i sasisë së alkoolit në gjak dhe mënyrës së sjelljes së ngasësit 

dehja ndahet: [3] 

 Gjendja e kalueshme e dehjes (0.10 - 0.49 °/00) : vjen deri te zvogëlimi i vëmendjes, 

paraqitja e koordinimit jo të plotë etj., 

 Gjendja e lehtë para dehjes (0.5 - 0.99 °/00) : vjen deri te dëshira për të qenë në qendër 

të vëmendjes, mosrespektimi i shenjave në komunikacion, humbja e orientimit etj., 

 Gjendja e rëndë para dehjes (1.0 - 1.49 °/00) : një numër i madh i ngasësve nuk është i 

aftë të manipuloj me mjetin dhe si rezultat i kësaj vjen deri te rritja e aksidenteve,  

 Gjendja e dehur (1.5 – 2.49 °/00) : ngasësi nuk është i aftë për ngasje dhe si rezultat i 

gjendjes së tij shumë shpejt vjen deri të aksidenti, 

 Gjendja e rëndë e dehjes (2.5 – 3.49 °/00): nuk mund të flitet për gjendje dhe sjellje  

normale në komunikacion. 

 

Shpërqendrimi i ngasësit - Megjithëse shpërqendrimi i ngasësit gjatë vozitjes mund të jetë i 

vogël, por mund të shkaktojë aksidente të mëdha. Shpërqendrimet mund të jenë jashtë ose 
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brenda automjetit. Shpërqendrimi kryesor në ditët e sotme është të folurit në celular gjatë 

drejtimit të mjetit. Akti i të folurit në telefon zë një pjesë të madhe të trurit dhe pjesa më e 

vogël trajton aftësitë drejtuese, kjo ndarje e trurit pengon kohën e reagimit dhe aftësinë e 

gjykimit dhe bëhet një nga arsyet e aksidenteve. Disa nga shpërqendrimet në rrugë janë: 

      1. Rregullimi i pasqyrave gjatë vozitjes, 

      2. Muzikë/Radio në automjet, 

      3. Kafshët në rrugë, 

      4. Parulla dhe tabela. 

Kalimi në dritë të kuqe - është një pamje e zakonshme në kryqëzimet e rrugëve që automjetet 

kalojnë pa u kujdesur për dritën. Motivi kryesor për kalimin në dritë të kuqe është kursimi i 

kohës. Koncepti i zakonshëm është se ndalimi në sinjalin e kuq është humbje kohe dhe 

karburanti. Studimet kanë treguar se sinjalet e trafikut të ndjekura siç duhet nga të gjithë 

shoferët, kursen kohë dhe udhëtarët arrijnë në destinacion në mënyrë të sigurt dhe në kohë. 

Kalimi në dritë të kuqe jo vetëm që rrezikon jetën e tij, por edhe sigurinë e përdoruesve të 

tjerë të rrugës, ky veprim i një drejtuesi nxit shoferin tjetër që ta provojë dhe në fund 

shkakton kaos në kryqëzim. Ky kaos në kryqëzim është shkaku kryesor i bllokimit të trafikut. 

Mos vendosja e rripave të sigurimit dhe helmetave - Përdorimi i rripit të sigurimit në mjetet 

me katër rrota është i detyrueshëm dhe mos mbajtja e rripit të sigurimit pason me gjobë, 

njëjtë në rastin e helmetave për shoferët e mjeteve me dy rrota. Mbajtja e rripave të sigurimit 

dhe helmetave është vënë nën ligj, pas studimeve të vërtetuara se këto dyja zvogëlojnë 

nivelin e dëmtimit gjatë aksidenteve.  

Mbajtja e rripave dhe helmetave dyfishon shanset për të mbijetuar në një aksident të rëndë. 

Numri i vdekjeve te përdoruesit e mjeteve me dy rrota, është zvogëluar në mënyrë drastike 

pasi përdorimi i helmetës është bërë i detyrueshëm. 
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3.2.1.1. Koha e perceptimit – reagimit teoria 'PIEV' 

Vlera e kohës së reagimit të shoferit varet nga disa faktorë, kjo kohë mund të ndahet në dy 

pjesë: [4] 

1) Koha e perceptimit, 

2) Koha e reagimit deri në frenim. 

 

Koha e reagimit të shoferit është koha nga momenti kur objekti ose pengesa është berë e 

dukshme dhe në çastin kur frenat aplikohen në mënyrë efektive dhe ngasësi e kupton së 

automjeti duhet të ndalet.  

Koha e reagimit deri në frenim varet nga disa faktorë të ndryshëm duke përfshirë aftësinë e 

shoferit, llojin e problemeve dhe faktorë tjerë të ndryshëm mjedisor. 

Në përgjithësi, koha totale e reagimit të ngasësit merret së bashku. Kohën totale të reagimit 

mund ta shpjegojmë edhe përmes teorisë që në gjuhën angleze quhet “PIEV Perception – 

Intellection – Emotion – Voliton”.  

Kur në fushën e të pamurit të ngasësit, shfaqet rreziku, në organizmin e ngasësit fillojnë disa 

procese për të cilat është e nevojshme një kohë. Shqisa e të pamurit ose e të dëgjuarit e 

regjistrojnë rrezikun, i përcjellin këto ngacmime deri të truri, i cili e zgjedh komandën e 

duhur që ti përgjigjet situatës së krijuar si: frenim, shpejtim dhe manovrim – kthim. [5] 

Normalisht që deri te përgjigjja apo ekzekutimi i këtyre komandave nevojitet një kohë e 

caktuar varësisht nga ngasësit, për arsye se për ekzekutimin e tyre duhet që këto impulse 

komanduese të kalojnë një rrugë të caktuar nga nervat deri të muskujt.  

Sipas kësaj teorie, koha totale e reagimit të shoferit ndahet në katër pjesë, domethënë koha e 

marrë nga shoferi për: [4] 

1. Perceptim, 

2. Zgjuarsi  (koha e të kuptuarit), 

3. Ndjenja (koha e gjykimit), 

4. Vullnet (koha e aktivizimit të muskujve). 
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Koha e perceptimit është koha e kërkuar që të pranojë ngacmimet e marra nga sytë apo veshët 

e ngasësit të transmetohen në tru përmes sistemit nervor ose palcës kurrizore. 

Koha e të kuptuarit  është koha e nevojshme e cila i nevojitet ngasësit që ta kuptojë situatën. 

Ajo është gjithashtu koha e nevojshme për krahasimin e mendimeve të ndryshme si dhe 

regjistrimin e ndjesive të reja. 

Koha e gjykimit është koha e kaluar gjatë ndjesive emocionale dhe shqetësimeve tjera 

mendore si frika, zemërimi apo ndonjë ndjenje tjetër emocionale, kjo kohë ndryshon për 

drejtues të ndryshëm pra mund të ndryshojë në mënyrë të konsiderueshme në varësi të 

situatës ose problemit aktual. 

Koha e aktivizimit të muskujve është koha e marrë nga ngasësi për veprimin përfundimtar, 

siç është përdorimi i frenave. 

 

Figura 3.4. Ilustrimi i proces-it “PIEV” [4] 

Po ashtu është e mundur që ngasësi të mund të përdorë frenat ose të ndërmarrë ndonjë veprim 

tjetër si manovër me timon, me anë të “veprimit refleks”, pa procesin normal e të menduarit, 

që është koha minimale për të ndërmarrë  një veprim parandalues si përdorimi i frenave.  

Koha PIEV e një ngasësi gjithashtu varet nga disa faktorë siç janë karakteristikat fizike dhe 

psikologjike të ngasësit, lloj i problemit të përfshirë, kushtet mjedisore dhe faktorët e 

përkohshëm ( p.sh. shpejtësia e lëvizjes, lodhja, konsumi i alkoolit etj.). 

Koha totale e reagimit për një ngasës mesatar mund të ndryshojë nga 0.5 sekonda për situata 

të thjeshta deri në 3 – 4 sekonda në probleme me komplekse. 
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3.2.2.  Faktori rrugë dhe specifikat 

Faktorët e rrugës, përfshirë elementët e projektimit të rrugës kryesore dhe pjesës anësore të 

rrugës, luajnë një rol të rëndësishëm në përcaktimin e rrezikut të aksidenteve në trafik. 

Faktorët negativë të inxhinierisë rrugore përfshijnë ata faktor, ku një defekt në rrugë shkakton 

drejtpërdrejt një përplasje, ku disa elementë të mjedisit rrugor mashtrojnë një përdorues të 

rrugës dhe në këtë mënyrë krijojnë gabime njerëzore. Në veçanti, gjeometria e rrugës ndikon 

në frekuencën dhe ashpërsinë e aksidenteve rrugore.  

Rrjeti rrugor ka një efekt në rrezikun e përplasjes sepse përcakton se si përdoruesit e rrugës e 

perceptojnë mjedisin e tyre. Në këtë kuptim, rruga jep udhëzime për përdoruesit e rrugës se 

çfarë duhet të bëjnë. 

Kjo kategori përshkruan aksidentet e shkaktuara nga kushtet jashtë kontrollit të shoferit, siç 

janë sipërfaqet e pabarabarta ose materialet e depozituara në rrugë si vaji ose copëzat. 

Gjithashtu i referohet rrugëve të rrëshqitshme për shkak të motit. 

Shoferët shpesh përfshihen në aksidente kur nuk marrin parasysh gjendjen e rrugës gjatë 

drejtimit. Ata mund të nënvlerësojnë një kthesë të mprehtë në rrugë ose të vozisin mbi një 

gungë shumë shpejt. 

 

Figura 3.5. Rast aksidenti [2] 

Në figurën 3.4 vërejmë se si mund të vije deri të aksidenti si pasojë e neglizhimit të kthesës 

së mprehtë që hyn në kategorinë e faktorit rrugë, por mund të vije edhe si kombinim i faktorit 
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rrugë së bashku me faktorin njeri, i cili në këtë rast mund të jetë edhe mbi limitin e 

shpejtësisë së lejuar. 

Nëse një shenjë rrugore është e mbuluar ose shenjat nuk janë të qarta, kjo gjithashtu do të 

klasifikohej në këtë kategori të faktorëve. 

Lakimi horizontal (kthesa) i një rruge është i rëndësishëm sepse kur një automjet lëviz në një 

trajektore rrethore, ai i nënshtrohet një nxitimi centripetal që vepron drejt qendrës së kthesës. 

Me fjalë të tjera, forcat centrifugale përpiqen të largojnë automjetin nga linja e dëshiruar e 

lëvizjes. Rrugët në kthesa janë të pajisura me një veçori gjeometrike në pjesën e lakuar të 

rrugës të njohur si "super elevation", që do të thotë se anët e jashtme të rrugëve në kthesa janë 

ngritura në lidhje me pjesën e brendshme, që ndihmon për të parandaluar automjetin të 

largohet në drejtimin e jashtëm. [2] 

3.2.3. Faktori automjet 

Shoferët ose ngasësit përfshihen në aksidente kur një automjet nuk është i gatshëm për 

ngasje. Aksidentet kanë shumë më shumë gjasa të ndodhin kur gomat nuk plotësojnë kërkesat 

minimale të fryrjes ose nëse janë tepër të fryra. 

Një defekt i vetëm i automjetit mund të bëjë që shoferi të humbasë kontrollin e automjetit, gjë 

që shkakton një aksident. Aksidentet në këtë kategori përfshijnë gjithashtu incidentet që 

lidhen me një automjet ose rimorkio të mbingarkuar ose të ngarkuar dobët. 

Për fat të mirë, automjeti ka më pak karakteristika sesa përdoruesit e rrugës (ka më pak 

prodhues automjetesh sesa përdoruesit e rrugës). Gjithashtu, ekziston një sasi më e madhe e 

kontrollit legjislativ mbi veçoritë e automjeteve sesa të përdoruesve të rrugës, për shembull: 

a) kufizimet mbi masën, dimensionet dhe performancat e përgjithshme; 

b) kërkesat minimale për frenat, dritat etj. 
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Faktorët më të rëndësishëm të automjeteve janë: 

1. dukshmëria, 

2. ndriçimi, 

3. sistemet e paralajmërimit dhe instrumenteve, 

4. frenat, 

5. qëndrueshmëria, 

6. madhësia dhe pesha, 

7. fuqia. 

 

Në kuadër të faktorit automjet, një element i rëndësishëm është edhe sistemi i frenimit.    

Lajm i mirë është se dështimi i frenave rrallë është shkaku i një aksidenti automobilistik. Në 

mënyrë tipike, shumica e automjeteve kanë dy sisteme frenimi për të siguruar sigurinë, nëse 

njëri dështon. Sidoqoftë, kur ndodh dështimi i frenave, shpesh lidhet me automjete 

transportuese, si kokë terheqese me gjysme rimorkio ose kamionë të rënd. [17] 

Sistemet moderne të drejtimit përpiqen t'i bëjnë automjetet më të lehta për tu kontrolluar duke 

përmirësuar saktësinë e sistemit të drejtimit. Por kur këto sisteme dështojnë, mund të ndodhin 

aksidente të rënda, të cilat mund të shkaktojnë lëndime, madje edhe fatalitete. 

Sistemet e drejtimit i lejojnë shoferit të mbajë kontrollin mbi automjetin e tij. Por kur sistemet 

e drejtimit dhe amortizimit dështojnë, mund të ndikojë në humbjen e kontrollit mbi automjet, 

duke rezultuar në aksident. Sistemet e drejtimit mund të prishen ose të dështojnë për shkak të 

të metave gjatë projektimit dhe prodhimit ose për shkak të dështimit në mirëmbajtjen e duhur 

të automjetit.[17] 

Mos funksionimet e pompës, rrjedhjet e vajit, tubat e bllokuar, ndotja e vajit të pompës së 

drejtimit dhe rripat e konsumuar të timonit janë disa faktorë specifikë që mund të 

kontribuojnë në dështimin e sistemit të drejtimit. 

Kontrolli Elektronik i Stabilitetit (ESC) është një sistem që kur zbulon një humbje të 

kontrollit të drejtimit, automatikisht përdor frenat për të ndihmuar në manovrimin e 

automjetit. Frenimi aplikohet automatikisht në rrota individuale në varësi të situatës. 

Zvogëlon ndjeshëm rrezikun e rrëshqitjes së një automjeti nëse një kthesë merret shumë 

shpejt ose rrëshqet gjatë një manovre të papritur emergjente. [2] 



LËNDËT E AKSIDENTEVE NË KOMUNIKACION NË REGJIONIN E PEJËS 
 

Bsc. Enis Elezaj Page 31 
 

Konsiderohet se 1 – 3 % të aksidenteve në komunikacion janë si rezultat i gjendjes jo të 

rregullt teknike të mjeteve. Mirëpo, kjo përqindje është shumë me e madhe pasi që gjatë 

inspektimit të vendit të ngjarjes pas aksidentit të ndodhur, disa parametra nuk mund të 

caktohen sa duhet. Në konsiderim merren vetëm dëmtimet e theksuara si thyerjet e ndonjë 

pjese, dështimi i tërësishëm i pajisjes për frenim, etj. [3] 

3.2.4. Faktori mjedis 

Kushtet mjedisore, të tilla si moti i keq dhe pamjet e penguara, gjithashtu mund të luajnë një 

rol në aksidente në rrugë. Derisa këto dukuri natyrore mund të mos jenë shkaku kryesor i 

shumë aksidenteve, ato mund të luajnë një rol të rëndësishëm.[18] 

Ekzistojnë pesë përbërës kryesorë të mjedisit rrugor: [18] 

1. fluksi i trafikut - shkalla e rrjedhës, përbërja e rrjedhës, shpejtësia e trafikut; 

2. karakteristikat e  rrugës - shtrirja, struktura e rrugës, frekuenca dhe lloji i 

kryqëzimeve; 

3. zona ku është rruga - urbane, rurale etj.; 

4. legjislacioni dhe masat e zbatimit; 

5. kushtet atmosferike, dukshmëria. 

Mjedisi i rrugës paraqet kërkesa mbi drejtuesit (ngasësit) dhe automjetet e tyre.  

Gjatë vozitjes, nuk mbahet një nivel konstant i vigjilencës. Përkundrazi, ka periudha të 

vigjilencës së lartë (ose përqendrimit) të ndara me periudha të relaksimit relativ. 

Shoferi ideal/perfekt duhet të sigurojë një përputhshmëri të nivelit të tij të vigjilencës me 

kërkesat e imponuara nga mjedisi i rrugës. Shoferët nuk janë të përsosur dhe ka raste kur 

kërkesat e trafikut nuk mund të plotësohen nga shoferi, sepse: 

a) shoferi i është përgjigjur shumë ngadalë kërkesës për ndryshim (reagim); 

b) kur nevoja për reagim tejkalon mundësitë e ngasësit, edhe gjatë përqendrimit 

maksimal. 

Në situata të tilla, vjen deri të aksidenti në komunikacion. 

Rrugë të lëmuara dhe të akullta - kontribuuan në aksidente, dhe përfshihen në faktorë të 

lidhur me mjedisin. Shumë njerëz nuk dinë të drejtojnë në mënyrë të sigurt në rrugë të 

lëmuara, duke çuar në rrëshqitje, probleme në prishje dhe përplasje me automjete të tjera. 
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Në rrugë të lëmuara dhe të akullta, ngasja duhet të jetë shumë më ngadalë në mënyrë që të 

shmangnim aksidentet. Duhet të rritet distanca midis automjeteve deri në gjashtë sekonda. Ky 

veprim do t'ju mbrojë në rast se dikush humbet kontrollin dhe rrëshqet në rrugë. 

Shiu i rëndë dhe stuhitë - ngjashëm me vozitjen në rrugë të lëmuara dhe të akullta, stuhitë dhe 

shirat e dendur mund të ndikojnë seriozisht në sigurinë e shoferit. Këto kushte çojnë në 

faktorë të shumtë që mund ta bëjnë vozitjen e rrezikshme si shikueshmëri e ulët, rrugë të 

lëmuara dhe të rrëshqitshme, erëra të forta që e shtyjnë automjetin dhe rritje të rrezikut nga 

shoferët e tjerë të cilët mund të mos jenë të aftë mjaftueshëm të ngasin në shi. 

Mjegull e dendur dhe dukshmëri e dobët - mbajtja e syve në rrugë dhe mbajtja e vetëdijes për 

automjetet përreth jush janë faktorët kryesorë për drejtimin e sigurt. Sidoqoftë, mjegulla e 

dendur dhe smogu mund të ulin dukshëm dukshmërinë. Nëse nuk mund ta shihni rrugën para 

jush, ka shumë mundësi të përfshihemi në aksident. Gjatë ngasjes preferohet të lëvizim me 

shpejtësi të ulët dhe të i përdorim fenerët për ndriçim. 

Objektet në rrugë - objektet mund të bllokojnë rrugën ose të bllokojnë aftësinë tuaj për të 

parë rrugën, duke çuar në një rrezik të shtuar aksidenti. Shenjat e varura ulët, pemët e 

rrëzuara, urat dhe vendet e ndërtimit mund të ndikojnë në aftësinë tuaj për të parë rrugën dhe 

për të parashikuar rreziqet. Përveç kësaj, objektet e papritura mund të çojnë në ndalesa dhe 

devijime të papritura, siç janë kafshët, shkëmbinjtë ose degët. 

Verbimi - një tjetër shkaktar mjaft i zakonshëm i aksidenteve të lidhura me mjedisin është 

shkëlqimi i diellit ose dritat nga automjetet e tjera. Shkëlqimi mund të zvogëlojë ndjeshëm 

aftësinë tuaj për të parë në rrugë, duke çuar në përplasje dhe aksidente të tjera. Në situat të 

tilla kur shkëlqimi verbues e vështirëson shikimin, duhet të ulni shpejtësinë dhe të rrisni 

distancën mes jush dhe mjetit para jush.  
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4. HULUMTIMI DHE PROCESI I ZHVILLIMIT TË LËNDEVE 

GJYQËSORE TË AKSIDENTEVE NË KOMUNIKACION PËR 

PËRIUDHËN 2016 – 2020 NE GJYKATËN THEMELORE NË 

PEJË 

Ky hulumtim studimor është mundësuar gjatë mbajtjës së praktikes profesionale në Gjykatën 

Themelore në Pejë. Gjykata Themelore e Pejës është njëra nga shtatë gjykatat themelore në 

Republikën e Kosovës. Gjykata Themelore e Pejës ka tre degë në: Deçan, Klinë dhe Istog. 

Gjykata Themelore e Pejës dhe tri degët e saj ofrojnë qasje më të lehtë në shërbimet e 

gjykatës të nivelit të parë për popullsinë e rajonit që janë nën juridiksionin e kësaj Gjykate. 

Si gjykatë e shkallës së parë, Gjykata Themelore e Pejës me tri degët e saj merrem me të 

gjitha llojet e rasteve. Këto raste trajtohen nga departamente të specializuara që funksionojnë 

në kuadër të çdo gjykate themelore. 

 Degët e gjykatës në Deçan, Klinë dhe Istog merren vetëm me rastet që janë kompetencë e 

Departamentit të Përgjithshëm. Rastet që janë kompetencë e dy Departamenteve të tjera 

zgjidhen në Gjykatën Themelore në Pejë. 

Degët e gjykatës shërbejnë si një nënndarje gjeografike e Gjykatës Themelore dhe janë të 

vendosura në Deçan, Klinë dhe Istog. Komuna e Deçanit shërbehet nga ana e Degës së 

Deçanit ndërsa komuna e Klinës shërbehet nga Dega në Klinë. Komuna Istogut shërbehet nga 

dega e Istogut, kurse komuna e Pejës shërbehet nga Gjykata Themelore në Pejë. (18) 

Brenda vetë institucionit kjo gjykatë është e ndarë në dy departamente: 

1. Gjykata Themelore, dhe  

2. Gjykata për Kundërvajtje. 

 

Arsyeja pse ky hulumtim u realizua në Gjykatën për Kundërvajtje është se aty dërgoheshin të 

gjitha rastet e aksidenteve në komunikacion, përveç rasteve që kanë lidhje me komunikacion, 

kjo gjykatë trajton edhe lëndë të fushave tjera. Përderisa në kuadër të Gjykatës Themelore 

trajtohen lëndët e krimeve të rënda si rastet e vdekjeve në aksidente apo krime të rënda 

ekonomike e juridike. 

 



LËNDËT E AKSIDENTEVE NË KOMUNIKACION NË REGJIONIN E PEJËS 
 

Bsc. Enis Elezaj Page 34 
 

4.1. Hulumtimi dhe procesi i zhvillimit të lëndëve gjyqësore 

 

Me rastin e ndodhjes së ndonjë aksidenti ( duke përjashtuar rastet që palët e përfshira në 

aksident kanë arritur deri të marrëveshja mes tyre, atëherë çështja mund të përfundojë apo të 

mbyllet në stacionin policor pa ardhur si lëndë në gjykatë ), qoftë e kërkuar nga njëra palë e 

aksidentuar apo edhe nga vet zyrtaret policor paraqitet si lëndë në Gjykatën për Kundërvajtje. 

Lënda e cila kalon për shqyrtim në gjykatë regjistrohet fillimisht në data bazën e shkrimores, 

pastaj palët e përfshira në aksident paraqiten dhe ju jepet numri i dosjes së tyre. Në zyrën e 

shkrimores po ashtu gjenden edhe librat e regjistrit të çdo rasti apo dosje të paraqitur në 

gjykatë ( Figura 4.1) për shqyrtim për së paku 3 vitet e kaluara, ndërsa dosjet e mëhershme 

ishin të vendosura në depot arkivore të organizuara brenda gjykatës. 
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Figura 4.1. Libri i regjistrave të lëndëve  
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Siç u cek edhe me lartë, këtu regjistrohen të gjitha lëndët apo dosjet e shqyrtuara në gjykatë, 

gjë që e bëri arritjen e qëllimit tonë më të vështirë për njohjen e rasteve të aksidenteve në 

trafik, por identifikimi i tyre u bë më i lehtë dhe i qartë pasi me rastin e regjistrimit të një 

lëndë në kornizën e numrit të dosjes, aksidentet e trafikut ishin të shënuara me një shenjë në 

formë ylli (* - Figura 4.1 kolona e dytë). 

Të dhënat të cilat janë në regjistër:  

 Gjyqtari i lëndës ( janë të identifikuar me numra të ndryshëm), 

 Numri rendor i lëndës, 

 Numri i kërkesës, 

 Data e pranimit, 

 Paraqitësi i kërkesës, 

 I pandehuri (emri, emri i babait, mbiemri), 

 Data e lindjes, 

 Kualifikimi juridik i kundërvajtjes, 

 Shpenzimet, 

 Ekzekutimet, 

 Data e arkivimit. 

Procedimi i lëndëve gjyqësore vazhdon në zyrën për ekzekutime,  aty ku edhe është zhvilluar 

ky hulumtim. Në kuadër të kësaj zyre janë kryer këto punë: 

 Pranimi i lëndëve të plotfuqishme nga shkrimorja, 

 Regjistrimi i lëndëve të pranuara në programin kompjuterik Excel, 

 Shkrimin e ftesave për ekzekutim për lëndët e pranuara, 

 Ekzekutimin – pagesat e dënimeve, 

 Vendosja e fletëpagesave në lëndë, 

 Çregjistrimi i lëndëve të ekzekutuara që përmes regjistrit i dërgon në shkrimore për 

arkivim, 

 Shtypja e vendimeve të lëndëve të parashkruara, 

 Bllokimi dhe debllokimi i lëndëve përmes sistemit RPLLB përmes bankës qendrore 

(BQK), 

 Dhënia e raportit mujor (në fund të muajit) për lëndët e ekzekutuara dhe të pranuara, 

 Punë të tjera ditore të zakonshme që i takojnë kësaj zyre. 
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Ndër punët më të shpeshta ose të zakonshme qe janë bërë brenda kësaj zyre është ekzekutimi 

i fletëpagesave, shkrimi i ftesave për ekzekutim dhe kompletimi i lëndëve apo dosjeve së 

bashku me pagesat e kryera, si dhe dërgimi i tyre për arkivim. 

Me ardhjen e palëve të ndryshme, fillimisht orientohen në gjetjen e rastit të tyre përmes 

kopjes së tyre në shkrimore (ku janë të regjistruara të gjitha lëndët e cekur me lartë), atyre ju 

jepet një numër më të cilin palët janë lajmëruar në zyrën e ekzekutimeve. Përmes këtij numri 

( shifra e dosjes ) në kuadër të dosjeve gjendet dosja përkatëse e palës, pastaj shikohet dosja 

nga ana e zyrtarit të ekzekutimeve në lidhje me peshën e kundërvajtjes si dhe shikimin e 

opsioneve për mënyrën e pagesës të asaj gjobe. 

Një mundësi shumë e mirë qe ofron kjo zyrë është edhe mundësia e pagesës në afate të 

ndryshme kohore ( me këste), si lehtësim për qytetaret gjatë pagimit të gjobës. 

Nëse pala vendos për mënyrën e dëshiruar të pagesës, nga ana e zyrtarit i lëshohet një 

urdhërpagesë me të cilën palës i shënohet lartësia e gjobës të cilën ai duhet ta paguaj në 

bankë. 

Në vazhdim është paraqitur si duket Fletë pagesa (figura 4.2). 

. 

Figura 4.2. Urdhëresa për pagesë 
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Në këtë urdhëresë shënohen të dhëna si, numri i lëndës, data kur është bërë kërkesa për 

pagesë, qëllimi i pagesës, emri dhe mbiemri i palës, nënshkrimi i personit zyrtar etj. 

Te pjesa e qëllimit të pagesës definohet se për çka është e destinuar kjo pagesë si: 

1. RQP; 

2. Trafik; 

3. Ekonomi; 

4. Shpenzime Gjyqësore; 

5. Shpenzimet e ekspertizës mjekoligjore; 

6. Shpenzimet e ekspertizës së komunikacionit rrugor. 

Pas pagesës, dëshmia mbi pagesën sillet prapë në Gjykatë për kompletimin e dosjes të zyrtari 

i  ekzekutimeve, varësisht nga rastet, zyrtari kërkon nga palët që të vizitojnë edhe stacionin 

policor të trafikut për ta hequr ndalesën nga sistemi elektronik. 

Pjesë tjetër me rëndësi është përpilimi dhe shtypja e ftesës për ekzekutim (figura 4.4), të cilat 

plotësohen në raste kur palët nuk paraqiten pranë Gjykatës, qe pas rasteve të kundërvajtjeve 

ishin të obliguar për shkrimin e këtyre ftesave. 

Pas plotësimit të dhënave të ftesës si: numri i lëndës, emri dhe mbiemri për personin pranues, 

adresa e vendbanimit, bëhët thirrja për paraqitje pranë Gjykatës në datën e caktuar, ashtu që 

lënda të mos procedoj me tutje komfor dispozitave të ligjit për procedurë përmbarimore. 

Pastaj kjo ftesë i dorëzohet postierit të Gjykatës, i cili e ka për detyrë shpërndarjen e këtyre   

ftesave nëpër adresat e personave të cilët i kishin kryer këto kundërvajtje. 
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Figura 4.3. Ftesë për ekzekutimin e dënimit me gjobë 

Zakonisht deri në mbylljen e plotë të lëndës kundërvajtëse duke përfshirë edhe kryerjen e 

pagesave të caktuara nga vendimi i gjykatësit, ajo dosje nuk dërgohej në dhomat e arkivimit 

por mbetet në zyrën e zyrtarit për ekzekutime, në mënyrë që të kompletohet si tersi e pastaj të 

arkivohet sipas procedurave vijuese. Arkivimi i këtyre dosjeve bëhet sipas numrave të 

pranimit të tyre si psh. (927/20), ku numri i parë tregon numrin e dosjes ndërsa numri i dytë 

tregon vitin në të cilin është hartuar dosja e kompletuar. 
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4.2. Përmbajtja e dosjeve të aksidenteve  

 

Duke përfshirë të gjitha dokumentet e nevojshme, dosja e tillë për aksident trafiku përmban 

këto dokumente: 

 Aktgjykimin (vendimin ); 

 Kërkesën për fillimin e procedurës kundërvajtëse; 

 Procesverbalin e marrjes në pyetje të pandehurit; 

 Akt eksperimentimin mjeko-ligjor; 

 Formularin për kompensimin e ekspertit mjeko-ligjor; 

 Urdhëresën për ekspertizën e komunikacionit; 

 Ekspertizën e komunikacionit; 

 Formularin për kompensimin e ekspertit të komunikacionit; 

 Dokumentet e identifikimit të personave të përfshirë në aksident; 

 Dokumentet e automjetit ( regjistrimi, sigurimi etj.); 

 Dokumentet e bashkangjitura nga Policia e Kosovës: 

 Përshkrimi i kundërvajtjes, 

 Përshkrimi i vendit të ngjarjes (raporti i aksidentit), 

 Procesverbali mbi vend shikimin e aksidentit, 

 Deklaratat, 

 Skica e vendit të ngjarjes e hartuar nga ana e Policisë së Kosovës, 

 Fotografit nga vendi i ngjarjes (aksidentit). 

 

 Në vazhdim do të jepen këto dokumente, më përmbajtjën e tyre, për çka shërbejnë ato, qe 

janë bashkangjitur me figurat ( 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 dhe 4.9). 
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Figura 4.4. Aktgjykimi i lëshuar nga Gjykata Themelore në Pejë  

Dokumenti i parë në çdo dosje është aktgjykimi, në të cilin janë të shënuara të dhënat e të 

pandehurit, numri personal, adresa, gjendja sociale etj., vendimi i gjykatës-it. Arsyetimi i 

vendimit duke u bazuar si ka ardhur deri të aksidenti, shkeljet të cilat janë bërë, lëndimet nëse 

ka pasur, dëmet e shkaktuara materiale, dokumentimi ligjor së cilat rregulla janë thyer në këtë 
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kundërvajtje, po ashtu gjendën deklaratat e personave të përfshirë në aksident se si ka ardhur 

deri të aksidenti nga pikëpamja e tyre, dhe te rasti ku është kërkuar mendimi i ekspertit 

shënohet edhe mendimi i tij. 

 

 

Figura 4.5. Procesverbali mbi marrjen në pyetje të pandehurit 

Në figurën 4.5 është paraqitur procesverbali mbi marrjen në pyetje të pandehurit, dokument i 

cili është i përpiluar nga ana e Gjyqtarit të Gjykatës Themelore lidhur me kundërvajtjen e 

ndodhur, ky dokument përmban anëtaret prezent, të dhënat lidhur me të pandehurin si emri e 

mbiemri, profesioni, vendbanimi, kualifikimi, a është nën hetime etj., si dhe deklarimi i t ij se 

si ka ardhur deri te aksidenti. 
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Në vazhdim janë paraqitur një pjesë të dokumenteve të lëshuara ose përpiluara nga ana e 

Policisë së Kosovës në vendin e ngjarjes (kundërvajtjes), duke filluar nga figura 4.6 që 

paraqet procesverbalin mbi vend shikimin e aksidentit. 

 

 

Figura 4.6. Procesverbali mbi vend shikimin e aksidentit 

Procesverbali mbi vend shikimin e aksidentit paraqet dokumentin ku janë të shënuara të 

dhënat në lidhje me aksidentin si koha e ndodhjes, vendi, data e ndodhjes, të dhënat për 



LËNDËT E AKSIDENTEVE NË KOMUNIKACION NË REGJIONIN E PEJËS 
 

Bsc. Enis Elezaj Page 45 
 

ngasësit dhe automjetet e përfshira në aksident, të dhënat për kushtet e rrugës, kufizimet e 

shpejtësisë, dhe mënyra e shkaktimit të aksidentit ( rrjedha e aksidentit) si ka ardhur deri të 

ky aksident trafiku, skica kroki e aksidentit dhe dëmtimet e automjeteve të përfshira. 

 

Figura 4.7. Raporti i aksidentit 

Raporti i aksidentit jep një sqarim më të detajuar rreth zhvillimit të aksidentit të trafikut, 

kategorinë e rrugës, lokacionin e aksidentit, kushtet klimatike, kushtet e ndriçimit, të dhënat 

për personat e përfshirë, të dhënat për automjetet e përfshira në aksident, pastaj formën e 

aksidentit respektivisht goditjen a ka qenë anësore, ballore apo mbrapa, automjetet e përfshira 

në aksident, faktorët e dukshëm ndikues dhe detaje të tjera. 

Në fund të raportit të aksidentit paraqitet skica kroki e vendit të ngjarjes të punuar nga 

zyrtaret policor e cila është e bashkangjitur me të gjitha dokumentet e lartë cekura në dosje 

nga Policia e Kosovës. 
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Me anë të skicës bëhet  një paraqitje grafike e vendit të ngjarjes, me pozitat përfundimtare të 

automjeteve duke mundësuar që në mënyrë objektive ta vërtetojmë gjendjen faktike në 

vendin ku ka ndodhur aksidenti i trafikut. [14] 

Skica e vendit të ngjarjes përmban në vete të dhëna lidhur me vendin e aksidentit, gjurmët, 

rrugën si dhe elemente të tjera.  

Duke punuar skicën (kroki – planin) të vendit të aksidentit të komunikacionit në terren me 

rastin e inspektimit në mënyrë hapësinore vizatohen sipërfaqet e qarkullimit, mjetet, personat, 

gjurmët, gjësendet e të ngjashme, të cilat janë në rrugë dhe jashtë saj. Prej kësaj edhe e ka 

marrë emrin skicë. Sipas skicës më vonë mund të vizatohet plani i vendit të aksidentit të 

komunikacionit. [1] 

Vizatimi i planit të situatës (rrethanave) të aksidentit të komunikacionit është i lidhur me 

vizatimin me ndihmën e veglave të punës dhe të pajisjeve. Plani i situatës së vendit të 

aksidentit vizatohet në përpjesë të caktuar në varësi të përmasave të elementeve që duhet të 

vizatohen. 

Skica dhe plani i situatës të aksidentit të komunikacionit duhet të përmbajnë: [1] 

 Hapësirën e gjerë të vendit të aksidentit (makro lokacionin), 

 Pozicionin dhe llojin e të gjitha mjeteve të cilat kanë marrë pjesë në aksident të 

komunikacionit, 

 Vendi i saktë i vendosjes dhe llojin e shenjave të komunikacionit dhe treguesve në 

rrugë, 

 Llojin, lokalitetin dhe dimensionet e të gjitha gjurmëve në makro lokacion të 

aksidentit të komunikacionit, 

 Kohën kur ka ndodhur (ngjarë) aksidenti i komunikacionit, 

 Dimensionet e sakta të sipërfaqes së rrugës (qarkullimit), mjeteve, objekteve 

karakteristike, objekteve dhe pjesëve të shpërndara në makro lokacion të vendit të 

aksidentit dhe largësia në mes tyre, 

 Vendin e saktë të ndeshjes ose të përplasjes, 

 Pikën e përhershme (fikse) për të cilën është i lidhur i terë sistemi i matjeve veç e veç 

në vendin e aksidentit të komunikacionit, 

 Vendet e rëndësishme prej të cilave është bërë fotografimi, 
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 Pikat pozicione dhe drejtimi i shikimit të dëshmitarit – dëshmitarit (okular) që e ka 

parë me sy aksidentin, 

 Drejtimi i veriut, dhe  

 Elementet e tjera, varësisht prej llojit të aksidentit të komunikacionit. 

 

  

Figura 4.8. Skica e vendit të ngjarjes e punuar nga zyrtaret policor 

Struktura e punëve në fazën e skicimit është: [1] 

 Rekognoskicimi (vëzhgimi, shqyrtimi, vrojtimi) i vendit të aksidentit të 

komunikacionit, 

 Skicimi i sipërfaqes së qarkullimit, skicimi i mjeteve, personave dhe gjurmëve, 

 Matjet. 

 

Me rekognoskicim (vëzhgimi, shqyrtimi, vrojtimi) i vendit të aksidentit të komunikacionit 

nënkuptojmë vëzhgimin e makro lokacionit të aksidentit. Në këtë fazë të punës në mënyrë 

detale vëzhgohet rruga në të ka ndodhur aksidenti i komunikacionit, pastaj shikohen mjetet të 

cilat kanë marrë pjesë në aksidentin e komunikacionit, pas kësaj vizitohen personat të cilët 

kanë pësuar në aksident dhe të gjitha gjurmët që lidhen me atë aksident. [1] 



LËNDËT E AKSIDENTEVE NË KOMUNIKACION NË REGJIONIN E PEJËS 
 

Bsc. Enis Elezaj Page 48 
 

Në vazhdim kemi paraqitur dokumentet të cilat mund të kërkohen ose jo nga ana e gjykatës, 

që është eksperimentimi mjeko – ligjor dhe ekspertiza e komunikacionit e ndërtuar nga një 

inxhinier i komunikacionit. 

 

Figura 4.9. Akt ekspertimi mjeko – ligjor  

Akt eksperimentimi mjeko-ligjor (figura 4.9) është një dokument i cili ka për qëllim dhënien 

e mendimit lidhur me shkallën e lëndimeve trupore si ( lëndime të lehta, të rënda apo 

fatalitet) ku edhe bëhet diagnostifikimi lidhur me shkallën e dëmtimeve. 

Ndërsa sa i përket ekspertizës së komunikacionit mund të kërkohet nga ana e gjykatës në rast 

të dëshmive të pamjaftueshme dhe si qëllim i marrjes së një vendimi me të saktë nga një 

sqarimi detajuar i rrjedhës së aksidentit, mendimi i ekspertit të komunikacionit mund të 

kërkohet edhe nga njëra nga palët e përfshira në aksident të cilët nuk janë të kënaqur me 

zhvillimin e procedurave në gjykatë, dhe mendojnë së ju është bërë padrejtësi, apo edhe në 

raste kur palët mendojnë së asnjeri nga ta nuk është në gabim, për çka vijmë edhe të qëllimi i 

ekspertizës së komunikacionit që është sqarimi i detajuar së si ka ardhur deri të ajo ngjarje. 
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5. ANALIZA STATISTIKORE E LËNDËVE TË 

AKSIDENTEVE NË KOMUNIKACION 

Në Republikën e Kosovës që nga periudha e pasluftës kemi pasur rritje të vazhdueshme të 

numrit të automjeteve të cilat janë në përdorim. Krahas kësaj rritje është rritur edhe numri i 

aksidenteve në komunikacionin rrugor. 

Siguria në trafikun rrugor vazhdon të mbetet ndër problemet kryesore për institucionet e 

vendit dhe shoqërinë në përgjithësi. [10] 

Meqë aksidentet në komunikacionin rrugor paraqesin një problem të natyrës multidiciplinare, 

atëherë edhe përballja me këtë problem kërkon angazhimin e të gjithëve, sepse vetëm në këtë 

mënyrë mund të kemi sukses në uljen e numrit të aksidenteve dhe rrjedhimisht edhe uljen e 

numrit të vdekurve.  

Secili prej nesh në një formë apo në një tjetër jemi pjesëmarrës në komunikacionin rrugor, 

andaj secili prej nesh si individ apo si organizatë, është përgjegjës për sigurinë e vet dhe 

sigurinë e të tjerëve në komunikacionin rrugor.  

Duke u sjellë në pajtim me ligjet dhe rregullat e komunikacionit rrugor, secili mund të jap 

kontributin që i takon në dobi të përmirësimit të sigurisë në komunikacionin rrugor. 

Në kuadër të këtij nënkapitulli do të trajtojmë në pika të shkurta disa statistika të 

përgjithshme të vendit për aksidente lidhur më periudhën e studimit Janar 2016 – Dhjetor 

2020 (tabela 5.1) dhe pastaj do të bëhet një krahasim me regjionin e analizuar të Pejës. 

Tabela 5.1. Statistikat e përgjithshme për aksidentet e komunikacionit në Kosovë (2016-2020) 

[9] 

 Viti 2016 Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020 

Aksidente fatale 99  122 100 100 48 

Persona të vdekur 110 137 128 113 81 

Aksidente me 

lëndime 

6130 6390 6217 6140 2411 

Aksidente me dëme 12312 11183 9424 9959 5460 

Persona të lënduar 12007 12645 12360 - - 

Totali i aksidenteve 18541 17695          

(-4.6%) 

15741         

(-11.04%) 

16199 

(+2.9%) 

7828 

(-48.8%) 
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Nga tabela 5.1 mund të vërehet një zvogëlim i vazhdueshëm i numrit të përgjithshëm të 

aksidenteve ndër vite (trend në rënie). 

Gjithashtu vërehet se gjatë vitit 2020 kanë ndodhur më së paku aksidente, përkatësisht 7828 

raste, ndërsa gjatë vitit 2016 e kemi numrin me të madh të aksidenteve me 18541 raste. Në 

tabelë po ashtu mund ti shohim edhe në përqindje rënien apo rritjet e numrit të aksidenteve 

nga viti në vit.  

 

 

Figura 5.1. Grafiku i aksidenteve në Kosovë për periudhën 2016 – 2020 

Po ashtu përmes grafikut të paraqitur me lartë mund ta shohim trendin e aksidenteve gjatë 

kësaj periudhe, që ka një zvogëlim të vazhdueshëm, me përjashtim të vitit 2019 që ka një 

rritje të vogël, ndërsa në vitin 2020 vrehet një zvogëlim i dukshëm i numrit të aksidenteve në 

përgjithësi, po ashtu edhe të atyre me fatalitet. 

Një prej faktorëve kryesore që ka ndikuar në këtë rënie të dukshme nga viti 2019 në vitin 

2020 ka qenë përhapja e pandemisë Covid – 19. Vendi gjatë pjesës më të madhe të kësaj 

periudhe ishte i mbyllur në karantinë ose kishte kufizime të mëdha të lëvizjes.   
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Figura 5.2. Grafiku i numrit të aksidenteve me fatalatit dhe personave të vdekur 

Nga grafiku i paraqitur në figurën 5.2 shihen variacionet e aksidenteve fatale dhe personave 

që kanë përfunduar me fatalitet gjatë kësaj periudhe kohore, prej nga vërehet se viti 2017 ka 

qenë me numrin më të madh të rasteve në të dy kategoritë, pas këtij viti ka zvogëlim të 

numrit të rasteve, ndërsa viti 2020 duket qartë si viti me më së paku raste fatale. 

 

Figura 5.3. Grafiku i aksidenteve me lëndime dhe dëme materiale 

Nga grafiku i paraqitur në figurën 5.3 mund të vërehet ndryshimi në mes të aksidenteve me 

lëndime dhe atyre me dëme materiale, që paraqet një tregues shumë të mirë pasi numri i 

aksidenteve me të lënduar është me i ulët se i atyre me dëme, prandaj paraqet një statistikë të 

pranueshme pasi jeta e njeriut është shumë e vlefshme. 
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5.1.    Analiza statistikore e aksidenteve për periudhën 2016 – 2020  

Me lartë është cekur numri i aksidenteve të trafikut si tërësi në të gjithë territorin e Kosovës, 

ndërsa tani do të vazhdohet më statistikat e regjionit të Pejës dhe të komunave që përfshihen 

nën juridiksionin e Gjykatës Themelore në Pejë. 

Fillimisht do të bëhët një krahasim i rasteve të aksidenteve të regjionit të Pejës me regjionet e 

tjera në Republikën e Kosovës për periudhën analizuese duke përjashtuar vitin 2020, vit për 

të cilin nuk kemi pasur të dhëna. 

Tabela 5.2. Rastet e aksidenteve në regjionet e Republikës së Kosovës [9] 

Komunat / Vitet Viti 2016 Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019 

Prishtinë 8160 7604 6493 6824 

Gjilan 1413 1384 1256 1237 

Prizren 2062 1941 1974 1924 

Pejë 1940 1847 1673 1774 

Ferizaj 1750 1769 1419 1355 

Gjakovë 1083 1062 974 1098 

Mitrovicë 1731 1631 1474 1422 

 

Në tabelën 5.2 janë paraqitur rastet e aksidenteve në regjionet e Republikës së Kosovës, prej 

nga vërehet se regjioni i Prishtinës ka numrin më të madh të rasteve, që është një statistikë e 

pritur duke marrë parasysh që është kryeqytet, ka numër më të madh të automjeteve si dhe 

koncentrimi më i madh i ardhjes së automjeteve nga qytetet e tjera. Ndërsa numrin më të 

vogël të aksidenteve në trafik e ka regjioni i Gjakovës.  
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Figura 5.4. Paraqitja grafike e rasteve të aksidenteve sipas regjioneve 

Nga paraqitja grafike e aksidenteve sipas regjioneve vërejmë një shpërndarje relativisht të 

ngjashme për të gjitha regjionet, në përjashtim të regjionit të Prishtinës, ku vërejmë një 

ndryshim drastik me regjionet e tjera, pra shohim një rritje të madhe të numrit të aksidenteve 

(numri i automjeteve është shumë me i madh se ne regjionet e tjera).  

   Tabela 5.3. Aksidentet në regjionin e Pejës për përiudhën 2016 – 2020  

Vitet 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALI 

Aksidente fatale 16 18 15 11 6 66 

Persona të vdekur 17 20 23 11 6 77 

Aksidente me 

lëndime 

820 820 863 891 770 4164 

Persona të lënduar 1744 1877 2041 1984 1623 9269 

Aksidente me dëme 

materiale 

1104 1009 795 872 632 4412 

Total Aksidente 1940 1847 1673 1774 1408 8642 
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Gjykata Themelore (Gj. Kundërvajtës) në Pejë gjatë kësaj periudhe 5 vjeçare ka trajtuar 2990 

dosje të aksidenteve të trafikut, të cilat i kemi paraqitur në tabelën më poshtë të ndara sipas 

viteve që janë trajtuar, së bashku më numrin e dosjeve të analizuara brenda kësaj periudhe. 

Tabela 5.4. Rastet e aksidenteve në Gjykatë në regjionin e Pejës 2016 – 2020  

Rastet / Vitet Rastet e 

Përgjithshme 

Rastet në 

Gjykatë 

Rastet e shqyrtuara për 

studim në punim 

Viti 2016 1940 991 20 

Viti 2017 1847 841 20 

Viti 2018 1673 393 20 

Viti 2019 1774 418 20 

Viti 2020 1408 347 20 

 

Duke u bazuar në të dhënat e prezantuara në tabelën 5.4, një numër i madh i lëndëve të 

aksidenteve janë trajtuar nga ana e gjykatës, shqyrtimi dhe analizimi i të gjitha këtyre rasteve 

është një mision i pamundur, si dhe për rishikimin e të gjitha këtyre dosjeve do të nevojitej 

një kohë shumë e madhe.  

Për këtë arsye është bërë përpjekje për gjetjen e një metodë që me moster të vogel të mund të 

marrim rezultate sa me të mira, me ç'rast kemi ardhur deri të ideja së një numër prej 20 

dosjeve për vit do të ishte në njërën anë i arritshëm për kohën e disponuar dhe në anën tjetër 

do të ishte një mostër e qëndrueshme për të fituar një rezultat të mirë. 

Ne total do të fitojmë një mostër prej 100 dosjeve të analizuara në mënyrë të detajuar, dosje 

të cilat nuk janë zgjedh në mënyrë të rregullte, aksidentet që kanë ndodh nuk kanë qenë të 

njëpasnjëshme por janë marr rastet në periudha të ndryshme kohore gjatë vitit, ashtu që të 

vërehen ndryshimet në mes të aksidenteve gjatë periudhave kur kushtet atmosferike kanë 

qenë të mira (verës) dhe ndikimit të kushteve klimatike gjatë periudhes së dimërit, me qellim 

që të identifikohen shkaktarët e  aksidenteve të trafikut. 
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Figura 5.5. Paraqitja grafike e numrit të rasteve të aksidenteve në regjionin e Pejës 

Nga grafiku e parqitur në figurën 5.5  ka një diferencë të konsiderueshme në mes të numrit të 

përgjithshëm të aksidenteve në regjion dhe numrit të aksidenteve që kanë proceduar si lëndë 

në kuadër të Gjykatës Themelore në Pejë. Numri i përgjithshëm mund të thuhet se ka një 

tendencë të vogël të zvogëlimit. Ndërsa të lëndët e proceduara në gjykatë shihet qartë një 

zvogëlim i konsiderueshëm i këtyre rasteve që trajtohen nga viti në vit, sidomos pas vitit 

2017  ka rënie të dukshme. 

 

5.2. Ndarja dhe klasifikimi i aksidenteve të trajtuara  

Më lartë u cekën rastet e aksidenteve të përgjithshme për Kosovën, për regjionet e vendit, po 

ashtu edhe për regjionin e Pejës, ku u ndalëm të rastet e trajtuara nga ana e gjykatës, në 

vazhdim do të paraqiten shpërndarjet e rasteve të analizuara të aksidenteve (20 raste/për vit), 

dhe rastet e përgjithshme që kanë ndodhur në 5 vitet e fundit në regjionin e Pejës. 

Që të kemi një statistikë me të detajuar apo që ta shohim më qartë se si kanë ndryshuar rastet 

e aksidenteve në trafik nga viti në vit, i kemi ndarë në 4 etapa (çerekë) me nga 3 muaj secila, 

sipas rendit të prezentuar në vijim: 
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1. Etapa e parë 'Q1'= 1 Janar deri me 31 Mars; 

2. Etapa e dytë 'Q2'= 1 Prill deri me 30 Qershor; 

3. Etapa e tretë 'Q3'= 1 Korrik deri me 30 Shtator; 

4. Etapa e katërt 'Q4'= 1 Tetor deri me 31 Dhjetor. 

 

 

 
Figura 5.6. Numri i përgjithshme i lëndëve dhe numri i rasteve të marra për studim gjatë vitit 

2016 

Nga figura 5.6 vërehet se numri total i aksidenteve të ndodhura gjatë vitit 2016 është 991 

raste, dhe këto raste janë ndarë në etapa 3 – mujore, nga mund të vërehet se cilat etapa kanë 

qenë më të ngarkuara. Që rezulton se gjatë etapës së tretë (korrik – shtator) kemi pasur më së 

shumti aksidente trafiku (337 raste), ndërsa etapa me më së paku aksidente është etapa e parë 

(janar – mars) me (197 raste).  
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Figura 5.7. Grafiku i shpërndarjes së aksidenteve të përgjithshme dhe të trajtuara në vitin 

2016 

Gjithashtu përmes grafikut shihet shpërndarja e aksidenteve të trajtuara në gjykatë, si dhe 

dosjet e aksidenteve të shqyrtuara apo analizuara gjatë praktikës profesionale për vitin 2016. 

 

 

Figura 5.8. Numri i përgjithshme i lëndëve dhe numri i rasteve të marra për studim 

gjatë vitit 2017 
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Nga figura 5.8 vërehet se numri total i aksidenteve të ndodhura gjatë vitit 2017 është 841 

raste, dhe këto raste janë ndarë në etapa 3 – mujore nga mund të vërejmë së cilat etapa kanë 

qenë me të ngarkuara. Prej nga rezulton së gjatë etapës së parë (janar – mars) kemi pasur më 

së shumti aksidente trafiku (238 raste), ndërsa etapa me më së paku aksidente është etapa e 

katërt (tetor – dhjetor) me (191 raste).  

 

Figura 5.9. Grafiku i shpërndarjes së aksidenteve të përgjithshme dhe të trajtuara për vitin 

2017 

Gjithashtu përmes grafikut shihet shpërndarjen e aksidenteve të trajtuara në gjykatë, si dhe 

dosjet e aksidenteve të shqyrtuara apo analizuara gjatë praktikës profesionale ne vitin 2017. 
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Figura 5.10. Rastet e përgjithshme dhe të shqyrtuara për studim të vitit 2018 

Nga figura 5.10 vërehet se numri total i aksidenteve të ndodhura gjatë vitit 2018 është 393 

raste, dhe këto raste janë ndarë në etapa 3 – mujore nga mund të vërejmë së cilat etapa kanë 

qenë me të ngarkuara. Që rezulton se gjatë etapës së parë (janar – mars) kemi pasur më së 

shumti aksidente trafiku (186 raste), ndërsa etapa me më së paku aksidente është etapa e 

katërt (tetor – dhjetor) me (44 raste). 

 

Figura 5.11. Grafiku i shpërndarjes së aksidenteve të përgjithshme dhe të trajtuara për vitin 

2018 
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Gjithashtu përmes grafikut shihet shpërndarja e aksidenteve të trajtuara në gjykatë, si dhe 

dosjet e aksidenteve të shqyrtuara apo analizuara në vitin 2018. 

 

 

Figura 5.12. Rastet e përgjithshme dhe të shqyrtuara për studim të vitit 2019 

Nga figura 5.12 vërehet se numri total i aksidenteve të ndodhura gjatë vitit 2019 është 418 

raste, dhe këto raste janë ndarë në etapa 3 – mujore, prej nga mund të vërejmë se cilat etapa 

kanë qenë më të ngarkuara. Që rezulton se gjatë etapës së tretë (korrik – shtator) kemi pasur 

më së shumti aksidente trafiku (187 raste), ndërsa etapa me më së paku aksidente është etapa 

e parë (janar – mars) me (28 raste). 

  

Figura 5.13. Grafiku i shpërndarjes së aksidenteve të përgjithshme dhe të trajtuara për vitin 

2019 
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Gjithashtu përmes grafikut shohim shpërndarjen e aksidenteve të trajtuara në gjykatë, si dhe 

dosjet e aksidenteve të shqyrtuara apo analizuara. 

 

 

Figura 5.14. Rastet e përgjithshme dhe të shqyrtuara për studim të vitit 2020 

Nga figura 5.14 vërehet se numri total i aksidenteve të ndodhura gjatë vitit 2020 është 347 

raste, dhe këto raste janë ndarë në etapa 3 – mujore, prej nga mund të vërejmë së cilat etapa 

kanë qenë me të ngarkuara. Që rezulton se gjatë etapës së tretë (korrik – shtator) kemi pasur 

më së shumti aksidente trafiku (114 raste), ndërsa etapa me më së paku aksidente është etapa 

e dytë (prill – qershor) me (61 raste). 
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Figura 5.15. Grafiku i shpërndarjes së aksidenteve të përgjithshme dhe të trajtuara për vitin 

2020 

Gjithashtu përmes grafikut vërehet shpërndarja e aksidenteve të trajtuara në gjykatë, si dhe 

dosjet e aksidenteve të shqyrtuara apo analizuara. 

5.3. Shqyrtimi dhe analiza e lëndëve të aksidenteve  ne Regjionin e 

Pejës      për përiudhën 2016 – 2020  

 
Gjatë vitit 2016 në kuadër të gjykatës për kundërvajtje në regjionin e Pejës janë regjistruar si 

dosje apo lëndë të aksidenteve gjithsej 991 lëndë prej të cilave janë analizuar 20 dosje, të cilat 

janë klasifikuar përmes kodeve sipas moshës së personave, shkaqeve dhe dëmëve të 

shkaktuara në aksident. 

Klasifikimi sipas moshës së personave të përfshirë në aksident, shkaqeve të aksidenteve dhe 

dëmeve të shkaktuara nga aksidentet janë koduar ( tabela 5.5; 5.6 dhe 5.7) si në vijim: 
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     Tabela 5.5. Kodimi sipas moshave të personave  

Mosha Kodimi 

16 deri 25 vjet 1 

26 deri 35 vjet 2 

36 deri 45 vjet 3 

46 deri 55 vjet 4 

56 deri 65 vjet 5 

Mbi 65 vjet 6 

 

                Tabela 5.6. Kodimi sipas shkaqeve të aksidenteve 

Shkaqet e aksidenteve Kodimi 

Mos përshtatja e shpejtësisë 1 

Mos përshtatja e kushtëve të rrugës 2 

Mos mbajtja e distancës së sigurisë 3 

Manipulim i pasigurt i automjetit 4 

Mos respektimi i shënjave të trafikut 5 

Tejkalim / anashkalim 6 

Kyqje e pasigurt në rrugë 7 

Dalja – hyrja nga parkingu 8 

Të tjera (si alkooli, qarkullimi pa leje, 

lëvizja pa ndriçim natën etj.) 

9 

 

                Tabela 5.7. Kodimi sipas dëmeve të shkaktuara në aksidente 

Dëmet Kodimi 

Lëndime trupore 1 

Dëme materiale 2 

 

Prandaj gjatë vitit 2016 në kuadër të Gjykatës për Kundërvajtje në regjionin e Pejës janë 

regjistruar si dosje apo lëndë të aksidenteve gjithsej 991 lëndë, prej të cilave janë analizuar 20 

dosje, të cilat janë paraqit në tabelën 5.8. 
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Tabela 5.8. Lëndët e aksidenteve të trajtuara për vitin 2016 

Rastet Data e aksidentit/ 

Data e vendimit 

Koha e 

aksidentit 

Mosha Shkaku i 

aksidentit 

Forma e 

aksidentit 

Dëmet 

1 18.06.  / 24.06. 21:30 (h) 1 1 dalje nga rruga 1 dhe2 

2 18.07. / 27.07. 17:28 (h) 4 2 dhe 3 ballore - mbrapa 2 

3 08.06. / 17.08. 13:30 (h) 2 4 mbrapa – anash 2 

4 07.02. / 04.03. 11:00 (h) 2 5 ballore - anësore 1 dhe 2 

5 09.01. / 25.11. 13:30 (h) 1 4 ballore – anësore 2 

6 30.01. / 01.02.17 11:00 (h) 2 3 ballore – mbrapa 2 

7 30.06. / 20.03.17 16:00 (h) 6 2 ballore – ballore 2 

8 04.06. / 20.12. 10:00 (h) 3 1 dhe 3 ballore – mbrapa 2 

9 24.05. / 10.06. 12:00 (h) 2 3 ballore – mbrapa 2 

10 23.05. / 10.08. 10:30 (h) 2 6 anësore – ballore 1 dhe 2 

11 27.06. / 24.01.17 12:20 (h) 3 7 mbrapa – anësore 2 

12 15.04. / 14.06.17 13:00 (h) 4 7 automjet-çiklist 1 dhe 2 

13 09.01. / 05.10. 23:30 (h) 2 2 dalje nga rruga 1 dhe 2 

14 27.12.  / 25.01.17 19:50 (h) 1 8 ballore – anësore 1 dhe 2 

15 11.02. / 23.03. 20:20 (h) 3 6 ballore – mbrapa 2 

16 02.03. / 24.04. 17:00 (h) 3 8 ballore –anësore 2 

17 16.02. / 25.03. 12:00 (h) 1 4 ballore – anësore 1 dhe 2 

18 13.06. / 14.07. 13:30 (h) 4 8 ballore – anësore 2 

19 12.05. / 30.05. 20:00 (h) 2 2 ballore – mbrapa 2 

20 12.10. / 26.11. 15:00 5 4 anësore –anësore 2 

 

Gjatë vitit 2017 në kuadër të Gjykatës për Kundërvajtje në regjionin e Pejës janë regjistruar si 

dosje apo lëndë të aksidenteve gjithsej 841 lëndë prej të cilave janë analizuar 20 dosje, të cilat 

janë paraqit në tabelën 5.9. 
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Tabela 5.9. Lëndët e aksidenteve për vitin 2017 

Rastet Data e aksidentit-

Data e vendimit 

Koha e 

aksidentit 

Mosha Shkaku i 

aksidentit 

Forma e   

aksidentit 

Dëmet 

1 26.06. /13.07. 21:30 (h) 4 1 dhe 3 ballore – mbrapa 1 dhe 2 

2 24.05. / 07.06. 19:30 (h) 2 3 ballore – mbrapa 1 dhe2 

3 26.01. / 30.01. 08:00 (h) 3 3 mbrapa – ballore 1 dhe 2 

4 13.01. / 01.02. 07:40 (h) 2 2 ballore – mbrapa 2 

5 30.01. / 07.03. 16:30 (h) 6 4 ballore – anësore 2 

6 21.10. / 23.03.18 11:45 (h) 2 1, 2 dhe 3 ballore – mbrapa 2 

7 06.03. / 16.09. 07:30 (h) 1 3 ballore – mbrapa 2 

8 25.03. / 10.10. 10:15 (h) 3 3 ballore – mbrapa 2 

9 31.03. / 26.06.18 12:30 (h) 1 2 dhe 4 ballore – anësore 1 dhe 2 

10 22.06. / 11.12. 09:20 (h) 1 1 dalje nga rruga 2 

11 23.07. / 25.08. 16:00 (h) 3 4 dalje nga rruga 1 dhe 2 

12 03.09. / 14.02. 19:20 (h) 4 4 automjet-këmbësor 1 

13 31.10. / 18.05.18 15:45 (h) 4 5 ballore – anësore 1 dhe 2 

14 28.09. / 29.10. 15:30 (h) 2 6 ballore – anësore 1 dhe 2 

15 19.11. / 05.01.18 13:25 (h) 3 7 automjet-këmbësor 1 dhe 2 

16 11.07. / 13.12. 17:00 (h) 2 4 ballore – ballore 1 dhe 2 

17 07.01. / 20.02. 17:30 (h) 1 5 ballore – mbrapa 2 

18 12.11. / 13.03.18 14:10 (h) 5 2 dhe 4 ballore – ballore 1 dhe 2 

19 21.12. / 25.01.18 09:00 (h) 6 5 ballore – anësore 1 dhe 2 

20 21.01. / 08.06. 14:50 (h) 1 3 ballore – mbrapa 1 dhe 2 

 

Gjatë vitit 2018 në kuadër të Gjykatës për Kundërvajtje në regjionin e Pejës janë regjistruar si 

dosje apo lëndë të aksidenteve gjithsej 393 lëndë prej të cilave janë analizuar 20 dosje, të cilat 

janë paraqit në tabelën 5.10. 
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Tabela 5.10.  Lëndët e aksidenteve për vitin 2018 

Rastet Data e aksidentit-

Data e vendimit 

Koha e 

aksidentit 

Mosha Shkaku i 

aksidentit 

Forma e   

aksidentit 

Dëmet 

1 21.12. /14.02.19 08:30 (h) 1 4 anësore – anësore 2 

2 16.02. / 16.10. 09:00 (h) 6 7 mbrapa – ballore 2 

3 15.12. / 19.10.19 17:30 (h) 1 2 dalje nga rruga 1 dhe 2 

4 26.12. / 19.08.19 00:00 (h) 1 1 dalje nga rruga 2 

5 27.04. / 05.06. 10:30 (h) 4 5 ballore – ballore 2 

6 13.01. / 10.04. 15:30 (h) 4 3 ballore – mbrapa 1 dhe 2 

7 21.03.  / 01.11. 22:40 (h) 1 6 dalje nga rruga 1 dhe 2 

8 09.12. / 31.12.19 11:30 (h) 2 3 ballore – mbrapa 2 

9 14.02. / 19.06. 18:30 (h) 1 1 dhe 3 ballore – mbrapa 1 dhe 2 

10 13.01. / 13.04. 15:15 (h) 2 3 ballore – mbrapa 2 

11 08.09. / 30.12. 15:00 (h) 1 3 ballore – mbrapa 1 dhe 2 

12 16.03. / 07.08. 13:00 (h) 4 7 automjet-këmbësor 1 

13 21.02. / 28.12. 14:45 (h) 5 6 ballore – anësore 1 dhe 2 

14 27.02. / 19.11. 10:30 (h) 5 7 ballore – anësore 2 

15 17.08. / 09.01.19 12:50 (h) 3 4 ballore – anësore 2 

16 27.03. / 18.09. 10:00 (h) 2 5 ballore – anësore 1 dhe 2 

17 17.05. / 21.08. 18:30 (h) 1 4 anësore – anësore 2 

18 19.06. / 18.07. 09:30 (h) 1 6 ballore – anësore 1 dhe 2 

19 13.07. / 02.10. 12:30 (h) 2 7 ballore – anësore 1 dhe 2 

20 09.03. / 01.06. 17:30 (h) 4 8 mbrapa – mbrapa 2 

 

Gjatë vitit 2019 në kuadër të Gjykatës për Kundërvajtje në regjionin e Pejës janë regjistruar si 

dosje apo lëndë të aksidenteve gjithsej 418 lëndë prej të cilave janë analizuar 20 dosje, të cilat 

janë paraqit në tabelën 5.11. 
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Tabela 5.11.  Lëndët e aksidenteve për vitin 2019 

Rastet Data e aksidentit-

Data e vendimit 

Koha e 

aksidentit 

Mosha Shkaku i 

aksidentit 

Forma e aksidentit Dëmet 

1 05.06. / 25.02.20 16:50 (h) 1 1 dhe 2 ballore – ballore 1,2 

2 26.08. / 26.11. 16:20 (h) 1 9 dalje nga rruga 2 

3 12.03. / 17.09. 09:40 (h) 4 3 ballore – mbrapa 1,2 

4 17.06. / 28.01.20 15:30 (h) 2 4 ballore – anësore 1,2 

5 11.10. / 06.01.20 12:30 (h) 3 8 automjet-

motoçiklet 

1,2 

6 14.12. / 20.10.20 10:10 (h) 5 3 ballore – mbrapa 1 dhe 2 

7 23.07. / 19.12. 13:20 (h) 2 3 ballore – mbrapa 1 dhe 2 

8 02.01. / 18.01. 03:25 (h) 2 1 dhe 9 ballore – anësore 2 

9 03.12. / 06.10.20 11:30 (h) 3 2 ballore – ballore 1 dhe 2 

10 07.11. / 01.02.20 13:30 (h) 4 7 ballore – ballore 1 dhe 2 

11 10.08. / 12.12. 21:30 (h) 2 9 anësore – anësore 1 dhe 2 

12 01.11. / 22.09.20 23:00 (h) 1 8 ballore – anësore 1 dhe 2 

13 04.08. / 22.07.20 14:37 (h) 1 6 automjet – çiklist 1 dhe 2 

14 03.01. / 30.09. 15:10 (h) 4 8 automjet-këmbësor 1 

15 05.11. / 17.09.20 21:45 (h) 1 2 dalje nga rruga 2 

16 13.06. / 21.05.20 11:30 (h) 6 8 mbrapa –anësore 1 dhe 2 

17 17.09. / 10.05.20 09:45 (h) 2 6 automjet – çiklist 1 

18 03.01. / 23.12. 17:00 (h) 2 1 ballore – ballore 1 dhe 2 

19 17.08. / 18.11. 20:40 (h) 3 6 dhe 9 ballore – mbrapa 1 dhe 2 

20 16.10. / 19.09.20 13:30 (h) 4 4 ballore –anësore 2 

 

Gjatë vitit 2020 në kuadër të Gjykatës për Kundërvajtje në regjionin e Pejës janë regjistruar si 

dosje apo lëndë të aksidenteve gjithsej 347 lëndë prej të cilave janë analizuar 20 dosje, si në 

vazhdim: 
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Tabela 5.12.  Lëndët e aksidenteve për vitin 2020 

Rastet Data e aksidentit-

Data e vendimit 

Koha e 

aksidentit 

Mosha Shkaku i 

aksidentit 

Forma e aksidentit Dëmet 

1 16.01. / 03.02. 11:30 (h) 3 2 ballore – mbrapa 1 dhe 2 

2 21.01. / 26.11. 18:00 (h) 4 3 dhe 9 ballore – mbrapa 1 dhe 2 

3 07.06. / 04.09. 14:30 (h) 2 1 ballore – mbrapa 1 

4 09.10. / 07.12. 20:50 (h) 1 4 dhe 9 ballore - anësore 1 dhe 2 

5 27.11. / 15.01.21 23:50 (h) 1 7 ballore – ballore 2 

6 01.02. / 19.05. 14:30 (h) 6 3 ballore – mbrapa 1 dhe 2 

7 21.10. / 10.12. 14:05 (h) 4 7 mbrapa – anësore 2 

8 13.06. / 14.10. 15:45 (h) 1 6 ballore – anësore 1 dhe 2 

9 01.02. / 16.06. 08:00 (h) 6 1 dhe 7 ballore – ballore 1 dhe 2 

10 24.04. / 15.06. 07:00 (h) 3 1 dhe 7 ballore – ballore 1 dhe 2 

11 11.09. / 27/10. 18:50 (h) 1 1 ballore – mbrapa 1 dhe 2 

12 24.08. / 23.10. 18:05 (h) 2 6 ballore – mbrapa 1 dhe 2 

13 27.05. / 07.10. 20:00 (h) 1 7 automjet - çiklist 1 dhe 2 

14 22.02. / 06.11. 14:30 (h) 2 7 automjet- çiklist 1 

15 23.04. / 08.09. 11:40 (h) 1 1 dhe 3 ballore – mbrapa 1 dhe 2 

16 13.12. / 27.01.21 20:10 (h) 3 5 ballore –anësore 2 

17 10.08. / 21.10. 12:00 (h) 1 8 ballore – anësore 2 

18 31.01. / 01.07. 23:00 (h) 4 1 ballore – anësore 1 dhe 2 

19 10.05. / 01.10. 15:20 (h) 5 4 ballore – anësore 2 

20 21.01. / 26.11. 18:00 (h) 4 3 dhe 9 ballore – mbrapa 1 dhe 2 
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5.4. Analiza statistikore e lëndëve të aksidenteve të trajtuara në 

Regjionin e Pejës për përiudhën 2016 – 2020  

 
Në vazhdim janë paraqitur në formë grafike analizat statistikore për secilin nga periudhat e 

shqyrtuara 2016 – 2020, duke filluar prej të dhënave që kanë të bejnë më trajtimin e lëndëve 

gjyqësore (periudhën e zgjatjes nga momenti i aksidentit deri në kohën e marrjes së 

vendimit), ndarjen e aksidenteve sipas kohës brenda ditës, ndarjen sipas grup moshave të 

përfshira në aksident, shkaktaret e aksidenteve, ndarjen sipas dëmeve të shkaktuara dhe në 

fund sipas formave të aksidentit. 

Në tabelën 5.13 janë tregurat të dhënat sipas viteve për kohëzgjatjen e shqyrtimit të rasteve të 

aksidenteve në trafik nga ana e gjyqtarëve të Gjykatës për Kundërvajtje, duke filluar nga data 

kur ka ndodhur aksident deri të data kur është mbyllur ajo dosje (kohën e marrjes së 

vendimit). 

      Tabela 5.13. Kohëzgjatja për shqyrtimin e lëndëve 2016 – 2020  

RASTET / 

VITET Viti 2016 Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020 

RASTI 1 6 17 55 265 17 

RASTI 2 9 13 242 92 335 

RASTI 3 72 4 308 189 87 

RASTI 4 24 18 236 225 58 

RASTI 5 320 37 39 87 48 

RASTI 6 367 153 87 316 108 

RASTI 7 263 216 225 119 49 

RASTI 8 168 195 387 16 121 

RASTI 9 17 116 125 307 75 

RASTI 10 79 199 90 96 51 

RASTI 11 212 32 114 124 46 

RASTI 12 425 241 144 325 59 

RASTI 13 269 198 310 316 130 

RASTI 14 29 31 265 270 224 

RASTI 15 40 46 145 316 135 

RASTI 16 53 182 175 342 44 

RASTI 17 37 43 96 266 71 

RASTI 18 31 91 29 354 181 

RASTI 19 18 34 81 93 141 

RASTI 20 45 167 84 338 275 
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Nga tabela 5.13. vërehet mostra prej 20 dosjeve për vit (në total 100 dosje), në të cilën janë 

paraqitur kohëzgjatjet për secilën dosje prej dates se aksidentit deri të përfundimi i tyre, si 

njësi matëse janë marrur ditët.  

Gjatë shqyrtimit të këtyre dosjeve janë paraqitur diferenca të ndryshme të disa më të vogla të 

disa më të mëdha ndërmjet kohëve të marrura për shqyrtimin e dosjeve deri në vendim, që  

mund të arsyetohet sepse secili rast dallon nga tjetri në aspekte të ndryshme, po ashtu ndikon 

edhe varësia se a janë kërkuar dokumente shtesë gjatë shqyrtimit të dosjes si akt 

eksperimentimi mjeko – ligjor apo edhe kërkimi i mendimit të ekspertit të komunikacionit 

(ekspertiza e komunikacionit). 

 

Figura 5.16. Grafiku i kohëzgjatjes së lëndëve gjyqësore 

Përmes grafikut të paraqitur në figurën 5.17 vërehet lëvizja kohore e shqyrtimit të rasteve 

përgjatë viteve (2016 – 2020), prej nga vërejmë së koha më e shkurtër për trajtimin e një 

lënde është paraqitur gjatë vitit 2017, përkatësisht rasti 3 që ka marr vetëm 4 ditë deri në 

vendimin e gjykatës, ndërsa koha më e gjatë për trajtimin e një lëndë është paraqitur të viti 

2016, përkatësisht rasti 12 që ka marr 425 ditëve deri në mbylljen e tij nga ana e gjykatës. 

Ndërsa koha mesatare për shqyrtimin e tyre është paraqitur ne tabelen 5.14 dhe figurën 5.17. 

Tabela 5.14.  Mesatarja kohore gjatë vitëve 

Viti Viti 2016 Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020 

Mesatarja- ditë 124 101 161 222 113 
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Figura 5.17. Grafiku i kohës mesatare për lëndë sipas viteve 

Nga paraqitja grafike ka një rritje të kohës mesatare që është mjaftë shqetësuese, mirëpo nga 

viti 2019 shihet së ka një rënie të theksuar të kësaj kohe mesatare. 

Në tabelat 5.15 dhe 5.16  janë paraqitur statistikat e kohës kur kanë ndodhur aksidentet 

brenda 24 (h) për periudhën analizuese. 

Ndarja kohore është bërë duke u bazuar në statistikat e ofruara nga Policia e Kosovës. 

Tabela 5.15. Intervalet kohore brenda ditës 

Intervalet (h) I II III IV 

Intervali kohor 22:00 deri 04:00 04:00 deri !0:00 10:00 deri 16:00 16:00 deri 22:00 

 

Tabela 5.16. Aksidentet sipas intervaleve kohore kur kanë ndodh 

Koha e aksidentit / Viti 2016 2017 2018 2019 2020 

22:00 deri 04:00 1 0 2 2 2 

04:00 deri 10:00 1 5 4 3 2 

10:00 deri 16:00 11 8 10 9 9 

16:00 deri 22:00 7 7 4 6 7 
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Figura 5.18. Paraqitja grafike e aksidenteve sipas kohës 

Përmes grafikut të mësipërm (figura 5.19) shihet numri i aksidenteve të ndodhura sipas 

intervaleve kohore brenda ditës - 24 (h), prej nga vërejmë se intervalet kohore të natës dhe 

mëngjesit të hershëm kanë vlera më të ulëta në krahasim me dy intervalet e tjera. Vlen të 

theksohet se në intervalin e III (10:00 deri në 16:00) numri i aksidenteve është i madh, që 

përcillet po ashtu edhe ndër vite. 

Në vazhdim janë paraqitur statistikat e grup moshave të përfshira në aksidente për periudhën 

analizuese. 

Tabela 5.17. Mosha e shkaktarëve të aksidenteve gjatë viteve 

MOSHA / VITET 2016 2017 2018 2019 2020 

1 - (16 - 25) vjet 4 5 8 3 7 

2 - (26 - 35) vjet 7 4 4 6 3 

3 - (36 - 45) vjet 4 5 1 3 3 

4 - (46 - 55) vjet 3 3 4 4 4 

5 - (56 - 65) vjet 1 1 2 1 1 

6 - ( mbi 65 ) vjet 1 2 1 1 2 

 

Nga tabela 5.17 vërehet përqendrimi i grup moshave si shkaktar të aksidenteve në trafik gjatë 

periudhës 2016 – 2020. 
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Figura 5.19. Shpërndarja sipas moshave për 5 vitet 

Në grafikun e më siperm (figura 5.19), është paraqitur ndarja sipas grup moshave si tërësi e 

përbashkët për pesë vitet e analizuara, prej nga duket qartë se grup moshat e reja janë 

kontribuesit më të mëdhenjë më 53 % të numrit të përgjithshëm. Si dukuri shqetësuese, 

paraqesin kontribuesit me të lartë janë moshat e reja deri në 25 vjet, afër 30% të rasteve 

totale, sigurisht ndikon pa përvoja në komunikacion, mos vlerësimi i duhur i situatave, 

ambicia për ngasje të shpejtë, etj. Me rritjen e moshës ka një rënie të konsiderueshme në 

përqindje, që mund të jetë si indikator i vetëdijesimit të ngasësve në trafik. 

Në vazhdim janë paraqitur  statistikat e shkaqeve të aksidenteve që kanë ndikuar në 

paraqitjen e aksidenteve gjatë periudhës analizuese. 

Tabela 5.18. Shkaktaret e aksidenteve të analizuara 

SHKAQET / VITET 2016 2017 2018 2019 2020 

1 1 3 2 3 6 

2 4 4 1 3 1 

3 4 7 5 3 4 

4 4 6 3 2 2 

5 1 3 2 0 1 

6 2 1 3 3 2 

7 2 1 4 1 6 

8 3 0 1 4 1 

9 0 0 0 1 3 
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 (56 - 65) vjet
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Nga tabela 5.18 vërehet shpërndarja e shkaktareve (shkaqeve) të aksidenteve në trafik gjatë 

periudhës 2016 – 2020, sipas formës së koduar të cilat janë sqaruar më lartë. 

 

Figura 5.20. Grafiku i shkaqeve të aksidenteve për 5 vite 

Nga grafiku i paraqitur më lartë (figura 5.20), vërehet trendi i shkaktarëve të aksidenteve si 

total për pesë vitet e analizuara, prej nga duken qartë shkaqet më të shpeshta që kanë quar 

deri të aksidenti, si mos mbajtja (ruajtja) e distancës së sigurisë, manipulim i pasigurt i 

automjetit, mos përshtatja e shpejtësisë së lëvizjes se automjetit kushteve të rrugës si dhe 

kyçjet e pasigurta në rrugë. Po ashtu ka një rënie të kategoritë e tjera, por që nuk mund ti 

përjashtojmë pasi kanë të njëjtën rëndësi dhe mund të jenë me rrezik të njëjtë sa kategoritë e 

cekura me lartë. 

Me tutje janë paraqitur statistikat e dëmeve të shkaktuara gjatë aksidenteve për periudhën 

analizuese 2016 - 2020. 

Tabela 5.19. Dëmet e shkaktuara gjatë aksidenteve për periudhën pesë vjeçare 

DËMET / VITET 2016 2017 2018 2019 2020 

Lëndime trupore 0 1 1 2 2 

Dëme materiale 11 7 10 4 5 

Të dyja  9 12 9 14 13 
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Në tabelën 5.19 janë paraqit shpërndarjet e dëmeve ( dëmet materiale dhe lëndimet trupore), 

përgjatë viteve të analizuara 2016 – 2020. 

 

Figura 5.21. Paraqitja grafike e dëmeve 

Sipas grafikut të fituar më lartë (figura 5.21), mund të konstatojmë se nga mostra e marrur   

57 % e aksidenteve të shkaktuara në trafik rezultojnë me dëme materiale në automjete dhe me 

lëndime trupore të personave të përfshirë në aksident. Nga vlera totale, 37 %  rezultojnë 

vetëm me dëme materiale dhe 6 % vetëm me lëndime trupore. 

Sipas literaturës shkencore dhe profesionale dihet së kemi forma të ndryshme të aksidenteve, 

të tilla si: [5] 

a) ballore – mbrapa: është një përplasje mes dy automjeteve që janë duke lëvizur 

në të njëjtin drejtim dhe në të njëjtin shirit të trafikut (figura 5.22 a). 

b) ballore – ballore: është një përplasje mes dy automjeteve që janë duke lëvizur 

në drejtime të kundërta (figura 5.22 b).  

c) ballore – anësore: përfshin automjetet që levizin në drejtime të ndryshme në 

një kënd prej 90 °, zakonisht paraqitet në kryqëzime, me rastin e daljës nga 

parkingjet, etj (figura 5.22 c). 

d) anësore – anësore: është një aksident midis dy automjeteve që lëvizin në 

shirita të ndryshëm të trafikut, por kanë të njëjtin drejtim, zakonisht kur njëri 

prej tyre fillon një kthesë majtas ose djathtas, ose gjatë ndryshimit të shiritit të 

trafikut, në momentin e gabuar (figura 5.22 d). 
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e) automjet – këmbësor: është aksident në të cilin një këmbësor goditet nga një 

automjet, mund të ndodhë në rrugë ose në trotuar. Në momentin e aksidentit 

këmbësori mund të jetë duke kaluar rrugën, duke ecur në trotuar ose përgjatë 

rrugës (figura 5.22 e). 

f) Përmbysja e plotë e automjetit: është një aksident në të cilin kulmi i një 

automjeti bie në kontakt me tokën në të paktën një herë gjatë aksidentit (figura 

5.22 f). 

g) Përmbysja e pjesshme e automjetit: është çdo aksident në të cilin njëra anë e 

automjetit qëndron në tokë në fund të aksidentit (figura 5.22 g). 

h) Përplasja me objekte fikse: është një aksident në të cilin një automjet në 

lëvizje godet një automjet që nuk lëviz ose një objekt fiks (të pa  lëvizshëm). 

Objektet e pa lëvizshme normalisht janë të vendosura jashtë rrugës dhe mund 

të përfshijnë shtylla ndriçimi përgjatë rrugës (figura 5.22 h), shtylla shenjash 

të rafikut, pemë, shtylla lajmërimi, kuti telefoni, barriera të sigurisë (pahi 

elastike). 

 

Sigurisht, që nuk janë përmendur të gjitha format si ndeshjet në kolonë, ndeshjet në kënd, 

automjet – motoçiklist etj., por pjesa më e madhe e tyre dhe më kryesore janë përmendur. 

Këto forma të aksidenteve janë ilustruar edhe me nga një shembull në figurën 5.22. 

 



LËNDËT E AKSIDENTEVE NË KOMUNIKACION NË REGJIONIN E PEJËS 
 

Bsc. Enis Elezaj Page 77 
 

 

Figura 5.22. Ilustrimi i disa formave të aksidenteve 

Në vazhdim është paraqitur analiza statistikore për format e ndeshjeve dhe për faktorët 

ndikues në aksidente për periudhën analizuese 5 vjeçare. Në tabelën e paraqitur në vazhdim, 

llojin e aksidentit “automjet – automjet” nuk e kemi cekur si të veçantë, mirëpo e kemi ndarë 

në kategoritë e ndryshme të ndeshjes. 

Tabela 5.20. Format e aksidenteve në trafik 

Format (2016-2020) 

Ballore-mbrapa 33 

Ballore-anësore 28 

Ballore-ballore 12 

Anësore-anësore 2 

Mbrapa-ballore 2 

Mbrapa-anash 3 

Automjet-këmbësor 5 

Automjet-çiklist 6 

Te tjera (dalje nga rruga) 9 

TOTALI 100 
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Figura 5.23. Grafiku i formave të aksidenteve 

Nga tabela 5.20 dhe nga grafiku i fituar (figura 5.23), mund të thuhet se forma më e shpeshtë 

e aksidenteve në mostrën studiuese është e formës përplasje ballore – mbrapa (33%), e 

përcjell nga afër me formën ballore – anësore (28%), të dy format e përpalsjës si shumë 

paraqesin më shumë së 60 % të mostrës totale të analizuar.  

Në fund janë cekur faktorët të cilët kan ndikuar deri të aksidenti në komunikacionin rrugor.  

Janë paraqitur të dhënat e fituara nga studimi i realizuar,  mostra e marr prej 100 rasteve për 

periudhën 5 vjeçare (2016 – 2020). 

 Tabela 5.21. Ndarja e faktorëve të aksidenteve 

Faktorët Numri 

Faktori Njeri 84 

Faktori Automjet 1 

Faktori Rrugë 12 

Faktori Mjedis 3 
 

Ballore-mbrapa
33%

Ballore-anesore
28%

Ballore-ballore
12%

Anesore-
anesore

2%

Mbrapa-ballore
2%

Mbrapa-anash
3%

Automjet-
kembesor

5%
Automjet-

çiklist
6% Te tjera 

9%

Format e Aksidenteve



LËNDËT E AKSIDENTEVE NË KOMUNIKACION NË REGJIONIN E PEJËS 
 

Bsc. Enis Elezaj Page 79 
 

 

Figura 5.24. Grafiku i faktorëve të aksidenteve 

Siç është paraqitur me lartë edhe nga grafiku, mund të vijmë në përfundim se faktori kryesor 

që ka ndikuar në paraqitjen e aksidenteve është faktori njeri me 84 % të numrit total të 

dosjeve të analizuara, i përcjell nga faktori rrugë me 12 %, faktori mjedis me 3% dhe në fund 

faktori automjet me 1 %.  
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5.5. Analiza parashikuese e aksidenteve në regjionin e Pejës për vitet 

e ardhshme 

Në vazhdim të këtij titulli është bërë një analizë e thjeshtë parashikuese, duke u bazur ne 

periudhën e analizuar 2016-2019, përmes aplikimit të programin Microsoft Excel. 

       Tabela 5.22. Parashikimi i aksidenteve për regjionin e Pejës përmes metodës Trendline  

 

 

 

Figura 5.25. Grafiku për parashikim e aksidenteve në Regjionin e Pejës  
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Gjithashtu në vazhdim janë paraqitur rezultatet e parashikimit duke u bazuar në periudhën 

studiuese 2016 – 2020, për aksidentet e përgjithshme në Republikën e Kosovës. 

Tabela 5.23. Parashikimi për Republikën e Kosovës përmes metodës Trendline 

VITET AKSIDENTET 

2016 18542 

2017 17695 

2018 15741 

2019 16199 

  

  PARASHIKIMI 

Vitet Aksidentet 

2020 15508 

2021 14831 

2022 14256 

2023 13679 

  

 

Figura 5.26. Grafiku për parashikim e aksidenteve për Republikën e Kosovës 

Nga rezultatet e metodave të përdorura (ekuacionit eksponencial), shohim se kemi fituar 

rezultate të njëjta për periudhën parashikuese deri në vitin 2023. Nga këto rezultate mund të 

konstatohet se do të ketë një rënie kontinuale të numrit të aksidenteve për vitet ne vazhdim. 
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Edhe pse është metodë parashikuese, nuk do të thotë se keto rezultate te fituara do të jenë 

reale, sepse mund të ketë ngjarje të ndryshme dhe nuk mund të parashikohet në mënyrë të 

saktë. Mirëpo një gjë që vlen të ceket është se në bazë të kësaj analize, parashikimi për 

regjionin e Pejës na jep një besueshmëri të parashikimit prej rreth 95 %, ndërsa për 

Republikën e Kosovës besueshmëria e parashikimit është rreth 99 %. 

Mirëpo nëse aplikojmë metodën e mesatarës së rasteve të aksidenteve që kanë ndodhur gjatë 

këtyre periudhave kohore 2016 deri në 2020, fitojmë një mesatare afër 1800 aksidente për vit 

në regjionin e Pejës, ndërsa për Repulikën e Kosovës mesatarja arrin afër 17000 aksidente për 

vit.  

𝑴𝑷 =
𝑵𝒓. 𝒊 𝒂𝒌𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒗𝒆 

𝟒
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𝟒
= 𝟏𝟖𝟎𝟖. 𝟓 
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6. RASTET STUDIMORE TË AKSIDENTEVE 

 

6.1. Rasti studimor i aksidentit ( I ) tipik në udhëkryq të qytetit 

 

6.1.1. Të dhënat themelore lidhur me aksidentin 

 

Me datën 15/09/2020  rreth orës 12:20 në udhëkryqin afër konvikteve që lidh rrugët 

“Xheladin Rekaliu”, “Fadil Vata”, “Xhevë Lladrovci” dhe “Afrim Zhitia” është shkaktuar 

aksident trafiku me lëndime trupore dhe dëme materiale.  

     Në këtë aksident janë përfshirë tri automjete të udhëtareve: 

   Tabela 6.1. Automjetet e përfshira ne aksident 

Automjeti 

A 

Automjet i udhëtarëve “MERCEDES BENZ C220”, me 

targa XX-AAA-XX, me masë vetjake prej 1550 kg + 2 

persona 75 kg, gjithsej 1700 kg. 

Automjeti 

B 

Automjet i udhëtarëve “RENAULT KOLEOS”, me targa 

XX-BBB-XX, me masë vetjake prej 1623 kg + 1 person 

75 kg, gjithsej 1698 kg. 

Automjeti 

C 

Automjet i udhëtarëve “OPEL ANTARA”, me targa     

XX-CCC-XX. 

 

(A)  - Emri ( emri i prindit ) Mbiemri i lindur me dita/muaj/viti, me adresë banimi (adresa 

– qyteti), i cili në momentin e aksidentit ishte duke e drejtuar automjetin e modelit 

Mercedes benz C220, me targa XX-AAA-XX. 

(B) - Emri ( emri i prindit ) Mbiemri i lindur me dita/muaj/viti, me adresë banimi (adresa 

– qyteti), i cili në momentin e aksidentit ishte duke e drejtuar automjetin e modelit 

Renault Koleos, me targa XX-BBB-XX. 

(C) - Emri ( emri i prindit ) Mbiemri i lindur me dita/muaj/viti, me adresë banimi (adresa 

– qyteti), i cili në momentin e aksidentit ishte duke e drejtuar automjetin e modelit 

Opel Antara, me targa XX-CCC-XX. 



LËNDËT E AKSIDENTEVE NË KOMUNIKACION NË REGJIONIN E PEJËS 
 

Bsc. Enis Elezaj Page 84 
 

 

6.1.2. Përshkrimi i aksidentit sipas Raportit policor 

 
Sipas përshkrimit nga raporti policor, deri të aksidenti i trafikut ka ardhur derisa automjeti 

(A) ishte duke lëvizur në rrugën “Fadil Vata” në drejtim të udhëkryqit afër konvikteve, dhe 

me të arritur në udhëkryq sinjalistika në semafor ka qenë jashtë funksionit dhe vazhdon me 

qëllim qe të kyçet në rrugën “Afrim Zhitija”, ku nuk i jep përparësi rrugës me përparësi 

kalimi dhe në atë moment automjeti (B) i cili ka qenë duke lëvizur në rrugën “Xheladin 

Rekaliu”, rrugë kjo me përparësi kalimi në drejtim të rrugës “Xhev Lladrovci”, në atë 

moment me pjesën e përparme të automjetit e godet automjetin (A)  në pjesën anësore të 

krahut të majtë. Automjeti (A) pas goditjes, bartet dhe me pjesën e përparme e godet shenjën 

e trafikut dhe semaforin në rrugën “Afrim Zhitia”, si dhe me pjesën anësore të krahut të 

djathtë mbrapa e godet automjetin (C), në pjesën anësore dhe të përparme të krahut të majtë, i 

cili në atë moment ka qenë duke lëvizur në rrugën “Afrim Zhitia” në drejtim të rrugës “Fadil 

Vata”, ku dhe shkaktohet aksidenti i trafikut në mes tri automjeteve dhe si pasojë e këtij 

aksidenti kanë kërkuar ndihmë mjekësore drejtuesi dhe pasagjeri i automjetit (B), të cilët pasi 

kanë marrur tretmanin e duhur mjekësor, janë liruar për në shtëpi. 

Lokacioni i aksidentit të trafikut:              UDHËKRYQ (i formës plus)  

Sipërfaqja e trasesë së rrugës:                   ASFALT 

Gjendja e shtresës qarkulluese:                 ASFALTI  I TERUR 

Kushtet e dukshmërisë – dritës:                DITË 

Kushtet atmosferike:                                TE MIRA 

Sinjalizimi:                                               SEMAFOR ( Nuk kanë qenë në funksion),                  

                                                                  përparësia e kalimit më  shenja vertikale të  

                                                                  trafikut    

Shpejtësia e lejuar:                                    40 km/h 
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Sipas skicës së punuar nga ana e zyrtareve policor (figura 6.1), raportit të aksidentit dhe 

fotografive të bëra në vendin e ngjarjes. Në vendin e aksidentit nuk janë gjetur gjurmë të 

frenimit apo të bartjes të automjeteve të përfshira në aksident para kontaktit mes tyre.  

 

Figura 6.1. Skica e vendit të ngjarjës sipas zyrtareve policor  

     

6.1.3. Analiza e dëmeve të shkaktuara në aksident 

 

Përveç raportit, nga ana e Policisë së Kosovës janë bashkangjitur edhe fotografitë nga vendi i 

aksidentit të komunikacionit, të bëra nga zyrtaret policor. Nga këto fotografi vërehen 

automjetet të cilat janë ndeshur, si dhe pjesët me të cilat janë goditur. 
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Figura 6.2.  Dëmtimet e automjetit (A) nga goditja më automjetin (B) 

Nga figura 6.2., vërejmë se automjeti A e ka goditur automjetin B me anën djathtë të pjesës 

së përparme, prej nga vërehet se janë demtuar: mbrojtësi i përparem, kapaku i motorit dhe 

pjesë të tjera. 

 

Figura 6.3.  Dëmtimet e automjetit (B) nga goditja 
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Nga figura 6.3., vërejmë dëmtimet e automjetit B që është goditur nga automjeti A me anën 

djathtë të pjesës së përparme në pjesën majtë anësore ( me saktë në derën e parë të djathtë), 

ka deformime të vogla edhe dera e pasme e djathtë. 

 

Figura 6.4. Dëmet e shkaktuara në automjetin (C) 

Nga figura 6.4, vërehet se dëmtimet e automjetit C që është goditur nga automjeti B pas 

bartjes që ka bërë nga goditja e marrë nga automjeti A. Siç shohim nga foto automjeti C është 

goditur në pjesën anësore të përparme në anën e djathtë. 

6.1.4. Analiza e aksidentit të trafikut  

 

Me datën 15/09/2020  rreth orës 12:20 në udhëkryqin afër konvikteve është shkaktuar 

aksident trafiku me lëndime trupore dhe dëme materiale. Në këtë aksident janë përfshirë tri 

automjete të udhëtareve. 

Deri të aksidenti ka ardhur kur automjeti (B) ishte duke lëvizur në drejtim të udhëkryqit afër 

konvikteve, dhe me të arritur në udhëkryq sinjalistika në semafor ka qenë jashtë funksionit, 

ku nuk i jep përparësi rrugës me përparësi kalimi dhe në atë moment automjeti (A) i cili ka 

qenë duke lëvizur në rrugën “Xheladin Rekaliu”, rrugë kjo me përparësi kalimi. Në atë 

moment me pjesën e përparme të automjetit e godet automjetin (B)  në pjesën anësore të 

krahut të majtë. Automjeti (B) pas goditjes bartet dhe me pjesën e përparme e godet shenjën e 

trafikut dhe semaforin në rrugën “Afrim Zhitia”, si dhe me pjesën anësore të krahut të djathtë 
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mbrapa e godet automjetin (C), në pjesën anësore dhe të përparme të krahut të majtë. Ku 

edhe kanë përfunduar automjetet në pozicionet e tyre përfundimtare të paraqitura në skicë si  

me poshtë. 

 

Figura. 6.5. Pozitat e goditjes së automjeteve dhe pozitat përfundimtare të automjeteve 

Ku janë shëuar me: PG 1– pika goditëse, PG 2– pika goditëse, A – pozita e automjetit A në 

momentin e goditjes, A' – pozicioni përfundimtar i automjetit A, B – pozita e automjetit B në 

momentin e goditjes, B' – pozicioni përfundimtar i automjetit B, C – pozita  e automjetit C në 

momentin e goditjes, C' – pozicioni përfundimtar i automjetit C. 
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6.1.5. Llogaritja e shpejtësive më metodë grafo-analitike sipas Slibarit 

 

Shpejtësia e lëvizjes së automjetit 1 pas ndeshjes: 

a2= 3.2 m/s2  për distancën e bartjes, 

Shpejtësia e lëvizjes së automjetit 2 pas ndeshjes: 

a2= 5.5 m/s2  për distancën e bartjes 

        Metoda grafike sipas sasive përkatëse të lëvizjes së automjeteve pjesëmarrëse të  

aksidentit.   

Sasitë e lëvizjes pas ndeshjes për automjetet 1 dhe 2 gjegjësisht K12 dhe K22 











s

m
kgvmK 848399.4170012112  











s

m
kgvmK 94.1193603.7169822222  

Paraqitja e sasive të lëvizje në formën e vektorëve në përpjesën 1 cm – 1000 kg m/s, që pastaj 

në mënyrë grafike përcaktohen sasitë e lëvizjes për automjetet 1 dhe 2 para ndeshjes K11 dhe 

K12 ( figura 6.6.): 
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Figura 6.6. Paraqitja grafike e diagramit te Slibar-it (momentet e sasive të lëvizjes) 

Shpejtësia e lëvizjes para ndeshjes së automjetit 1: 
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Shpejtësia e lëvizjes para ndeshjes së automjetit 2: 
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Duke pasur parasysh se automjeti B pasi është goditur nga automjeti A, është bartur dhe ka 

goditur shtyllen e trafikut me sinjalizim ndiques (semaforin) si dhe automjetin C. Prandaj, 

gjatë këtyre goditjeve është humbur një sasi e caktuar e energjisë ne deformim, qe ka ndikuar 

drejtëpërdrejt në shpejtësinë e automjetit B.  

Pas marrjes në konsideratë të humbjes së energjisë gjatë goditjes së semaforit dhe automjetit 

C, shpejtësia e automjetit B llogaritet me shprehjën: 

𝑽𝑩 = √(𝑣21)2 +  (𝑣𝑆)2 + (𝑣𝐶)2 = √(20)2 +  (19)2 + (7)2 = 29.39(𝑘𝑚
ℎ⁄ )30 (𝑘𝑚

h⁄ )  

𝑽𝑩 – Shpejtësia e automjtetit B para goditjës, 

𝒗𝟐𝟏 – Shpejtësia e automjtetit B pa llogaritur humbjet e energjisë, 

𝒗𝑺  – Shpejtësia e humbur gjatë goditjës me semafor,  

𝒗𝑪 – Shpejtësia e humbur gjatë goditjës me automjetin C. 

6.1.6. Konstatimet  

 
Në bazë të materialit të ofruar dhe analizave të bëra kemi ardhur në përfundim si në vijim: 

 Ngasësi i automjetit A, para aksidentit ishte duke lëvizur në rrugën “Xhealdin 

Rekaliu” në drejtim të udhëkryqit afër konvikteve, 

 Ngasësi i automjetit B, para aksidentit ishte duke lëvizur në rrugën “Fadil Vata” në 

drejtim të udhëkryqit afër konvikteve në drejtim të rrugës “Afrim Zhitia”, 

 Ngasësi i automjetit C, para aksidentit ishte  ndalur në udhëkryqin afër konvikteve për 

tu kthyer majtas në drejtim të rrugës “Xheladin Rekaliu”, 

 Aksidenti ka ndodhur në udhëkryqin afër konvikteve, i cili është i rregulluar me 

semafor (nuk kanë qenë në funksion në momentin e aksidentit), prandaj përparësia 

është rregulluar me shenja vertikale të trafikut (shenja të përparësisë së kalimit), 

 Kufizimi i shpejtësisë në këtë zone sipas rregullave është 40 (km/h), 

 Ngasësi i automjetit A, në momentin e goditjes me automjetin B ishte duke lëvizur me 

shpejtësi rreth 40 (km/h), 

  Ngasësi i automjetit B, në momentin e goditjes nga automjeti A ishte duke lëvizur me 

shpejtësi rreth 30 (km/h), 

 Ngasësi i automjetit C, nuk ka kontribuar në shkaktimin e aksidentit, 
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  Pasi semaforët nuk kanë qenë në funksion, drejtuesi i automjetit B nuk e ka 

respektuar shenjën e trafikut ( rrugë me përparësi kalimi për automjetin A). 

 

6.1.7. MENDIMI 

 

Duke u bazuar në raportin policor, skicën e vendit të ngjarjes dhe analizën mbi mënyrën e 

rrjedhës së aksidentit të trafikut, vijmë deri të mendimi përfundimtar se: lëshimi në këtë 

aksident të trafikut ishte nga drejtuesi i automjetit B (Renault), i cili në momentin 

afrimit në udhëkryq, nuk e respekton shenjën e trafikut (rrugë me përparësi kalimi për 

automjetin A), që ishte duke lëvizur në rrugën me përparësi kalimi, andaj shkakton 

aksident trafiku. 
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6.2. Rasti studimor i aksidentit ( II ) në periferi të qytetit 

 

6.2.1. Të dhënat themelore lidhur me aksidentin  

 

Aksidenti i komunikacionit ka ndodhur me datën 17/09/2019  rreth orës 20:40 në rrugën e 

fshatit Baran, pikërisht në udhëkryqin që lidhet me fshatin Kryshec. Në këtë aksident janë 

përfshirë dy automjete, njeri automjet i udhëtarëve “ VW Golf  5” dhe një traktor “ IMT 

577”.  

Të dy pjesëmarrësit kanë pësuar lendime të lehta trupore dhe janë derguar ne spitalin rajonal 

të Pejës. 

Poashtu janë shkaktuar edhe deme materiale, automjeti Golf në pjesën e përparme dhe të 

siperme pasi është rrotulluar, ndërsa traktori në pjesën e pasme. 

     Tabela 6.2.  Pjesëmarrësit në aksident: 

Automjeti 
1 

Automjet i udhëtarëve “VW Golf 5”, me targa XX-AAA-
XX, me masë vetjake 1300 kg + 1 person 75 kg, 
gjithësej 1375 kg. 

Automjeti 
2 

Traktor   “ IMT 577”,  pa targa , me masë vetjake 3635 
kg + 1 person 75 kg, gjithësej 3710 kg. 

 

 

Kushtet e qarkullimit në komunikacion  :  NORMALE 

Sipërfaqja e trasesë së rrugës:                     ASFALT 

Gjendja e shtresës qarkulluese:                   ASFALTI  I TERUR 

Kushtet e dukshmërisë – dritës:                  NATË 

Kushtet atmosferike:                                  TE MIRA 

Sinjalizimi:                                                SHENJA HORIZONTALE DHE VERTIKALE 

Shpejtësia e lejuar:                                     40 km/h 
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6.2.2. Përshkrimi i aksidentit 

 

Aksidenti ka ndodhur kur  të dy drejtuesit e automjeteve po qarkullonin në të njejtin dtrejtim 

të lëvizjes, ku shoferi i automjetit Golf duke mos e përshtatur shpejtësinë e lëvizjes kushteve 

të rrugës. Për arsyje të shpejtësisë e vëren me vonesë  traktorin pa ndriçim dhe në pamundësi 

që ta evitoj ndeshjen, e godet traktorin në pjesën e pasme dhe si rezultat i goditjes, traktori 

përfundon jashtë rrugës ndërsa automjeti përfundon i rrokullisur në afërsi të pikës së goditjes. 

 

Figura 6.7. Skica e vendit të aksidentit 

PG – pika goditëse, 

1' – pozicioni përfundimtar i automjetit 1, 

2' – pozicioni perfundimtar i automjetit 2. 
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6.2.3. Llogaritja e shpejtësive më metodë grafo-analitike sipas Slibarit 

 

Shpejtësia e lëvizjes së automjetit 1 pas ndeshjes: 

a2=5.5 m/s2  për distancën e bartjes, 

Shpejtësia e lëvizjes së automjetit 2 pas ndeshjes: 

a2=0.3 m/s2  për distancën e bartjes 

Metoda grafike sipas sasive përkatëse të lëvizjes së automjeteve pjesëmarrëse të aksidentit:   

Sasitë e lëvizjes pas ndeshjes për automjetet 1 dhe 2 gjegjësisht K12 dhe K22 











s

m
kgvmK 25.790674.5137512112  











s

m
kgvmK 2.712321.2371022222

 

Paraqitja e sasive të lëvizje në formën e vektorëve në përpjesën 1 cm – 1000 kg m/s, që pastaj 

në mënyrë grafike përcaktohen sasitë e lëvizjes për automjetet 1 dhe 2 para ndeshjes K11 dhe 

K12 si në figurën vijuese: 
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Figura 6.8. Paraqitja grafike e diagramit te Slibar-it 

 

Llogaritja e shpejtësive të lëvizje së automjeteve 1 dhe 2 para ndeshjes: 

Shpejtësia e lëvizjes para ndeshjes së automjetit 1: 
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Shpejtësia e lëvizjes para ndeshjes së automjetit 2: 
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6.2.4. Metoda 360° 

 

Për caktimin e shpejtësisë së lëvizjes kemi përdorur metoden 360°, pasi në rastin konkret nuk 

kemi pasur gjurmë të frenimit në rrugë. 

Kjo metodë kërkon që matja e këndeve të drejtimit të lëvizjes së secilit automjet në çastin 

para goditjes dhe pas goditjes të bëhet në të kundërtën e lëvizjes së akrepave të orës, ose në të 

majtë, prej 0 shkallë deri në 360 shkallë rreth sistemit të koordinatave karteziane sipas figurës 

në vijim. 

 

Figura 6.9. Metoda 360° 

Masa e automjetit 1 = 1300 (kg), 

Masa e automjetit 2 = 3635 (kg), 

𝛼 = 10° ;   𝛽 = 6° ;   𝛾 = 316° ; 

v11 – shpejtësia e lëvizjes së automjetit 1 para goditjes,  

v21- shpejtësia e lëvizjes së automjetit 2 para goditjes, 

α – këndi i bartjes pas goditjes së automjetit 1, 

β – këndi i drejtimit të lëvizjes së automjetit 2 para goditjes, 

γ – këndi i bartjes së automjetit 2 pas goditjes. 
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Për shkak të drejtimi të lëvizjes së automjeteve ( 1 dhe 2 ) para aksidentit, që janë në të 

njejten kahe, duhet që shpejtësia e lëvizjes së njërës prej automjeteve para aksidentit të 

supozohet, në rastin konkret të automjetit 2, që ishte në shpejtësi me të ngadaltë rreth              

10 (km/h). 

𝑉21 =
9

3.6
= 2.3 (

𝑚

𝑠
) 

Shpejtësia e lëvizjes së automjetit 2 pas ndeshjes: 

Shpejtësia e lëvizjes së automjetit 1 pas ndeshjes: 

a2= 5 m/s2  për distancën e bartjes me frenim, 

𝑆𝑓1  - distanca e bartjes së automjetit 1 nga pika e goditjës. 

𝑆𝑓2   - distanca e bartjes së automjetit 2 nga pika e goditjës. 

 

Figura 6.10. Matja e distancave nga pika goditëse 
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Poashtu kemi provuar edhe me anë të simulimit përmes softuer-it Virtual Crash që të shohim 

dhe të vertetojmë rezultatet e fituara në mënyrë analitke. 

 

Figura 6.11. Pamje nga simulimi në momentin e goditjes 

 

Figura 6.12. Pozicionet përfundimtare pas goditjës 
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Edhe nga rezultatet e fituara nga simulimi, nxjerrim së shpejtësia e automjetit Golf ka qenë 

rreth 55 (km/h), që e verteton edhe rezultatin e formës analitike. 

 

6.2.5. Konstatimet  

 

Në bazë të materialit të ofruar, kemi nxjerrë konstatimet si në vijim: 

- Aksidenti ka ndodhur derisa automjeti A ka lëvizur në rrugën Baran-Pejë, duke 

zhvilluar shpejtësi me të madhe se ajo e lejuar dhe si rezultat i këtij veprimi e 

godet në pjesën e pasme automjetin B. 

- Shpejtësia e lëvizjes së automjetit A para goditjes me automjetin B ka qenë rreth 

55 km/h, 

- Shpejtësia e lëvizjes së automjetit B para goditjes me automjetin A ka qenë rreth 

10 km/h, 

- Shpejtësia e lëvizjes së automjetit A në momentin e goditjes me automjetin B ka 

qenë rreth 55 km/h (nuk ka pasur frenim), 

- Shpejtësia e lejuar në segmentin rrugor në të cilin ka ndodhur aksidenti ka qenë 40 

km/h. 
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6.2.6. MENDIMI 

 
Duke u bazuar në analizën dhe konstatimet që janë bërë më lartë me rastin e këtij aksidenti, 

mendimi im është së në këtë aksident janë berë keto lëshime: 

1. Drejtuesi i automjetit B (Traktor) ka qarkulluar në rrugë pa ndriçim, me çrast 

ka paraqitur rrezik për pjesëmarresit në komunikacion. 

2. Drejtuesi i automjetit A (Golf 5) ka tejkaluar shpejtësinë e lejuar në segmentin 

rrugor, me qka ka kontribuar rritjen e dëmeve në aksident. 
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7. REKOMANDIMET  

 

Për shkak të numrit të madh të aksidenteve që po ndodhin nga viti në vit, mund të themi se 

faktor ndikues të kësaj gjendje është mungesa e duhur e nivelit të edukimit të ngasesëve, 

mungesa e kulturës në komunikacion, niveli i ulet i përgjegjësisë nga autoshkollat, mangësitë 

në kuadër të infrastrukturës rrugore etj. 

Këta faktor bëjnë pjesë në grupin e masave edukative, një përmirësim i tyre përmes një qasje 

të duhur në ngritjen e nivelit të edukimit të njerëzve si gjatë shkollimit të tyre po ashtu edhe 

gjatë aftësimit të tyre në autoshkolla, që do të rezultonte edhe me ngritje në nivelin e kulturës 

në komunikacion. 

Po ashtu në aplikimin e masave parandaluese të tilla si respektimi i shenjave në 

komunikacion, shpejtësia etj. pasi e dimë nga studimi se më së shumti aksidente janë 

shkaktuar nga zhvillimi i shpejtësive me të mëdha se ajo e lejuar. Ulja e shpejtësive të lejuara 

në zona të caktuara do të ndihmonte në zvogëlimin e numrit të aksidenteve në komunikacion. 

Po ashtu aplikimi i rripave të sigurisë do të ndikonte si masë parandaluese në zvogëlimin e  

lëndimeve të shkaktuara në rastet e aksidenteve.  

Gjithashtu në ndihmë të masave edukative dhe parandaluese mund ti përdorim edhe masat 

ndëshkuese, të tilla si masat administrative për kundërvajtje, gjoba, pezullime apo edhe 

ndalim të veprimtarive të caktuara të cilat do të ndihmonin për të vetëdijesuar ngasësit dhe 

pjesëmarrësit e tjerë në komunikacion në respektimin e rregullave të komunikacionit 
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8. PËRFUNDIMI 

Si rezultat i trajtimit të një numri të madh të rasteve të aksidenteve në komunikacion në 

regjionin e Pejës, kemi fituar rezultate të cilat e tregojnë faktorin njeri si një nga shkaktarët 

apo kontribuesit me të mëdhenj në paraqitjen e aksidenteve të trafikut. Nga mostra e 

analizuar e aksidenteve (100 dosje) rezulton se faktori njeri ka kontribuar në 84 raste apo   84 

% të numrit të përgjithshëm të aksidenteve. Njeriu si faktor ndikues në aksidente mund të vije 

si pasojë e mos përqendrimit të duhur të ngasësit në rrjedhën e trafikut, mos respektimi i 

shenjave të trafikut, ambiciet për të zhvilluar shpejtësi të mëdha  si dhe drejtimi i automjeteve 

nën ndikimin e alkoolit. Kjo përqindje po ashtu është e ngjashme edhe me numrin e 

aksidenteve totale në territorin e Republikës së Kosovës, ku sipas raporteve zyrtare nga 

Policia e Kosovës, faktori njeri është kontribues në aksidentet e trafikut rrugor rreth 85 % të 

rasteve. 

Gjatë analizimit të dosjeve nga Gjykata Themelore (Departamenti për Kundërvajtje), 

varësisht nga dosja, secila prej tyre kishte marr kohë të ndryshme për trajtim, gjatë vitit 2016 

koha mesatare për trajtim të ishte 124 ditë, gjatë vitit 2017 koha mesatare për trajtim të një 

lënde ishte 101 ditë, gjatë vitit 2018 koha mesatare për trajtim të një lënde ishte 161 ditë, 

gjatë vitit 2019 koha mesatare për trajtim të një lënde ishte 222 ditë, dhe gjatë vitit 2020 koha 

mesatare për trajtim të një lënde ishte 113 ditë. Prandaj, mund të konstatohet se trajtimi i një 

lëndë merr 3 – 4 muaj. 

Nga statistikat e aksidenteve, gjatë vitit 2016 kanë ndodhur 1940 aksidente trafiku, prej të 

cilave 16 aksidente kanë rezultuar si aksidente fatale apo 0.8% e numrit të përgjithshëm të 

aksidenteve, ku nga këto aksidente 17 persona kanë përfunduar të vdekur (fatalitete).  

Gjatë vitit 2017 kanë ndodhur 1847 aksidente trafiku, prej të cilave 18 aksidente kanë 

rezultuar si aksidente fatale apo 0.97% e numrit të përgjithshëm të aksidenteve, ku nga këto 

aksidente 20 persona kanë përfunduar të vdekur (fatalitete).  

Ndërsa gjatë vitit 2018 kanë ndodhur 1673 aksidente trafiku, prej të cilave 15 aksidente kanë 

rezultuar si aksidente fatale apo 0.89% e numrit të përgjithshëm të aksidenteve, ku nga këto 

aksidente 23 persona kanë përfunduar të vdekur (fatalitete).  
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Gjatë vitit 2019 kanë ndodhur 1774 aksidente trafiku, prej të cilave 16 aksidente kanë 

rezultuar si aksidente fatale apo 0.62% e numrit të përgjithshëm të aksidenteve, ku nga këto 

aksidente 11 persona kanë përfunduar të vdekur (fatalitete).  

Dhe gjatë vitit 2020 kanë ndodhur 1408 aksidente trafiku, prej të cilave 6 aksidente kanë 

rezultuar si aksidente fatale apo 0.42% e numrit të përgjithshëm të aksidenteve, ku nga këto 

aksidente 6 persona kanë përfunduar të vdekur (fatalitete). 
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