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SIGURIMI I DETYRUESHËM I PËRGJEGJËSISË SË PRONARIT TË MJETIT 

MOTORIK PËR DËMET QË U SHKAKTOHEN PALËVE TË TRETA NGA 

PËRDORIMI I KËTIJ MJETI  

 

 

 

Ne baze te neneve te  Kodit Civil “Per kontraten e Sigurimit” si edhe te ligjit Nr.10076, datë 

12.2.2009 “Per Sigurimin e Detyrushem ne Sektorin e Transportit” Shoqeria Intersig sha 

percakton kushtet e meposhteme: 

 

 

 

KUSHTET E PËRGJITHËSHME TË KONTRATËS SË SIGURIMEVE 

 

 

Neni 1 

 

Përkufizime 

  

Në këto kushte termat e mëposhtëm kanë këto kuptime: 

1. “Aksident” është ngjarja, ku rezulton dëm nga përdorimi i mjetit të transportit. 

2. “Mjet motorik” është mjeti që lëviz në tokë, por jo mbi shina, me anë të fuqisë motorike, 

pavarësisht nga numri i rrotave. Mjet motorik është edhe rimorkioja dhe gjysmërimorkioja, të 

bashkuara ose jo me mjetin motorik tërheqës. 

3. Përdorues i një mjeti transporti” është një person fizik apo juridik, që përdor mjetin e 

transportit me miratimin e pronarit. 

4. “Drejtues” është personi që drejton mjetin e transportit. 

5. “Policë sigurimi” është kontrata e sigurimit, sipas përkufizimit të dhënë në ligjin “Për 

veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime”. 

6. “Dëm pasuror” është dëmi i pësuar si rezultat i dëmtimit apo i humbjes së pasurisë. 

7. “Dëm jopasuror” është dëmi biologjik, moral dhe ekzistencial, që vjen si rezultat i vdekjes, 

dëmtimeve trupore dhe përkeqësimeve të shëndetit, që pësojnë pala e dëmtuar ose të afërmit e 

saj. 

8. “Palë e siguruar” është personi, interesi pasuror i të cilit është i siguruar. 

9. “Palë e dëmtuar” është çdo person që ka pësuar dëme, të cilit i lind e drejta të kërkojë 

dëmshpërblim, sipas këtij ligji, për humbjet apo dëmtimet e pësuara, të shkaktuara nga mjeti i 

transportit. 

10. “Sigurues i drejtpërdrejtë” është shoqëria e sigurimit, me të cilën pronari i mjetit motorik të 

dëmtuar ka kontratë për sigurimin e përgjegjësisë për dëme shkaktuar palëve të treta. 
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 11. “Sigurues përgjegjës” është shoqëria e sigurimit, me të cilën pronari i mjetit të transportit, që 

ka shkaktuar dëmin, ka lidhur kontratën e sigurimit të përgjegjësisë për dëme shkaktuar palëve të 

treta. 

 

 

 

12. “Mjet motorik i pasiguruar” është mjeti, sipas pikës 2 të këtij neni, për të cilin nuk është 

lidhur kontrata për sigurimin e përgjegjësisë, që rezulton nga përdorimi i mjetit, ose periudha e 

sigurimit ka përfunduar dhe kontrata e sigurimit nuk është rinovuar. 

13. “Mjet motorik i paidentifikuar” është mjeti, sipas pikës 2 të këtij neni, për të cilin nuk ka 

qenë e mundur të bëhet as identifikimi i mjetit dhe as i siguruesit përgjegjës. 

14 “Zona e shteteve anëtare të sistemit të kartonit jeshil” është territori i shteteve anëtare të 

sistemit të kartonit jeshil, sipas rregullave apo marrëveshjeve të këshillit të byrove. 

15. “Territori, ku mjeti motorik ka qëndrim të përhershëm” është territori i shtetit: 

a) targën e regjistrimit të të cilit mban mjeti motorik, pavarësisht nëse targa është e përhershme 

apo e përkohshme; 

b) që lëshon targën e sigurimit ose çdo shenjë tjetër dalluese, analoge me targën e regjistrimit, të 

konceptuar për mjetet motorike, në rastet kur, për tipa të veçantë mjetesh motorike, targa e 

regjistrimit nuk është e nevojshme; 

c) në të cilin përdoruesi i mjetit motorik ka, kryesisht, qëndrimin, në rastet kur tipi i caktuar i 

mjetit nuk ka nevojë për targë regjistrimi apo për karton sigurimi ose ndonjë shenjë tjetër 

dalluese, analoge me targën e regjistrimit; 

ç) në të cilin ka ndodhur aksidenti rrugor, në rastet kur mjeti i transportit, i përfshirë në aksident, 

nuk ka targë regjistrimi ose targa e regjistrimit nuk i përgjigjet apo nuk i përket më atij mjeti. 

16. Kartoni jeshil” është certifikata ndërkombëtare e sigurimit, sipas përcaktimeve të 

Marrëveshjes së Kretës. 

17. “Autoritet” është Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare. 

18. “Byro” është Byroja Shqiptare e Sigurimit. 

 

 

Neni 2 

Detyrimi për sigurim 

1. Pronari i mjetit motorik detyrohet të lidhë një kontratë të sigurimit të përgjegjësisë për dëmet 

që mund t’u shkaktohen palëve të treta nga përdorimi i këtij mjeti, me pasojë dëmtimin dhe 

humbjen e pronës dhe dëmin jopasuror, në rast vdekjeje, të dëmtimeve trupore dhe përkeqësimit 

të shëndetit. 

2. Kontrata e sigurimit, sipas pikës 1 të këtij neni, mbulon edhe dëmet jopasurore, me pasojë 

vdekjen, dëmtimet trupore dhe të përkeqësimit të shëndetit, të pasagjerëve të mjetit, shkaktar të 

aksidentit, si rezultat i përdorimit të tij.  

3. Sigurimi i përgjegjësisë së mbajtësit të mjetit motorik nuk mbulon dëmet e sendeve, të cilat i 

ka marrë përsipër t’i transportojë mbajtësi i mjetit, shkaktar i aksidentit dhe që ndodhen në 

mjetin në çastin e aksidentit.  
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4. Përgjegjësia e pronarit të mjetit motorik zbatohet për dëmet e shkaktuara si nga mjeti tërheqës, 

edhe nga mjeti i tërhequr (rimorkio).  

5. Pronarët e të dy mjeteve janë bashkërisht përgjegjës për dëmet ndaj palëve të treta, në rastet e 

dëmeve të shkaktuara nga përdorimi i mjetit tërheqës apo i mjetit të tërhequr, kur këto mjete janë 

të lidhura në një tërësi integrale ose kur aksidenti ndodh nga shkëputja e rimorkios nga mjeti 

tërheqës. Në këto raste, pala e dëmtuar mund të paraqesë kërkesën për dëmshpërblim te siguruesi 

i mjetit tërheqës ose te siguruesi i rimorkios.  

6. Shoqëria e sigurimit, që paguan dëmet e palëve të treta, sipas pikës 5 të këtij neni, ka të drejtën 

e rimbursimit për shumën e paguar, shpenzimet dhe interesat e pagueshëm nga siguruesi i mjetit 

tërheqës apo siguruesi i rimorkios, në rast se pala përkatëse, e siguruar, rezulton përgjegjëse për 

dëmet, por brenda kuadrit të përgjegjësive të palës së siguruar. 

7. Me kërkesë të palës së siguruar, shoqëria e sigurimit detyrohet t’i lëshojë asaj konfirmim për 

të gjitha kërkesat për dëmshpërblim, që shoqëria e sigurimit ka marrë nga palët e treta dhe që 

lidhen me sigurimin e përgjegjësisë së palës së siguruar.  

8. Konfirmimi, sipas pikës 7 të këtij neni, duhet të mbulojë një periudhë të paktën 5-vjeçare dhe 

të lëshohet nga shoqëria e sigurimit brenda 15 ditëve nga data e marrjes së kërkesës nga pala e 

siguruar. Kur pala e siguruar ka me shoqërinë e sigurimit një marrëdhënie më pak se 5-vjeçare, 

konfirmimi i jepet për të gjithë periudhën e siguruar.  

  

Neni 3 

Përjashtimi nga mbulimi në sigurim 

  

Bazuar në sigurimin e përgjegjësisë së pronarit të mjetit motorik, nuk kanë të drejtën e 

dëmshpërblimit palët e mëposhtme:  

a) drejtuesi i mjetit, shkaktar i aksidentit, përfshirë këtu trashëgimtarët ligjorë të tij, për dëme 

pasurore dhe jopasurore shkaktuar nga aksidenti këtij drejtuesi;  

b) pronari, bashkëpronari dhe çdo përdorues tjetër i mjetit, shkaktar i aksidentit, për dëmet që ata 

vetë pësojnë nga ky aksident;  

c) çdo pasagjer, që ndodhet me vullnetin e vet në mjetin motorik, shkaktar të aksidentit, të 

drejtuar nga një drejtues i paautorizuar, kur provohet se pasagjeri ishte në dijeni të këtyre 

rrethanave;  

ç) çdo pasagjer, që ndodhet me vullnetin e vet në një mjet të pasiguruar, shkaktar të aksidentit, 

kur byroja provon se pasagjeri ishte në dijeni të kësaj rrethane;  
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d) personi, i cili ka përvetësuar mjetin motorik në mënyrë të kundërligjshme dhe është dëmtuar 

gjatë përdorimit të këtij mjeti; 

dh) personi i dëmtuar në këto raste:  

i) për shkak të përdorimit të një mjeti në ngjarje sportive në rrugë apo pjesë rrugësh, të palejuara 

për drejtim të mjetit, për arritjen e shpejtësive mesatarisht të larta apo për t’u stërvitur për gara;  

ii) për shkak të pasojave të energjisë bërthamore gjatë transportit të materialeve radioaktive;  

iii) për shkak të veprimeve të luftës, revoltave apo akteve terroriste, me kusht që shoqëria e 

sigurimit të provojë se dëmi është shkaktuar nga ngjarje të tilla.  

  

Neni 4 

Humbja e së drejtës për dëmshpërblim që rrjedh nga mbulimi në sigurim 

  

1. I siguruari i humbet të drejtat që rrjedhin nga sigurimi kur:  

a) drejtuesi nuk e përdor mjetin në përputhje me qëllimin, për të cilin ai është i destinuar të 

përdoret; 

b) drejtuesi nuk ka leje të vlefshme të drejtimit të mjetit motorik, sipas kategorisë apo tipit të 

mjetit, përveç rasteve të përdorimit gjatë mësimeve të drejtimit të mjetit, kur ky drejtohet nga 

kandidati drejtues, sipas të gjitha rregullave të përcaktuara për procesin e mësimit; 

c) drejtuesit të mjetit motorik i është konfiskuar leja e drejtimit, i është ndaluar të drejtojë tipin 

dhe kategorinë e mjetit apo i është ndaluar përdorimi i lejes së drejtimit, të lëshuar nga një shtet 

tjetër për në territorin e Republikës së Shqipërisë;  

ç) drejtuesi drejton mjetin motorik nën ndikimin e alkoolit, mbi kufijtë e lejuar, nën ndikimin e 

lëndëve narkotike apo psikoaktive;  

d) drejtuesi e shkakton dëmin qëllimisht;  

dh) aksidenti ndodh për shkak të defekteve të ndjeshme teknike të mjetit dhe drejtuesi ka qenë në 

dijeni të këtyre rrethanave. 

2. Heqja e të drejtave, që rrjedhin nga sigurimi, siç përcaktohen në shkronjat “a” deri në “dh” të 

pikës 1 të këtij neni, nuk ka pasojë mbi të drejtën e palës së dëmtuar, për të paraqitur kërkesën 

për dëmshpërblim te siguruesi përgjegjës.  
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3. Shoqëria e sigurimit që, sipas shkronjës “d” të pikës 1 të këtij neni, ka paguar dëmet te pala e 

dëmtuar, ka të drejtë të rimbursojë të gjithë masën e paguar për dëmet, interesat dhe shpenzimet 

nga personi përgjegjës për dëmet.  

  

Neni 5 

Dëmshpërblimi në rastin e drejtimit të paautorizuar të mjetit 

  

1. Kur dëmi është shkaktuar nga drejtimi i paautorizuar i mjetit motorik, pala e dëmtuar mund t’i 

drejtohet për dëmshpërblim siguruesit përgjegjës, përveç rastit të përcaktuar në shkronjën “c” të 

nenit 23 ligjit nr.10076. 

2. Drejtues i paautorizuar është personi, i cili në rastin e aksidentit drejton mjetin pa lejen e 

pronarit të mjetit, nuk është punësuar prej tij për të drejtuar mjetin, nuk është anëtar i familjes së 

tij dhe nuk e ka marrë mjetin në dorëzim nga mbajtësi. 

3. Shoqëria e sigurimit, që bën dëmshpërblimin, ka të drejtë të rimbursojë, nga personi përgjegjës 

për dëmin, sipas pikave 1 e 2 të këtij neni, të gjithë vlerën e paguar për dëmet, shpenzimet dhe 

interesat.  

  

Neni 6 

Vlefshmëria territoriale e sigurimit 

  

1. Kontrata për sigurimin e detyrueshëm TPL mbulon dëmet ose humbjet e ndodhura në 

Republikën e Shqipërisë. 

2. Kontrata për sigurimin e detyrueshëm Karton Jeshil, mbulon dëmet ose humbjet e ndodhura në 

territoret e shteteve anëtare të sistemit të kartonit jeshil. 

 

 

Neni 7 

Kushtet dhe tarifat e sigurimit të detyrueshëm 

  

1.   Autoriteti miraton rregullat për përcaktimin e nivelit të primeve dhe të provigjoneve teknike, 

bazës teknike dhe metodikave për përllogaritjen e primeve të sigurimeve të detyrueshme, të 

parashikuara në nenin 2 të ligjit nr.10076. Rregullat e miratuara nga autoriteti, sipas kësaj pike,  

duhet të parashikojnë një trajtim të barabartë dhe konkurrues të shoqërive, duke përdorur baza të 

njëjta për përllogaritjen e primit.  

2. Shoqëria e sigurimit, sipas afateve të përcaktuara nga autoriteti, depoziton në autoritet për 

miratim kushtet e përgjithshme dhe tabelat e primeve të sigurimit të detyrueshëm, të shoqëruar 

me bazën teknike të përdorur për llogaritjen e primit. Autoriteti verifikon nëse kushtet dhe 
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tabelat e primeve të sigurimit të detyrueshëm janë në përputhje me ligjin dhe aktet nënligjore 

dhe, brenda 30 ditëve nga dorëzimi i kërkesës, njofton shoqërinë e sigurimit për miratimin ose jo 

të tyre. 

3. Kur autoriteti vëren se kushtet e sigurimit dhe tabela e primeve të sigurimit nuk janë në 

përputhje me ligjin dhe aktet nënligjore,  parimet  aktuariale dhe praktikat e tregut, miraton 

vendime, të cilat trajtojnë mënyrën, sipas së cilës shoqëria e sigurimit duhet t’i ndryshojë ato.  

Shoqëria e sigurimit zbaton  kushtet dhe tabelën e primeve të sigurimit të detyrueshëm vetëm pas 

miratimit nga autoriteti. 

 

 

 

 

Neni 8 

E drejta e palës së dëmtuar të paraqesë kërkesë për dëmshpërblim 

  

1. Pala e dëmtuar, bazuar në kontraten e sigurimit, ka të drejtë të paraqesë kërkesën për 

dëmshpërblim te siguruesi, përgjegjës i pronarit të mjetit, me të cilin është shkaktuar aksidenti. 

Kërkesa për dëmshpërblim mund të paraqitet me shkrim ose në rrugë elektronike.  

2. Kërkesa për dëmshpërblim, sipas pikës 1 të këtij neni, mund të përfshijë dëmshpërblimin e 

dëmeve pasurore dhe jopasurore.  

3. Siguruesit mund të lidhin marrëveshje ndërmjet tyre, sipas të cilave kërkesa për 

dëmshpërblim, që lidhet me dëmin e shkaktuar nga përdorimi i një mjeti motorik ndaj një mjeti 

tjetër motorik, mund të trajtohet nga siguruesi i drejtpërdrejtë i pronarit të mjetit motorik të 

dëmtuar.  

4. Siguruesi i drejtpërdrejtë ka të drejtën e rimbursimit nga siguruesi, përgjegjës i pagesave, që 

lidhen me dëmshpërblimin e kryer sipas pikës 3 të këtij neni, sipas kushteve, limiteve dhe 

afateve të përcaktuara në marrëveshjen ndërmjet tyre.  

5. Në rast aksidenti ndërmjet dy mjeteve motorike të identifikuara dhe të siguruara me kontratë 

sigurimi të detyrueshëm për përgjegjësinë ndaj palëve të treta, pala e dëmtuar mund ta drejtojë 

kërkesën për dëmshpërblim te siguruesi i drejtpërdrejtë, në rast se është lidhur marrëveshja, sipas 

pikës 3 të këtij neni.  
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Neni 9 

Përgjegjësia e shoqërisë së sigurimit dhe shuma e siguruar 

(Kufiri i mbulimit) 

  

1. Detyrimi i shoqërisë së sigurimit, që rrjedh nga kontrata e sigurimit, përfaqësohet nga kufijtë 

minimalë të mbulimit të vlefshëm në ditën e aksidentit, përveç rastit kur në kontratën e sigurimit 

përcaktohet një shumë më e lartë. 

 2. Kufiri minimal i përgjegjësisë, që mbulohet nga kontrata e sigurimit, sipas pikës 1 të këtij 

neni, për dëme të shkaktuara në territorin e Republikës së Shqipërisë, është si më poshtë: 

a) për dëme pasurore, me pasojë vdekjen, dëmtime shëndetësore dhe përkeqësime të shëndetit, të 

shkaktuara nga një aksident ose seri aksidentesh të ardhura nga një ngjarje sigurimi:  

i) për autobusë dhe kamionë, përfshirë rimorkiot    150 000 000 lekë; 

ii) për mjete, që transportojnë lëndë të rrezikshme   200 000 000 lekë; 

iii) për mjete të tjera, përfshirë mjetet    e paidentifikuara    50 000 000 lekë; 

b) për dëme jopasurore, të shkaktuara nga një aksident ose seri aksidentesh, të ardhura nga një 

ngjarje sigurimi, si më poshtë: 

i) dëmi moral dhe ekzistencial, nga vdekja apo paaftësia, e pjesshme e përhershme       

        1 000 000 lekë; 

ii) dëmi moral dhe ekzistencial, nga dëmtime     të tjera           500 000 lekë; 

iii) dëmi moral, nga paaftësia totale,     e përhershme      2 000 000 lekë; 

iv) dëmi ekzistencial, nga paaftësia totale    e përhershme 1 500 000 lekë; 

v) dëmi biologjik nga vdekja apo paaftësia   totale e përhershme           

        1 000 000 lekë;  

c) kufiri minimal i përgjegjësisë për çdo person  të dëmtuar në një ngjarje të sigurimit, sipas 

shkronjave “a” e “b” të kësaj pike         20 000 000 lekë;  

ç) për dëme, të lidhura me dëmtimin apo shkatërrimin e pronës, nga një ngjarje:  

i) për autobusë dhe kamionë, përfshirë rimorkiot       15 000 000 lekë; 

ii) për mjete, që transportojnë    lëndë të rrezikshme    20 000 000 lekë; 
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iii) për mjete të tjera, përfshirë   mjetet e paidentifikuara     10 000 000 lekë. 

3. Në rast se ka disa palë të dëmtuara nga një ngjarje dhe vlera totale e dëmtimit tejkalon shumat 

e përcaktuara në pikën 2 të këtij neni, të drejtat e palëve të dëmtuara ndaj shoqërisë së sigurimit 

zvogëlohen në mënyrë përpjesëtimore.  

4. Shoqëria e sigurimit, që i ka paguar një pale të dëmtuar një shumë më të madhe se shuma e 

duhur, që rezulton nga zvogëlimi përpjesëtimor i dëmshpërblimit, pasi, pavarësisht nga masat e 

marra, nuk mund të parashikohej që kishte palë të tjera të dëmtuara, është përgjegjëse ndaj 

palëve të tjera, deri në plotësimin e të gjithë shumës së përcaktuar në pikën 2 të këtij neni. 

5. Kufijtë minimalë të mbulimit në sigurim të kartonit jeshil përcaktohen në ligjet përkatëse të 

vendit anëtar të sistemit të kartonit jeshil, ku ndodh aksidenti.  

Neni 10 

Kërkesa për rimbursimin e mbajtësit të sigurimit shoqëror 

  

1. Shoqëria e sigurimit detyrohet të kompensojë dëmet e institucioneve, që mbulojnë sigurimet e 

shëndetit, të pensionit, të paaftësive brenda kufijve të përgjegjësive të të siguruarve të tyre dhe 

brenda kufijve të përcaktuar në kontratën e sigurimit.  

2. Dëme, sipas pikës 1 të këtij neni, vlerësohen shpenzimet mjekësore dhe shpenzimet e tjera të 

nevojshme, që kryhen në përputhje me ligjet për sigurimin e shëndetit, përfshirë edhe një masë 

përpjesëtimore të pensionit të palës së dëmtuar apo anëtarëve të familjes së tij. 

3. Masa përpjesëtimore e pensionit përcaktohet në përputhje me ligjin për sigurimet shoqërore, si 

diferencë ndërmjet pensionit të paaftësisë, të përcaktuar me vendim të ISSH-së dhe pensionit të 

paaftësisë, që përcaktohet në rast aksidenti në punë. 

4. Parashikimet e trajtuara në pikat 1, 2 e 3 të këtij neni zbatohen përkatësisht edhe në 

kompensimin e dëmeve të paguara nga sigurimet vullnetare të shëndetit, të pensionit, të jetës, 

apo sigurimeve të tjera të ngjashme me to.  

Neni 11 

Ndryshimi i pronësisë së mjetit 

  

1. Në rast se ndryshon pronësia e mjetit gjatë periudhës së sigurimit, të drejtat dhe përgjegjësitë, 

që rrjedhin nga kontrata e sigurimit, i kalojnë pronarit të ri dhe vlejnë deri në përfundimin e 

kontratës së sigurimit, përfshirë këtu edhe të drejtat e detyrimet e përcaktuara në nenin 8 të ligjit 

nr.10076. Pronari i ri, brenda 8 ditëve, detyrohet të njoftojë shoqërinë e sigurimit për ndryshimin 

e pronësisë së mjetit dhe pasqyrimin e këtij ndryshimi në kontratën e sigurimit.  
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2. Organet përgjegjëse për regjistrimin e mjeteve detyrohen të njoftojnë byronë dhe qendrën e 

informacionit për ndryshimin e pronësisë së mjetit brenda një periudhe prej 8 ditësh kalendarike.  

  

Neni 12 

Kompensimi i dëmeve të shkaktuara nga përdorimi i një mjeti motorik të pasiguruar 

  

1. Pala e dëmtuar, së cilës i është shkaktuar dëmi brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, 

nga një mjet motorik, pronari i të cilit nuk është i mbuluar nga sigurimi i përgjegjësisë ndaj palës 

së tretë, ka të drejtë të kërkojë kompensimin e dëmit nga byroja. 

2. Në rast dëmesh dhe humbjesh, të shkaktuara nga mjete motorike, sipas pikës 1 të këtij neni, 

byroja garanton kufijtë e përgjegjësisë, të përcaktuara në pikën 2 të nenit 26 të ligjit nr.10076i. 

3. Byroja mund t’ia delegojë trajtimin dhe pagesën e një dëmi të tillë njërit prej anëtarëve të vet 

ose një strukture të specializuar për trajtimin e dëmeve, e cila është e detyruar të trajtojë dhe të 

paguajë dëmin me shpenzimet e fondit të kompensimit. 

4. Byroja ka të drejtë të rimbursojë nga personi përgjegjës shumën e paguar, shpenzimet dhe 

interesat. 

 

 

Neni 13 

Kompensimi i dëmeve të shkaktuara nga përdorimi i mjeteve të paidentifikuara 

 

1. Pala e dëmtuar drejton kërkesën për dëmshpërblim te byroja për dëme, të shkaktuara nga 

përdorimi i mjeteve të paidentifikuara. 

2. Pala e dëmtuar ka të drejtë të dëmshpërblehet për dëmet jopasurore, që vijnë si rezultat i 

vdekjes, dëmtimeve trupore apo përkeqësimit të shëndetit, deri në shumën e përcaktuar në pikën 

2 të nenit 26 të ligjit nr.10076.  

3. Pala e dëmtuar ka të drejtë të kërkojë dëmshpërblim për dëmet, që lidhen me dëmtimin e 

sendit, që kalon vlerën 25,000 lekë, deri në shumën e përcaktuar në pikën 2 të nenit 26 ligjit 

nr.10076 duke përjashtuar dëmin shkaktuar mjetit motorik. Pala e dëmtuar ka të drejtë të 

dëmshpërblehet për këto dëme, pas pagesës nga ana e byrosë për dëmet jopasurore nga aksidente 

me pasojë vdekjen, dëmtimet trupore apo përkeqësimin e shëndetit. 

 4. Në rast të identifikimit të mëvonshëm të mjetit, shkaktar të aksidentit, apo të shoqërisë 

përgjegjëse të sigurimit, byroja ka të drejtë të rimbursohet nga personi përgjegjës ose shoqëria e 

sigurimit përgjegjëse, deri në shumën e paguar për dëmet, shpenzimet dhe interesat. 
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5. Parashikimet e pikave 1, 2 e 3 të këtij neni zbatohen edhe në rastin kur mjeti motorik rezulton 

i përvetësuar në mënyrë të kundërligjshme në çastin e aksidentit.  

 

Neni 12 

Kompensimi i dëmit në rast të mbylljes apo falimentimit të shoqërisë së sigurimit 

  

1. Në rast se shoqëria e sigurimit ndërpret veprimtarinë, bazuar në një vendim ligjor të vlefshëm, 

pala e dëmtuar ka të drejtë të paraqesë kërkesën për dëmshpërblim te byroja. 

2. Pala e dëmtuar ka të drejtën e dëmshpërblimit deri në shumat e përcaktuara në pikën 2 të nenit 

26 të ligjit nr.10076. 

3. Në rast të pagesës së dëmeve gjatë kryerjes së procedurave të falimentimit të shoqërisë së 

sigurimit, byroja ka të drejtë të rimbursohet nga shoqëria e sigurimit, që është nën procedurat 

ligjore, për masën e dëmeve të paguara, shpenzimet dhe interesin e pagueshëm. Për sa kohë 

zhvillohen procedurat e falimentimit, byrosë i lind e drejta e kompensimit për të gjitha shumat 

nga gjendja e shoqërisë së sigurimit.  

  

Neni 13 

Dokumenti ndërkombëtar i sigurimit të mjetit motorik me regjistrim të huaj 

  

1. Drejtuesi i mjetit motorik, i cili hyn në territorin e Republikës së Shqipërisë me një mjet, me 

regjistrim të huaj, duhet të jetë i pajisur me: 

a) karton jeshil, të vlefshëm në territorin e Republikës së Shqipërisë; 

b) dokument tjetër të vlefshëm, që vërteton ekzistencën e sigurimit të përgjegjësisë ndaj palëve të 

treta, në ato raste kur ka një marrëveshje të veçantë dypalëshe, për mjetet me targë regjistrimi të 

shtetit tjetër, nënshkrues të kësaj marrëveshjeje.  

2. Për njohjen e vlefshmërisë së dokumenteve ndërkombëtare të sigurimit, sipas pikës 1 të këtij 

neni, byroja njofton, paraprakisht, autoritetet përgjegjëse për kontrollin kufitar. 

3. Autoritetet përgjegjëse për kontrollin kufitar janë të detyruara të kontrollojnë përmbushjen e 

kërkesave, të parashikuara në pikën 1 të këtij neni. 

  

Neni 14 

E drejta për kompensim 
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1. Pala e dëmtuar, së cilës i është shkaktuar dëm në territorin e Republikës së Shqipërisë nga një 

mjet motorik, me regjistrim të huaj dhe me dokument të siguracionit ndërkombëtar, ka të drejtë 

t’i kërkojë byrosë dëmshpërblim. 

2. Në rastin kur dëmi shkaktohet nga përdorimi i mjetit motorik, sipas pikës 1 të këtij neni, 

byroja garanton përgjegjësi, sipas shumave të përcaktuara në pikën 2 të nenit 26 të ligjit nr.10076 

3. Byroja mund t’ua delegojë shqyrtimin dhe pagesën e një dëmi të tillë anëtarëve të saj ose një 

strukture të specializuar për trajtimin e dëmeve të sipërpërmendura, të cilët janë të detyruar të 

trajtojnë dëmin në përputhje me marrëveshjet ndërkombëtare për sigurimin e detyrueshëm të 

përgjegjësisë nga përdorimi i mjeteve motorike. 

 

Neni 15 

Sigurimi kufitar i përgjegjësisë së mbajtësve të mjeteve motorike 

  

1. Drejtuesi i mjetit motorik me regjistrim të huaj, i cili nuk ka një dokument ndërkombëtar të 

vlefshëm të sigurimit të përgjegjësisë, është i detyruar të lidhë kontratë për sigurimin e 

përgjegjësisë nga përdorimi i mjetit motorik (sigurim kufitar), të vlefshme në territorin e 

Republikës së Shqipërisë, me periudhë vlefshmërie, që mbulon periudhën e qëndrimit të tij, por 

jo më pak se 15 ditë.  

2. Kur drejtuesi i mjetit nuk ka lidhur kontratë sigurimi kufitar, sipas pikës 1 të këtij neni, ai nuk 

lejohet të hyjë në territorin e Republikës së Shqipërisë. 

3. Monitorimi i përmbushjes së detyrimeve nga drejtuesit e mjeteve motorike, me regjistrim të 

huaj, sipas pikës 1 të këtij neni, kryhet nga personat e autorizuar për kontrollin e kufirit të 

Republikës së Shqipërisë. 

4. Kur personat e autorizuar për kontrollin e trafikut vërejnë, gjatë kontrollit rutinë të trafikut, se 

drejtuesi/mbajtësi i mjetit nuk ka dokument ndërkombëtar të vlefshëm ose prova për ekzistencën 

e sigurimit të detyrueshëm të përgjegjësisë, sipas pikës 1 të këtij neni, ata ndalojnë qarkullimin e 

mëtejshëm të mjetit motorik dhe urdhërojnë lidhjen e kontratës kufitare për sigurimin e 

përgjegjësisë, që rrjedh nga përdorimi i mjetit motorik. 

  

Neni 16 

E drejta e kompensimit të humbjeve bazuar në sigurimin kufitar 

  

1. Pala e dëmtuar, së cilës i është shkaktuar dëm nga përdorimi i një mjeti motorik me regjistrim 

të huaj, i siguruar nga shoqëri sigurimi vendase, siç përcaktohet në pikën 1 të nenit 33 të ligjit 

nr.10076, ka të drejtën të kërkojë dëmshpërblimin te shoqëria përgjegjëse e sigurimit, e cila ka 

lëshuar kontratën e sigurimit, ose te byroja, nëse parashikohet ndryshe. 
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2. Pala e dëmtuar ka të drejtën të kërkojë dëmshpërblim brenda kufijve të përcaktuar në pikën 2 

të nenit 26 të ligjit nr.10076. 

3. Kur pala e dëmtuar kërkon dëmshpërblim, sipas pikës 1 të këtij neni, te shoqëria e sigurimit që 

ka lëshuar policën, zbatohen, në të njëjtën mënyrë, parashikimet e neneve 11, 12 e 15 të ligjit 

nr.10076 

4. Kur pala e dëmtuar kërkon dëmshpërblim, sipas pikës 1 të këtij neni, te byroja, zbatohen, në të 

njëjtën mënyrë, parashikimet e nenit 16 të ligjit nr.10076. 

  

Neni 17 

Formati i vërtetimit miqësor të ngjarjes 

  

1. Pjesëmarrësit e përfshirë në një aksident rrugor, përveç procesverbalit të konstatimit të 

shkeljes nga Policia Rrugore, duhet të plotësojnë, të nënshkruajnë dhe të shkëmbejnë vërtetimin 

miqësor të ngjarjes, sipas një formulari të miratuar nga autoriteti. Formulari i plotësuar me 

korrektësi mund të përdoret nga pala e dëmtuar dhe pala e siguruar për kërkesën për 

kompensimin e dëmit, në bazë të sigurimit të përgjegjësisë për dëmet që rezultojnë nga 

përdorimi i mjetit motorik. 

 2. Shoqëria e sigurimit është e detyruar që, së bashku me policën e sigurimit, t’i dorëzojë 

mbajtësit të policës vërtetimin miqësor të ngjarjes. 

3. Drejtuesi i mjetit motorik është i detyruar të mbajë me vete vërtetimin miqësor të ngjarjes, të 

cilin, me kërkesën e personave të autorizuar, e paraqet për mbikëqyrjen e trafikut dhe e dorëzon 

te siguruesi, në çastin e lidhjes së kontratës së re të sigurimit.  

  

Neni 18 

Fondi i garancisë i kartonit jeshil 

 

1. Fondi i garancisë i kartonit jeshil administrohet nga byroja dhe ka për qëllim garantimin e 

detyrimeve financiare, që rrjedhin nga anëtarësimi në sistemin e kartonit jeshil. 

2. Çdo anëtar i byrosë, i autorizuar për të lëshuar karton jeshil, duhet të depozitojë një garanci 

bankare pranë një banke të nivelit të dytë në Shqipëri, në favor të byrosë, në shumën që 

përcaktohet nga asambleja e anëtarëve, por jo më të vogël se 200 000 euro. 

3. Kontributi i çdo anëtari në fondin e garancisë së kartonit jeshil, afatet për derdhjen e tij, 

procedura e rinovimit, si dhe afatet e rivendosjes miratohen çdo vit nga autoriteti, me propozimin 

e asamblesë së përgjithshme të anëtarëve. 

4. Fondi i garancisë së kartonit jeshil përdoret: 
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në rastet e mospërmbushjes së detyrimeve financiare të një anëtari të byrosë, përgjegjës për 

pagesën e dëmshpërblimit, sipas rregullave të sistemit të kartonit jeshil; 

b) për pagesën e dëmeve të ndodhura jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, në një vend 

anëtar të sistemit të kartonit jeshil, në rastin kur dëmi është shkaktuar nga mjeti motorik i 

regjistruar në Shqipëri, i pajisur me karton jeshil fals, për të cilin byroja është përgjegjëse, sipas 

rregullave të sistemit të kartonit jeshil; 

c) kur fondi i garancisë mund të preket nga byroja me vendim të asamblesë së përgjithshme të 

anëtarëve.  

5. Fondi i garancisë së kartonit jeshil nuk përfshihet në llogaritjen e fondit të garancisë së 

shoqërisë së sigurimit, sipas përcaktimeve të ligjit që rregullon veprimtarinë e sigurimit në 

Shqipëri.  

  

Neni 19 

Trajtimi i dëmeve të ndodhura jashtë territorit 

  

1. Byroja ndihmon palën e dëmtuar, shtetase dhe me banim të përhershëm në Republikën e 

Shqipërisë, për trajtimin e kërkesës për kompensimin e dëmit të pësuar gjatë një aksidenti rrugor, 

i cili ka ndodhur në një shtet anëtar të sistemit të kartonit jeshil. 

2. Pala e dëmtuar mund të bëjë një kërkesë, sipas pikës 1 të këtij neni, vetëm në rastet kur 

siguruesi përgjegjës ose përfaqësuesi i tij i dëmeve nuk kanë përmbushur detyrimet. 

3. Trajtimi i dëmeve, sipas pikës 1 të këtij neni, bëhet në përputhje me angazhimet e marra 

përsipër në marrëveshjet ndërkombëtare shumëpalëshe.  

  

  

Neni 19 

Zgjidhja e mosmarrveshjeve 

 

Mosmarrveshjet që mund të lindin midis siguruesit dhe kontraktuesit, kur nuk gjejnë zgjidhje me 

mirëkuptimin e palëve, zgjidhen nga Gjykata që preferon pala paditëse, e cila mund të jetë 

gjykata e vendit ku I padituri ka vendbanimin ose qëndrën apo degën që ka lidhur kontratën ë 

sigurimit ose Gjykata e vendit ku ka ndodhur rasti i sigurimit. 
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Neni 20 

Dispozita të tjera 

 

Nese dispozitat e këtyrë kushteve të Kontratës së Sigurimit nuk është parashikuar shprehimisht 

ndryshe, do të aplikohen dispozitat në fuqi të legjislacionit shqiptar 

 

 

 

 


