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BULETINI I IGJK-së 
Mars  2006 

 
Ky Buletin është publikuar për informim sa më të plotë të gjyqësisë së Kosovës rreth 
veprimtarisë së Institutit Gjyqësor të Kosovës (IGJK). Ky publikim iu është shpërndarë 
gjyqtarëve dhe prokurorëve në gjithë Kosovën. Buletini mujor i IGJK-së tani përmban artikuj 
në lidhje me çështjet me interes për gjyqtarët dhe prokurorët që punojnë në Kosovë.   
 

 

Z. Besnik Nikci, mr. 
 

SIGURIMI I AUTOPËRGJEGJËSISË DHE ZHDËMTIMI 
 

Instrument i intervenimit shoqëror për zhdëmtim në trafikun  automobistik 
 

Rreziku nga përdorimi i automjeteve, 

respektivisht dëmet te cilat shkaktohen nga 

posedimi dhe përdorimi i tyre tejkalon 

mundësinë e pronarit dhe shfrytëzuesit 

(poseduesit) të ballafaqohet me detyrimet në 

rast aksidenti – shkaktimi të dëmit. Edhe nëse 

eventualisht arrihet  të përmbushen këto 

detyrime, kjo do të paraqet një barrë të rëndë 

për automobilistin dhe atë me pasoja të rënda 

financiare- posaçërisht në rast të shkaktimit të 

dëmit të konsiderueshëm në pasuri  apo në 

persona. Kjo ishte evidente menjëherë pasi që 

u fillua me prodhimin dhe përdorimin e 

automjeteve të para, ndërsa  kur numri i 

automjeteve dhe dëmet u shtuan 

konsiderueshëm për shoqërinë shtrohej si 

imperativ çështja e instalimit të një sistemi 

përkatës për sigurimin e  automobilistëve 

përgjegjës dhe  zhdëmtimin e viktimave. 

Kërkohej, pra, një instrument me të cilin do të 

garantohej zhdëmtim për viktimat dhe 

njëkohësisht mbrojte ekonomike për 

automobilistët – ku përmes sigurimit të 

detyruar do te arrihej një socializim i rrezikut 

përmes një disperzioni të detyrimit të 

automobilistëve. Po behet gati një shekull  prej 

se u instalua SISTEMI I SIGURIMIT TE 

DETYRUAR NGA 
AUTOPËRGJEGJËSIA  (më tutje; sigurimi 

AP) për këtë destinim, dhe deri më sot mbeti 

më i preferuari, duke u avancuar dhe 

harmonizuar ne kontinuitet me kërkesat e 

kohës.  

Paraqitja e këtij sistemi ishte pasojë logjike e 

paraqitjes se automjetit dhe njëkohësisht 

afirmimit të përgjegjësisë bazuar ne rrezik 

(përgjegjësisë objektive) në vend të 

përgjegjësisë bazuar në fajësi. Ajo çfarë mbeti 

postulat dhe udhërrëfyes gjatë gjithë kësaj 

kohe të intervenimit në te dhe përpjekjeve për 

perfeksionim, ishte misioni apo funksioni i 

dyfishtë; 

 

a) Zhdëmtimi adekuat dhe me kohë i 

numrit  sa më të madh të viktimave të 

trafikut automobilistik 

 

b) Mbrojtja juridike dhe ekonomike e 

pronarit dhe çdo shfrytëzuesi të 

autorizuar të automjetit në rast 

aksidenti dhe shkaktimit të dëmit 

personave të tretë. 
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Ky funksion i dyfishtë, edhe pse me mundësi 

koekzistimi dhe komplementar, rezulton me 

dhënie prioriteti të parit - me ç’rast ofrimi i 

mbrojtjes së kategorisë së “personave të tretë” 

i tejkalon edhe kornizat nga baza e kontratës së 

sigurimit AP. Përndryshe, ligjdhënësi në 

rregullimin e këtij sistemi,  qartë  definon dy 

raporte juridike ; 1) raporti sigurues – pala e 

dëmtuar dhe 2) raport sigurues apo institucion 

tjetër i ngarkuar me detyrim – pala e dëmtuar,  

të cilat raporte trajtohen me norma të karakterit 

imperativ dhe, më tutje, nuk i lejohet siguruesit 

të parashtroj ndaj të dëmtuarit kundërshtimet e 

bazuara  nga kontrata e sigurimit të  cilat i ka 

ndaj të siguruarit. 

 

 

 

Ky sistem, për të realizuar misionin e 

parashtruar, jo rrallë, ishte me ndikim evident 

indirekt në përshpejtimin dhe avancimin e 

qasjeve përkitazi me rregullat juridike të 

përgjegjësisë për dëmin e shkaktuar - 

inkorporimin e përgjegjësisë objektive,   

pretekst i përpjekjeve të para për unifikim  “të 

drejtës së zhdëmtimit” në Evropë, aprovimin e 

konventave ndërkombëtare dhe disa 

direktivave të UE, instalimit të një sistemi unik 

sigurimi për të mundësuar shtrirje territoriale 

jashtë kufijve te shtetit, njohjen e të  drejtës në 

zhdëmtim edhe në rastet të cilat nuk rezultojnë 

nga principet tradicionale të të drejtës 

kontraktuese,  sigurimit  dhe  zhdëmtimit. Kjo, 

çfarë shkurt u tha më lart lidhur me sistemin e 

sigurimit te AP, duhet pas parasysh në çdo 

rast; kur shqyrtohet ndonjë problematikë-

çështje e cila i referohet këtij lëmi, 

interpretohen dispozitat ligjore, diskutohen 

kontestet, analizohet pozita dhe roli i 

institucioneve dhe pjesëmarrësve në këtë 

sistem, dukurit negative në implementimin e 

këtij sistemi të sigurimit, bëhet revizioni  apo 

bëhen përpjekje  për ndryshimin dhe 

avancimin e tij. 

 

 

Sistemi i sigurimit të detyruar të autopërgjegjësisë në Kosovë 

 

Kosova, ka gjysmë shekulli, që aplikon këtë 

sistem sigurimi të detyruar. Deri ne vitet 1991 

përmbajtja e këtij sistemi sigurimi në Kosovë, 

nëse nuk ishte i njëjtë, fare pak dallonte 

kualitativisht nga sistemet që njiheshin në 

shtetet më të zhvilluara evropiane. Në periodën 

1991 -1999 ky sistem degjenerohet në zbatim, 

si rezultat i situatës ekonomike dhe politike. 

Pas luftës, menjëherë në vitin 2000, UNMIK 

bënë përpjekje dhe në këtë drejtim instalon një 

sistem të “çoroditur” të sigurimit të detyruar në 

trafikun automobilistik. Ishte fat që ky sistem u 

zbatua vetëm deri në Tetor të vitit 2001. 

Përndryshe, i njëjti fare nuk kishte të bënte me 

një sigurim “autopërgjegjësie”, pasi që nuk 

përmbushte  funksionet themelore; ofrimin e 

mbrojtjes as  për automobilist e as për të 

dëmtuarit. Nga ky sistem përfituan siguruesit 

dhe ata që me sigurim filluan te merren si 

“kalimtar të rastit”. Ky sistem, të cilin më së 

paku e merituan kosovarët pas luftës, i cili 

ishte dhuratë e “ekspertëve” ndërkombëtar, do 

te mbahet në mend me faktin se shumë viktima 

në trafik mbetën pa zhdëmtim nga baza e 

sigurimit dhe mu në Kosovë, si një “El 

Dorado” të sigurimeve, u realizuan profite me 

norma te “loss ratio” marramendëse, çfarë nuk 

u realizuan e as që do realizohen ndonjëherë ne 

rruzullin tokësor. Për këtë sistem as që vlen të 

humbet kohë duke diskutuar e  as prezentuar, 

pos të përmendet fakti  përkitazi me 

reflektimin negativ, dhe atë ende prezent ne 

Kosovë, se në sigurimin e AP mund te 

sigurohet profit i konsiderueshëm – çfarë  më 
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së miri e argumenton struktura aktuale e 

portofolit të sigurimeve kosovare, me 

participimin e sigurimit AP me mbi 90%. 

Përfundimisht, në Kosovën e pasluftës, pas 

aprovimit të Rregullores së UNMIK-ut mbi 

licencimin, mbikëqyrjen dhe rregullimin e 

kompanive të sigurimeve dhe ndërmjetësuesve 

nr. 2001/25 – 05.10.01, trajtimi i aktivitetit të 

sigurimit të detyruar nga autopërgjegjësia 

bartet në kompetencë të BPK. Menjëherë 

vërehet  qasje për ndryshime radikale dhe 

përpjekje lidhur me instalimin  e një sistemi 

bashkëkohor të sigurimit të detyruar në 

trafikun automobilistik, me pretendime dhe 

zgjidhje origjinale institucionalizimi në këtë 

lëmi - të cilat në një të ardhme të afërt do të 

parashtrohen si kërkesë imperative për një 

territor i cili synon shtetësi. 

 

 

BPK Sistemi i sigurimit te autopërgjegjësisë 

 

BPK këtë lëmi e trajton për herë të parë me 

Rregullin nr.3 të sigurimit nga 

autopërgjegjësia - dt. 18.10.2001. Në 

ndërkohë, deri në Qershorin e vitit 2004, me 

një aktivitet intensiv dhe kontinuitet për 

avancim bëhen disa ndryshime dhe plotësime 

(I- 28.03.02 / II- 27.06/02 / III- 27.02.03 dhe 

IV – 25.06.04.). Ajo çfarë e karakterizon këtë 

sistem të BPK, është fakti se përfundimisht 

kemi të bëjmë me një sigurim të detyruar AP 

në kuptim të plotë, e jo me një improvizim si 

ai paraprak i UNMIK-ut. Edhepse në ndikim 

dhe koordinim të ekspertëve  të SHBA, 

sistemi i BPK pati sukses të modelohet - 

disejnohet  konform kërkesave të EU dhe me 

këtë, si kompatibil, shumë lehtë në fazën e 

fitimit të shtetësisë të mundësohet inkuadrimi 

sa më i lehtë dhe pa ngecje i Kosovës në 

sistemet evropiane të sigurimit të detyruar 

nga autopërgjegjësia – në Sistemin e Kartës 

Ndërkombëtare të Sigurimit. Duke pas 

parasysh këtë synim, në sistemin e BPK 

mund të konstatoni inkorporimin e një numri 

të madh të kërkesave nga Direktivat e UE në 

lëmin e sigurimit AP. Kjo  bëri që  në vitin 

2000, dhe dy-tri vitet e ardhshme, sistemi 

kosovar i sigurimit të AP të vlerësohet si më 

bashkëkohori në regjion. Si i tillë, duke fituar 

simpati përkatëse nga disa Biro Nacionale të 

Sigurimit si dhe Komitetit Ekzekutiv të 

Këshillit të Byrove mbështeten  iniciativat 

përkatëse për integrimin e Kosovës në 

sisteme përkatëse ndërkombëtare të 

sigurimit.  

Fatkeqësisht, ky entuziazëm dhe kontinuitet 

në avancimin e sistemit nuk është adekuat në 

ndërkohë dhe kjo rezulton me mjaft dukuri 

negative në realizimin e funksionit, e 

njëkohësisht me ngecje përkatëse në 

realizimin e pretendimeve në aspektin 

ndërkombëtar.  Ç’është e vërteta edhe ai 

sukses i vogël i arritur me projektin Kosova 

TPL Plus, ka indikacione për dështim – jo që 

nuk pritet me firmosjen e MOU tjera në 

regjion, por janë paralajmëruar revokimet e 

këtyre ekzistuese me Maqedoninë dhe 

Shqipërinë. Lajm i cili nuk do te mirëpritet 

nga te siguruarit- automobilistët, mbase me 

interes dhe e kundërta duket se do te 

reflektohet për siguruesit - pasi që kjo do t’ju 

siguron dyfishim të primit nga sigurimi 

kufitar AP, me rezultate pozitive financiare 

më se të lakmueshme.  

Duket se ky sistem, në kohë të fundit, më 

shumë është në kompetencë faktike të 

siguruesve  dhe trajtohet në kuadër të IAK se 

të BPK. Andaj, kjo mund të ishte porosi dhe 

arsye e mirë për aktualizimin e një qasje dhe 

angazhim të ri në këtë lëmi. Kemi përshtypje 

se BPK deri më tani ka përmbushur e 
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ndoshta edhe tejkaluar mundësit dhe 

kompetencat e angazhimit lidhur me këtë 

sistem sigurimi. Posaçërisht kjo i referohet 

çështjes së rregullativës (legjislaturës) – 

aprovimit të një Ligji mbi sigurimet e 

detyruara në Kosovë, çfarë në të vërtet  tani i 

përket dhe duhet të ishte në kompetencë të 

Parlamentit të Kosovës. Kjo që preferojmë 

nuk është diç e pazakonshme, por rregull në 

trajtimin e këtij sistemi sigurimi me ligje. 

BPK edhe më tutje do të vazhdonte me 

aktivitet në këtë lëmi dhe atë mu në sferën 

për çfarë është kompetente sipas Rregullores 

së UNMIK-ut nr. 25/2001. 

 

 

PREZANTIMI i përmbajtjes së BPK Sistemit të Sigurimit AP në aplikim 

 

Duke pas parasysh destinimin – qëllimin e 

këtij referati,  shtrohet nevoja për prezantim 

diç më konkret të sistemit aktual të sigurimit 

AP dhe, lidhur me këtë, posaçërisht veçojmë: 

 

 

1 – Bartësit e bashkësisë së rrezikut të sigurimit AP 

 

Funksionimi i këtij lloj sistemi konsiston në 

organizimin e bashkësisë së rrezikut me fonde 

përkatëse materiale për përmbushjen e 

detyrimeve jo te vogla. Konceptualisht ky 

sistem nënkupton si bartës kryesor 

automobilistin – përgjegjësia juridiko-civile 

deliktore  e të cilit sigurohet për dëmet e 

shkaktuara personave të tretë nga mbajtja dhe 

përdorimi i automjetit. Edhepse nga përdorimi 

i automjetit, pos pronarit – sipas nenit 174 të 

LMD / përgjegjës për dëmin e shkaktuar nga 

automjeti konsideron edhe shfrytëzuesin si dhe 

personin të cilit automjeti i është besuar në 

ruajtje dhe mbikëqyrje, detyrimi për sigurim 

AP bazohet në pronarin.  

Pra, pronarët e automjeteve janë ai subjekt 

në të cilët mbështetet ky sistem, respektivisht 

me mjetet të cilat realizohen nga primi i 

sigurimit AP organizohet bashkësia  e 

rrezikut dhe fondet përkatëse me destinim 

zhdëmtimi përkitazi me dëmet e shkaktuara 

në komunikacionin automobilistik. Andaj, 

me të drejtë duken  konfuze dhe të 

papranuara situatat e një sistem sigurimi AP, 

kur ne rolin primar dhe si lider paraqiten 

kompanitë siguruese – të cilat, në të vërtet, 

nuk janë asgjë tjetër vetëm një organizëm i 

angazhuar për ofrim servisi - zbatimin e këtij 

sistemi me interes të posaçëm shoqëror. Kur 

këtë do ta kishin parasysh më mirë të gjithë 

pjesëmarrësit e këtij sistemi e posaçërisht 

BPK – si mbikëqyrës, shtrohen pyetjet; me 

çfarë mund te arsyetohet dhe si mund të 

lejohet kontributi i automobilistëve në këtë 

bashkësi të posaçme të rrezikut, respektivisht 

pagesa e atij primi  sigurimi AP, ku 

participimi i dëmeve të paguara në prim nuk 

është as 20% ? Sa është i pranuar për 

automobilistët aktiviteti i kompanive të 

sigurimit, ku shpenzimet e kontraktimit 

(ndërmjetësimit) të sigurimit të detyruar AP 

janë më të larta se dëmet e paguara ?  Pse në 

Kosovë nuk zbatohet regjimi i primit 

funksional i cili do të determinohej  duke pas 

parasysh  zhdëmtimin dhe shërbente 

kryesisht vetëm për këtë destinim, ndërsa 

pjesa tjetër e primit do të mbindërtohej nga 

siguruesit varësisht sa me sukses dhe 

ekonomikisht më pranueshëm do të 

organizonte marrjen në sigurim dhe trajtimin 

e dëmeve ? Duket paradox por prezente në 

Kosovë – struktura e primit është në raport 
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4:1 në dëm të funksionit të këtij sistemi?! 

Shtrohet pyetja tjetër – A është instaluar 

sistemi i detyruar AP për qëllim zhdëmtimi 

përkitazi me dëmet në trafikun 

automobilistik apo për të mbushur fondet e 

kompanive të sigurimeve? Kur kësaj i 

shtohet problemi aktual prezent në Kosovë 

përkitazi me ngecjet në përmbushjen e 

detyrimeve nga  kompanitë e sigurimeve për 

kontributet ne FONDIN E GARANCISË, 

duket se siguruesit prej një roli të ofruesit të 

shërbimeve në jetësimin e këtij sistemi ata  

më shumë lozin rolin e bartësit. 

 

Përndryshe, sipas BPK Rrregullit nr. 3, ky 

sigurim i detyruar AP i referohet pronarëve të 

të gjitha automjeteve të destinuara për 

transport të njerëzve dhe mallit, rimorkiove, 

automjeteve të punës dhe traktorëve, të cilët 

duhet të pajisen me librezë qarkullimi në 

Kosovë. Detyrimi për sigurim AP i referohet 

edhe të gjitha automjeteve të cilat përdoren në 

territorin e Kosovës e janë të regjistruara 

jashtë Kosovës. Në këtë rast  kontraktimi bëhet 

në formë të ashtuquajtur “sigurim kufitar AP”, 

pos për automjetet e regjistruara në Maqedoni 

dhe Shqipëri, kuptohet nëse janë të pajisura me 

certifikata përkatëse sigurimi - konform 

Marrëveshjes së Mirëkuptimit. 

Ky sigurim nuk është i detyruar për  automjetet 

e KFOR-it.  Njëkohësisht kjo vlen edhe për  

automjetet me prefix UN, EU, OSCE dhe CD – 

për të cilat pranohet kontraktimi i këtij 

sigurimi me sigurues të licencuar jashtë 

Kosovës.  

 

5. 

 

2 – Përmbajtja dhe vëllimi i mbulesës siguruese 

 

Çështje esenciale e cila përcakton karakterin 

dhe përmbajtjen e rastit të siguruar, nga i cili 

njëkohësisht kuptohet korniza dhe kualiteti i 

mbrojtjes dhe sigurisë që shoqëria dëshiron të 

realizon me këtë sistem. Sistemi i BPK  këtë e 

përcakton qartë me dispozitat e nenit  1.4 1.5 , 

1.8, 1.9, të Rregullit nr. 3 kur definon 

kategorinë e automjeteve të cilave i referohet 

sigurimi AP, rasti i siguruar, shuma e mbulesës 

siguruese, kategoria e “personave të tretë”.. 

Kategoria e automjeteve të përfshira me këtë 

sistem sigurimi u përmend më lartë. Për sa i 

përket rastit të siguruar  ai përkufizohet me 

rastin e definimit të lëndës së sigurimit të 

detyruar AP “  përgjegjësia ndaj palëve të treta 

për dëmet e shkaktuara nga përdorimi i 

automjeteve  me pasojë vdekje, lëndimi trupor, 

dëmtim shëndeti si dhe dëmtimi të sendeve”.  

Rezulton mbulesa me sigurim e përgjegjësisë 

juridiko-civile deliktore e pronarit të automjetit 

në kuptim të dispozitave të nenit 173 -178 

LMD dhe zhdëmtimi përkatës për dëmin në 

pasuri dhe personave (atij material dhe 

jomaterial) konform dispozitave të nenit 185-

205 LMD. BPK Rregulli nr.3,  duke pas 

parasysh dispozitën e nenit 176 LMD, zgjeron 

mbulesën siguruese edhe në çdo shfrytëzues të 

autorizuar të automjetit - të cilët e fitojnë 

njëkohësisht statusin e personit të siguruar.  

Efekti i sigurimit AP përkitazi me akordimin e 

zhdëmtimin i referohet përkufizimit të institutit 

“person i tretë”. Sa më i gjere është rrethi i 

personave të cilët mund të gëzojnë këtë status, 

aq me gjithëpërfshirës dhe kualitativ 

konsiderohet ky lloj sistemi. Eshtë instituti 

kryesor, pa të cilin mekanizmi i këtij sistemi 

nuk mund të funksionoj dhe i cili determinon 

shkallën e socializimit të rrezikut përmes këtij 

sistemi të sigurimit. Kosova aktualisht lidhur 

me këtë çështje  në sistemin e saj ka 

inkorporuar rekomandimet nga Direktivat e 

EU, duke përjashtuar nga e drejta në zhdëmtim 
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një numër shumë të vogël personash. 

Definicioni i kësaj kategorie i përcaktuar me 

metodë negative rezulton me qëndrimin e 

pranimit të së drejtës ne zhdëmtim të  gjithë 

personave të dëmtuar, pos vozitësit përgjegjës, 

vozitësit dhe shfrytëzuesit i cili është në 

posedim kundërligjor të automjetit, dhe dëmit 

në pasuri  i cili i përket pronarit, 

bashkëpronarit,  dhe shfrytëzuesit të 

automjetit. Pra, me këtë sistem tani kemi 

mbulesë siguruese, respektivisht  zhdëmtimi 

sigurohet edhe për atë kategori personash të 

cilët themelojnë bashkësinë e rrezikut – 

kontraktuesin, pronarin dhe bashkëpronarin si 

dhe bashkëfamiljarët e tyre, të cilët para disa 

kohe nuk ishin gjithashtu të përfshirë në 

kategorinë e “personave të tretë”.  

Kualiteti i mbulesës siguruese, edhe nëse i 

përmbush të gjitha standardet tjera, varet nga 

limitimi adekuat i mbulesës siguruese. Kjo fare 

mirë pasqyrohet nga shumat minimale të 

detyruara  për kontraktimin e sigurimit AP 
të cilat i parasheh ligji. Rast shkollor i limitimi 

joadekuat të mbulesës siguruese ishte sistemi i 

UNMIK-ut i vitit 2000, me shuma minimale 

për rast të siguruar prej 20.000,--DEM. Sistemi 

aktual i sigurimit të BPK ka parashkruar 

shuma minimale sigurimi për person në rast 

dëmi në persona prej 100.000,--EUR dhe në 

pasuri prej 50.000,--EUR, respektivisht 

100.000,--EUR për rast dëmi në pasuri, 

respektivisht  shumën agregate për dëme në 

persona të shkaktuar nga përdorimi i autobusit  

apo automjetit me destinim të bartjes së 

sendeve të rrezikshme në shumë prej 

1.000.000,--EUR, respektivisht në shumë prej 

3.000.000,-- EUR në rast dëmi të automjeteve 

tjera. Me një intervenim të vogël në dispozitën 

përkatëse të Nenit 2, të BPK Rregullit nr.3,   

sistemi kosovar i sigurimit AP edhe për disa 

vite lidhur me këtë çështje do të mund të 

konsideroj me bashkëkohori në regjion. 

Përndryshe, sipas Direktivës nr.5 të UE /2005, 

deri me datë - 11.6.2012 kërkohet harmonizim 

i legjislaturës  

 

përkitazi me limitin e mbulesës siguruese.  

Parashihet, respektivisht kërkohet kontraktimi i 

sigurimit AP në shumë minimale prej 

1.000.000,-- EUR për person në rast dëmi  

për lëndime trupore dhe vdekje si dhe agregati 

i shumës së  sigurimit - për rast të siguruar 

për këtë destinim prej 5.000.000,--EUR, 

respektivisht prej 1.000.000,-- EUR për dëme 

në pasuri. 

 

3 - Shtrirja e Sistemit jashtë kornizave të kontratës mbi sigurimin e detyruar AP 

 

Interesi i shoqërisë nuk konsiston e as që është 

i kufizuar për zgjidhjen parciale të problemit të 

dëmeve në trafikun automobilistik. Parcialisht 

kemi zgjidhje kur kjo do të realizohej vetëm 

nga baza e kontratës së sigurimit të detyruar 

AP. Në këtë rast do të kemi  akordime 

zhdëmtimi vetëm në rastet e dëmeve të 

shkaktuara nga automobilistët të cilët në 

momentit e aksidentit ishin të pajisur me policë 

sigurimi AP. Çfarë të bëhet me viktimat – të 

dëmtuarit në trafikun automobilistik për dëmet 

e shkaktuar nga automjeti pa sigurim valid, apo 

në rastin e bankrotimit të kompanisë së 

sigurimit ke e cila ishte kontraktuar sigurimi 

AP ?  A ka arsyetim të mbesin pa u zhdëmtuar 

viktimat e dëmeve të shkaktuara nga 

automjetet e panjohura ?  Për të realizuar 

qëllimin  e këtij sistemi në tërësi, dukej e 

arsyeshme që të organizohej sistem i tillë ku 

bashkësia e rrezikut e automobilistëve do të 

siguronte mjete materiale për zhdëmtim edhe 

në rastet kur dëmi nuk është shkaktuar vetëm 

nga të siguruarit – anëtarët e  saj. Andaj, 

instalohen institucione dhe fonde te posaçme 
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për këtë destinim dhe të dëmtuarve në këto 

raste u mundësohet realizimi i zhdëmtimit nga 

baza e sistemit të sigurimit të AP. “Fondet e 

Garancisë”  janë institucion në këtë sistem 

përmes të cilit zakonisht kryhet ky funksion. 

Përndryshe, financohet nga kontributet e 

kompanive  siguruese të cila zhvillojnë 

aktivitetin e sigurimit AP – ku në primin e këtij 

sigurimi përllogariten shpenzimet për 

funksionimin e këtij Fondi. Pra, edhe aktiviteti 

i Fondit të Garancisë zhvillohet në barrë  të 

automobilistëve e kurrsesi kompanive të 

sigurimit të cilat, siç rezulton nga kjo që deri 

me tash prezentuam, nuk janë asgjë tjetër pos 

ndërmjetësues i cili në emër dhe për llogari të 

automobilistëve (bashkësisë së rrezikut) ofron 

shërbime për mbledhjen e kontributit (primit te 

sigurimit) dhe trajtimin e kërkesave për 

zhdëmtim në trafikun automobilistik konform 

rregullativës pozitive. 

Sistemi i BPK-së  (Neni 4. i BPK Rregullit 

nr.3) edhe lidhur me këtë çështje ka një zgjidhe 

mjaft bashkëkohore dhe parasheh të drejtën në 

zhdëmtimit për të dëmtuarit në të gjitha këto 

raste, pastaj themelimin e Fondit Kosovar të 

Garancisë si dhe mënyrën e organizimit dhe 

funksionimit.  Nuk ka dallime esenciale në 

kualitetin e të drejtës në zhdëmtim nga baza e 

sigurimit AP dhe nga Fondi i Garancisë – i cili 

ka status të personit juridik dhe mund të jetë 

subjekt ndaj të cilit mund të ushtrohet padi.  

Realizimi i të drejtave nga Fondi i Garancisë u 

pranohet edhe shtetasve të huaj, kuptohet 

kushtëzuar me reciprocitet. Nga ky Fond 

kërkesat e regresit nga sigurimet e pasurisë apo 

sigurimet shëndetësore dhe invalidore nuk 

gëzojnë mbulesë. Duke pas parasysh pozitën 

specifike të Kosovës, në pamundësi të 

instalimit të Byrosë Nacionale të Sigurimit,  ky 

fond ka dhe detyrime tjera të cilat i referohen 

pagesave të dëmeve të shkaktuara me 

përdorimin e automjeteve me targa të huaja në 

kuptim të detyrimeve të parapara me MoU. 

 

 

 

4 - Trajtimi i kërkesave për zhdëmtim 

 

Qëllimi i instalimit të sistemit të sigurimit të 

detyruar AP është të garantohet zhdëmtim 

adekuat dhe me kohë. Predispozicion për 

realizimin e këtij qëllimi ishte fakti se 

bashkësia e rrezikut fillimisht ka siguruar 

mjete materiale për këtë destinim dhe 

insolvenca nuk do të duhej parashtruar si 

problem. Nëse edhe akordohet  kompensimi 

adekuat, por në procedura të ndërlikuara dhe 

pas disa vitesh, kjo interpretohet dhe 

nënkupton dështim të sistemit. Duke pas 

parasysh faktin se disa kompani të sigurimeve 

nuk përmbushin këto kërkesa ashtu si duhet, 

shpesh duke harruar faktin se janë vetëm 

ndërmjetësues të angazhuar për ofrime servisi 

në këtë lëmi sigurimesh, ligjdhënësi parashef 

afate brenda të cilit kërkesa për zhdëmtim 

duhet trajtuar. Ne këtë drejtim edhe ne nivelin 

ndërkombëtar bëhen përpjekje për 

harmonizimin e legjislaturës – Direktiva nr.V e 

UE /11/5/2005. Pasi që në prolongimin e 

procedurës së zhdëmtimit shpesh kanë ndikim 

edhe avokatët – të  cilët shpesh harrojnë se 

përfaqësojnë interesin e të dëmtuarit e  jo 

vetën, ligjdhënësi në disa raste ka parashkruar 

detyrimin e parashtrimit paraprak të kërkesës 

siguruesit para se të inicohet kontesti – 

përndryshe padia do konsiderohet e 

parakohshme.  

Lidhur me këtë çështje sistemi i BPK 

gjithashtu ka një qasje bashkëkohore dhe mjaft 

origjinale  (shiko nenin 5 të BPK Rregullit 

nr.3). Parashihet një afat mjaft i shkurtër – më 

se  i favorshëm për të dëmtuarit, prej 
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krejtësisht 10 ditësh, brenda cilit afat kërkesa 

duhet shqyrtuar/vendosur. Nëse ka vonesë, 

respektivisht siguruesi nuk e trajton kërkesën 

në afatin e përmendur është parashkruar pagesa 

e penalitetit – kamatës ndëshkuese prej 20% e 

cila duhet llogaritet nga dita e parashtrimit të 

kërkesës. Siç mund të konstatohet kërkesa e 

palës së tretë mund t’i parashtrohet 

drejtpërsëdrejti siguruesit edhepse i dëmtuari 

nuk është në asnjë  raport juridik me kompani 

të sigurimit. Këtë e mundëson instalimi i 

“actio directa” e cila me ligj i njihet palës së 

dëmtuar. Ky është, përndryshe, një ndër 

institutet fundamentale të këtij sistemi përmes 

të cilit realizohet ndarja dhe mëvetësimi 

absolut i dy raporteve juridike në këtë sistem (i 

dëmtuari – siguruesi -i siguruari). Në rastet e 

garantimit të zhdëmtimit me këtë sistem – të 

cilat nuk mbështet në kontratën e sigurimit, 

actio directa  ishte normale të parashifet ndaj  

Fondit të Garancisë. Për dëmet e shkaktuara 

me përdorimin e automjeteve me targa të 

huaja, parashtrimi i kërkesës për zhdëmtim  i 

bëhet CSO (Claims Servising Office – të 

disejnuar në kuptim të direktivave të CoB për 

Kosovën) por e cila njëkohësisht nuk ka 

ligjitimacionin pasiv- si pasojë e situatës së 

posaçme në Kosovë pa instalim të Byrosë 

Nacionale të Sigurimeve. Përndryshe, 

legjitimacioni pasiv i kompanive të sigurimit 

në kontestet bazuar në sigurimin AP dhe 

kundër Fondit të Garancisë nuk është 

kontestues. 

Përkundër një rregullimi solid të procedurës së 

trajtimit të zhdëmtimit mund të konstatohet se 

në praktikë ka mjaft probleme. Jo vetëm që të 

dëmtuarit janë të pakënaqur me zhdëmtimet e 

akorduara, por edhe procedura e trajtimit të 

kërkesave përcillet me mjaft probleme dhe 

zvarritje të panevojshme. Jo vetëm që të 

dëmtuarit janë të pakënaqur me zhdëmtimet e 

akorduara, por edhe procedura e trajtimit të 

kërkesave as  për së afërmi nuk i përgjigjet 

standardeve të parashikuara. Duket se një ndër 

shkaqet e kësaj situate është edhe joazhuritet i 

gjykatave, çfarë edhe më shumë trimëron 

siguruesit e pandërgjegjshëm për të vazhduar 

me avazin e vjetër lidhur me trajtimet e 

zhdëmtimeve, duke llogaritur në vonesën e 

vendimeve të gjykatave me konsekuenca 

përkatëse dhe penalitetet e  përmendura.  Në 

presion të faktit se pala e dëmtuar në një 

kontest gjyqësor duhet pritur në një vendim së 

paku 2-3 vite, rezulton edhe me situata tjera  

 

  

negative, kur pala e dëmtuar është e detyruar të 

akceptoj marrëveshje me një zhdëmtim 

joadekuat. Kuptohet, përgjegjësi të madhe 

përkitazi me këtë situatë ka BPK e cila nuk ka 

ndërmarrë masat e nevojshme për eliminimin e 

këtyre dukurive negative të cilat rezultojnë me 

pasqyrimin e këtij sistemi si jofunksional, 

përkundër rregullimit të tij të lakmueshëm.       

 

 

R  E  Z  Y M  E 
 

Ajo që prezantuam më lartë kishte për qëllim 

edhe një herë të përkujtohemi përkitazi me 

rolin dhe funksionin e sigurimit të detyruar të 

autopërgjegjësisë. Kjo duket se ishte e 

nevojshme tani kur në Kosovë ballafaqohemi 

me mjaft probleme dhe dukuri negative në 

zbatimin e këtij sistemi sigurimi me karakter të 

posaçëm social. Përkundër një aktiviteti të 

suksesshëm nga BPK, kemi përshtypje se është 

koha që kjo lëmi në të ardhmen të rregullohet 

me një ligj të posaçëm nga Parlamenti i 

Kosovës. BPK mbetet e angazhuar në këtë 

lëmi në aktivitetin e mbikëqyrjes së realizimit 

të rolit të sistemit të sigurimit të detyruar të 
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autopërgjegjësisë dhe përfundimisht me disa 

zgjidhje origjinale  të eliminoj dukurit negative 

prezente në shërbimet që ofrohen nga 

kompanitë e sigurimit në sferën e marrjes në 

sigurim dhe trajtimit të dëmeve. Pa ngecje të 

mëtejme do të duhej  riaktualizuar aktivitetin 

në sferën ndërkombëtare të këtij sistemi 

sigurimi, posaçërisht duke pas parasysh 

procesin e filluar të zgjidhjes së statusit të 

Kosovës. Çdo aktivitet i cili në ndërkohë do të 

zhvillohej nga Parlamenti i Kosovës, BPK apo 

institucionet tjera do të duhej të kishin 

parasysh faktin se zhdëmtimi në 

komunikacionin automobilistik vetëm 

fillimisht duket si problem individual e në të 

vërtetë kemi të bëjmë me një problem të 

shoqërisë i cili kërkon intervenim përkatës. 

Sigurimi i autopërgjegjësisë është vetëm një 

instrument të cilin shoqëria e zgjodhi përkitazi 

me këtë problem për të mundësuar socializmin 

e rrezikut dhe pasojat e trafikut automobilistik. 

Bartës i këtij sistemi sigurimi janë vet 

automobilistët – ata që krijojnë bashkësinë e 

rrezikut dhe me këtë fondet përkatëse materiale 

për zhdëmtimin e viktimave të trafikut. Në 

asnjë mënyrë bartës nuk mund të jenë 

kompanitë e sigurimit, siç shpesh paraqiten kur 

kemi deformime në zbatimin e këtij sistemi. 

Ato janë dhe duhet konsideruar vetëm si 

ndërmjetësues i thjesht, kuptohet i specializuar 

për ofrime kualitative të shërbimeve të 

sigurimit (kontraktimi i sigurimeve dhe trajtimi 

i dëmeve) me qëllim të përmbushjes së 

funksionit të këtij sistemi. Në Kosovë, siç 

është dukuri në tërë botën, nuk duhet krijuar 

kushte që ky sistem i sigurimit me karakter 

social të paraqet bazë për arritje të profiteve 

enorme. Në shumicën e shteteve ky sistem 

sigurimi afaron në kufij të rentabilitetit, duke 

mos përjashtuar edhe humbjet. Disa shtete 

(Japonia për shembull)  me ligj nuk lejojnë 

realizimin e profitit në këtë sferë të aktivitetit 

të sigurimeve. Andaj, habit fakti se ka pesë vjet 

me radhë që në Kosovë, në këtë lloj të 

sigurimit, lejohet apo mundësohet aplikimi i 

sistemit tarifor i cili rezulton me pjesëmarrje të 

dëmeve të paguara në primin e sigurimit nën 

20%. Janë llojet tjera të sigurimeve vullnetare 

ku kompanitë e sigurimit duhet treguar vetën  

dhe ku është normale të sigurojnë profite, e për 

të cilat sigurime nuk ka mbështetje nga shteti 

për të detyruar qytetarët të kontraktojnë 

sigurim.  

Në procesin e zbatimit të këtij sistemi të 

sigurimit në Kosovën e pasluftës janë 

konstatuar gjithashtu dukuri negative përkitazi 

me realizimin e të drejtës në zhdëmtim pranë 

gjykatave.  

Joefikasieti i trajtimit të kontesteve nga kjo 

lëmi në mënyrë indirekte ka ndikuar në 

paraqitjen e dukurive negative në sferën e 

trajtimit të dëmeve dhe akordimit të 

zhdëmtimeve. Joefikasiteti i gjykatave duket se 

ishte edhe një mbështetje tjetër për kompanitë 

e sigurimit të cilat aktivitetin në sigurimet e 

detyruara e zhvillojnë tërësisht në kundërshtim 

me qëllimet dhe funksionin e këtij sistemi. 

Edukimi dhe specializimi i kuadrit gjyqësor me 

një organizim më të mirë të gjykatave do të 

paraqitnin një mbështetje të madhe për 

zbatimin adekuat të këtij sistemi. Efikasiteti i 

punës në gjykata do të reflektohej në 

zvogëlimin e kontesteve në një të ardhme të 

afërt dhe në mënyrë indirekte do të ndikonte në 

eliminimin apo zvogëlimin e dukurive negative 

në këtë sferë, të cilat kryesisht reflektohen në 

dëm të të dëmtuarve – viktimave të trafikut 

automobilistik.  
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Veprimtaritë trajnuese të IGJK-së në Mars 2006 
 
 

Trajnim i shkathtësive praktike: Simulimi i 

gjykimit 

Grupi përfitues: Gjyqtarët e lëmisë penale dhe 

prokurorët nga  rajoni i Gjilanit më 03.03.06, 

kanë mbajtur një trajnim për shkathtësitë 

praktike ne formë të simulimit. 

Gjatë vitit 2006 IGJK vazhdon me pjesën e 

programit trajnues të shkathtësive praktike. Ky 

sesion trajnues është organizuar në Gjilan si 

një simulim i seancës kryesore. Gjyqtarët dhe 

prokurorët të cilët kanë marrë  pjesë aktive në 

këtë simulim e kanë përcjell atë me një vendim 

nga të gjithë pjesëmarrësit.  

 

Trajnim i shkathtësive praktike: Simulimi i 

gjykimit 

Grupi përfitues: Gjyqtarët e lëmisë civile  

Më 09.03.06 IGJK, ka mbajtur trajnimin e 

shkathtësive praktike  – simulimi i gjykimit për 

gjyqtarët e lëmisë civile nga rajoni i Prizrenit. 

Rasti i simuluar kishte të bënte me 

kompensimin e dëmit në rast të 

autopergjegjësise përfshirë dëmin material dhe 

jomaterial.  

 

Seminar nga Ligji penal për të mitur  

Grupi përfitues: gjyqtarët për të mitur  

Ky seminar është mbajtur më 14.03.06, në 

lokalet e IGJK-së dhe është përqendruar në 

urdhrin ndëshkimor dhe dënimet alternative 

sipas Ligjit penal për të Mitur. Gjithashtu janë 

shqyrtuar dhe diskutuar edhe rastet nga 

praktika gjyqësore.  

 

Trajnim për Gjyqtarët për kundërvajtje  

Gjatë vitit 2006, IGJK ka vazhduar 

organizimin e sesioneve të posaçme trajnuese 

për gjyqtarët për kundërvajtje. Trajnimi i parë i 

cili u mbajt më 14.03.2006 u përqendrua në 

procedurën kundërvajtëse me theks të veçantë 

në përgjegjësinë kundërvajtëse, 

bashkëpërgjegjësinë e personave fizik dhe 

juridik dhe mbledhja e dëshmive gjatë 

procedurës.  

Seminar: Luftimi i trafikimit me qenie 

njerëzore.     

Grupi përfitues ishin gjyqtarët e lëmisë penale. 

Ky seminar i organizuar nga IGJK ka pasur për 

qëllim të shqyrtoi disa nga aspektet praktike të 

luftës kundër trafikimit me qenie njerëzore në 

Kosovë. Programi i këtij seminari është 

përqendruar në zhvillimin dhe karakteristikat e 

veçanta të hetimeve, bashkëpunimit 

ndërkombëtar, dhe mbrojtjes së dëshmitarëve 

në rastet e tilla. Zbatimi i planit veprues të 

Kosovës kundër trafikimit po ashtu ka qenë 

ndër çështjet që janë diskutuar gjatë këtij 

seminari.  

 

Seminar: Ekzekutimi i Aktgjykimeve civile  

Grupi përfitues: Gjyqtarët e lëmisë civile   

IGJK në bazë të vlerësimit të nevojave për 

trajnimin e gjyqtarëve më 23.03.06, organizoi 

seminarin për ekzekutimin e aktgjykimeve 

civile ku u përfshinë temat lidhur me 

ekzekutimin si dhe vështërsitë me të cilat 

ballafaqohen gjyqtarët gjatë punës së tyre.  

 

Ngjarjet e Ardhshme 
 

Tryezë diskutimesh -  Procedura e provave - 

Prova e pranueshme dhe pa pranueshme sipas 

Procedurës penale  

 

 

Përfitues të kësaj tryeze do të jenë gjyqtarët, 

prokurorët dhe policia gjyqësore. Kjo tryezë e 

cila do të mbahet në lokalet e IGJK-së do të 

përqendrohet në pro  cedurën e provave dhe 
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rregullat për administrimin e provave të cilat 

parashikohen në pjesën e dytë të Kodit të 

Procedurës Penale.   

 

Data e planifikuar 04 Prill 2006 

 

Seminar për gjyqtarë porotë në rajonin e 

Mitrovicës 

 

IGJK-ja në bazë të mandatit që ka përfshin 

edhe trajnimin e gjyqtarëve porotë dhe atë 

nëpër të gjitha rajonet e Kosovës. Për muajin 

prill është paraparë trajnimi i gjyqtarëve porotë 

në rajonin e Mitrovicës. Trajnimi do të 

përqëndrohet në aspektin praktik të zhvillimit  

 

të procedurave penale dhe civile përfshirë edhe 

disa aspekte të Kodit të etikës. 

Data e planifikuar 10 Prill 206 

 

Tryezë diskutimesh për Kodin e Etikës  

 

Gjatë vitit 2006 IGJK ka vazhduar me 

organizimin e tryezave që kanë të bëjnë me 

Kodin e etikës përfshirë të gjitha rajonet e 

Kosovës. 

Kësaj radhe përfitues të këtij trajnimi  do të  

janë gjyqtarët dhe prokurorët nga regjioni i 

Prizrenit. Ky trajnim ka për qëllim që të jap një 

pasqyrim më të detajuar me përvojën dhe 

praktikën, ku pavarësia e gjyqtarëve mund të 

jetë brengosëse. Seminari do të përqendrohet 

në pozitën e gjyqtarit si një vendimmarrës 

personal apo si një vendimmarrës në kolegj etj.  

Data e planifikuar 18 Prill 2006 

 

Seminar: Problemet praktike në marrëdhëniet 

pronësore-juridike sipas ligjit të zbatueshëm në 

Kosovë 

Ky seminar do të shqyrtoi aspektet praktike të 

kësaj teme e posaçërisht çështjet që kanë të 

bëjnë me fitimin e pronësisë sipas ligjit të 

aplikueshëm në Kosovë. Regjistrimi i 

patundshmërive dhe probleme tjera relevante 

që hasen në praktikë kur kemi të bëjmë me 

bashkëpronësinë. Rregullorja e sapo-nxjerrur 

2006/10 dhe themelimi i Agjencionit Kosovar 

të Pronës do të jenë disa nga temat për 

diskutim   

Data e planifikuar 20. Prill 2006 

 

Seminar - Masat për sigurimin e pranisë së të 

pandehurit seanca  e paraburgimit 

Përfitues të këtij seminari janë gjyqtarët e 

lëmisë penale dhe prokurorët të cilët në 

ushtrimin e detyrave të tyre shqiptojnë masat 

për sigurimin e pranisë së të pandehurit sipas 

Kodit të Procedurës Penale. Ky Seminar do të 

përqendrohet në shtjellimin e një serë masash 

të cilat i parasheh Kodi i Procedurës Penale për 

sigurimin e pranisë së të pandehurit në 

procedurën penale. Do të diskutohet edhe për 

zbatimin e saktë të dispozitave përkatëse si një 

garanci për pengimin e kryerjes së veprës 

penale dhe zhvillimin e suksesshëm të 

procedurës.  

Data e planifikuar 26. Prill 2006 

 

 

      

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


