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I. HYRJE 

Studimi “Mbrojtja e jetës dhe shëndetit në punë. Roli dhe përgjegjësia ligjore e punëdhënësit” u 

realizua me mbështetjen e Fondacionit për Shoqërinë e Hapur për Shqipërinë1.  

Siguria dhe shëndeti në punë është një komponent i rëndësishëm i mbrojtjes sociale të 

punëmarrësve, e cila gezon një mbrojtje nga aktet kombëtare dhe ndërkombëtare.   

E drejta për mbrojtje sociale është një e drejtë “pozitive”. Krahas njohjes dhe parashikimit të saj në 

aktet ligjore, shteti ka detyrimin të marrë të gjithë masat jo vetëm për ta njohur, por edhe për ta 

garantuar atë. 

Kuadri ligjor vendas, në parim ka parashikuar një sërë aktesh ligjore dhe nënligjore që garantojnë 

dhe mbrojnë shëndetin dhe jetën e punëmarrësve në punë. Por në praktikë shfaqen shumë 

problematika, të cilat kanë sjellë cënimin e shëndetit të punëmarrësve, deri në humbjen e jetës së 

tyre.  

Mbrojtja, siguria e shëndetit dhe jetës së punëmarrësve përfshin një tërësi komponentësh dhe disa 

struktura, duke filluar nga punëdhënësi, këshillat që ngrihen nga punëmarrësit, sindikatat, 

institucionet shtetërore, si Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Instituti i 

Sigurimeve Shoqërore, Prokuroria, Gjykatat etj., të cilat duhet të strukturohen, organizohen, 

koordinohen dhe të zbatojnë detyrat dhe përgjegjësit e parashikuara në aktet ligjore, me qëllim që 

mos të ketë cënim të shëndetit dhe jetës së punëmarrësve.  

Në praktikë rezulton që kemi një mos funksionim të këtyre mekanizmave, punëmarrësit nuk i njohin 

të drejtat e tyre ose shumë prej tyre punojnë të paregjistruar, e cila sjell mos adresimin real të 

problematikave që kanë lidhje me sigurinë në vendin e punës. Punëdhënësit përpiqen të fshehin 

rastet e aksidenteve në punë ose minimizojnë problematikat dhe shkaqet e aksidenteve me qëllim 

shmangien nga përgjegjësia administrative, civile dhe penale.  

Numri i rasteve të aksidenteve në punë është në rritje të vazhdueshme, duke krijuar një situatë 

problematike, e cila kërkon marrjen e masave ligjore dhe administrative për të parandaluar 

 
1Përmbajtja e këtij materiali është përgjegjësi e vetme e autorëve dhe nuk shpreh pikëpamjet e Fondacionit për 
Shoqërinë e Hapur për Shqipërinë 
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shkaktimin e tyre. Pavarësisht se numri i të aksidentuarve në punë është shumë i lartë, numri i 

procedimeve penale dhe masave administrative të ndërmarra ndaj punëdhënësve/shoqërive tregtare 

është i papërfillshëm. 

Me anë të këtij studimi synojmë që të analizojmë kuadrin ligjor për mbrojtjen, sigurinë e jetës dhe 

shëndetit të punëmarrësve në punë ose personave të tretë, duke e ndërthurur analizën me të dhëna 

statistikore dhe raste nga praktika, me qëllim evidentimin e problematikave që ka kuadri ligjor në 

lidhje me garantimin e jetës dhe shëndetit të punëmarrësve ose personave të tretë dhe adresimin e 

rekomandimeve konkrete.  

Studimi ka në fokus analizimin e kuadrit ligjor për përgjegjësinë civile dhe penale të punëdhënësit, 

shpërblimin e dëmit që i është shkatuar punëmarrësit nga aksidenti në punë ose në rastin e vdekjes, 

familjarëve të tij, duke identifikuar dispozitat kontradiktore dhe dhënien e rekomandimeve për 

interpretimin dhe zbatimin e tyre në mënyrë efektive në praktikë. 

Një vëmendje e veçantë do ti kushtohet rolit dhe përgjegjësisë së Inspektoriatit Shtetëror të Punës 

dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH), masat e marra nga ky institucion për parandalimin e 

shkaktimit të aksidenteve në punë, me qëllim evidentimin e problematikave në zbatimin e akteve 

ligjore në praktikë dhe dhënien e rekomandimeve konkrete për përmirësimin e situatës. 
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II. METODOLOGJIA 

Me qëllim që të identifikohen qartë problematikat dhe masat ndërhyrëse në të gjitha nivelet, është 

përzgjedhur metoda e kërkimit, metoda cilësore dhe sasiore, si dhe metoda e krahasimit të të 

dhënave statistikore. 

Kërkimi shkencor është bazuar mbi identifikimin e kuadrit ligjor kombëtar dhe ndërkombëtar, 

zhvillimet ligjore dhe akademike në lidhje me ndryshimet, që i janë bërë akteve ligjore dhe 

nënligjore në lidhje me mbrojtjen dhe sigurinë e shëndetit dhe jetës së punëmarrësve. Është bërë një 

kërkim i raporteve kombëtare dhe ndërkombëtare në lidhje me standartet, problematikat e 

konstatuara për mbrojtjen dhe sigurinë e shëndetit dhe jetës së punëmarrësve. 

Janë monitoruar faqet zyrtare të Gjykatës, Prokurorisë së Përgjithshme, Inspektoriatit Shtetëror të 

Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Institutit të Sigurimeve Shoqërore, të medias dhe shtypit online 

etj.  

Janë analizuar dhe identifikuar të dhëna statistikore të publikuara në 50 raporte zyrtare të 

institucioneve të ndryshme si Ministria e Drejtësisë, Avokati i Popullit, Prokurorisë së 

Përgjithshme, Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Prokurorive të Rretheve 

Gjyqësore, etj. 

Është marrë informacion në rrugë zyrtare nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve 

Shoqëror, Institutit të Sigurimeve Shoqërore, të cilat janë analizuar në mënyrë krahasimore me të 

dhënat e identifikuara në raportet zyrtare. 

Janë identifikuar dhe analizuar vendimet penale të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë për gjykimin 

e veprës penale të parashikuar në nenin 289 të Kodit Penal “Shkelja e rregullave të mbrojtjes në 

punë” për vitet 2016-2019, si dhe vendimet për shpërblimin e dëmit të shkaktuar për shkak të 

shkeljes së rregullave të mbrojtjes në punë. 

Është përdorur metoda e intervistave të drejtëpërdrejta me anëtarë të sindikatave dhe kërkimit të 

informacionit në rrugë zyrtare drejtuar sindikatave, me qëllim identifikimin e problematikave, rolit 

dhe veprimeve që ndërmerren nga këto organizma për mbrojtjen, sigurinë e shëndetit dhe jetës së 

punëmarrësve.  
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III. STANDARTET NDËRKOMBËTARE PËR GARANTIMIN E SIGURISË DHE 

SHËNDETIT NË PUNË  

Pas miratimit të Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut, shtetet ndërmorën nismën për 

miratimin e një sërë aktesh ndërkombëtare, të cilat do të mundësonin krijimin e një mburoje për 

mbrojtjen dhe garantimin e të drejtave dhe lirive të njeriut.   

Një nga fushat që i’u kushtua një vëmendje e veçantë ishte rregullimi i marrëdhënieve të punës, 

mbrojtja dhe garantimi i të drejtave të punëmarrësve, si pala më vulnerabël në marrëdhënien 

kontraktore të punës. Me qëllim garantimin dhe mbrojtjen e të drejtave të punëmarrësve dhe në 

veçanti mbrojtjen e shëndetit dhe jetës së tyre, u miratuan një sërë aktesh ndërkombëtare të cilat 

kanë parashikuar një sërë standartesh, duke i vënë shtetet nënshkruese përpara detyrimit për marrjen 

e masave për inkorporimin në legjislacionin e brendshëm dhe zbatimin në mënyrë efektive të këtyre 

standarteve. 

Standartet ndërkombëtare, të përcaktuara në akte të ndryshme ndërkombëtare kanë efekt të 

drejtëpërdrejtë në shtetin Shqiptar në momentin që ato ratifikohen, duke u bërë pjesë e korpusit të 

të drejtave. 

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, në nenin 22 të saj, sanksionon se çdo marrëveshje 

ndërkombëtare e ratifikuar, përbën pjesë të sistemit të brendshëm juridik, pasi botohet në Fletoren 

Zyrtare. Madje, ajo zbatohet në mënyrë të drejtpërdrejtë, përveç rasteve kur nuk është e 

vetëzbatueshme dhe zbatimi i saj kërkon miratimin e një ligji.  

Ky parim është sanksionuar edhe në Kodin e Punës së Republikës së Shqipërisë, ku parashikohet 

se kodi bazohet në respektimin e konventave ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e 

Shqipërisë dhe në normat përgjithësisht të pranuara të së drejtës ndërkombëtare.  

Me qëllim identifikimin e standarteve ndërkombëtare dhe se si ato zbatohen në të drejtën e 

brendshme, në këtë kapitull do të ndalemi në mënyrë të veçantë në të gjitha aktet ndërkombëtare që 

përmbajnë parashikime dhe garanci që lidhen me sigurinë dhe shëndetin në punë, ku përfshihet në 

mënyrë të posaçme dhe mbrojtja e shëndetit nga aksidentet në punë. 
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3.1 Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut2  

Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, si akti i parë që ngriti në nivel ndërkombëtar njohjen 

dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut, sanksionon parime të përgjithshme në lidhje me sigurinë në 

punë, por nuk ka përcaktuar rregulla specifike dhe mekanizma për zbatimin e tyre nga shtetet 

anëtare.  

Neni 23 i Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut parashikon: 

1. Secili ka të drejtë të punojё, të zgjedhë lirisht punёn, të ketë kushte të kёnaqshme dhe tё 

favorshme pune dhe të jetë i mbrojtur nga papunësia.  

2. Secili, pa kurrfarë diskriminimi, ka të drejtë që për punë të barabartё të marrë rrogë të 

barabartё.  

3. Secili që punon ka të drejtë për një shpërblim të drejtë dhe të favorshëm, në mënyrë që t'i 

sigurojë atij dhe familjes së tij një jetë që i përgjigjet dinjitetit njerëzor dhe qё, po qe se 

ёshtё e nevojshme, do tё plotёsohet me mjete të tjera të mbrojtjes sociale. 

4. Secili ka të drejtë të formojë e t’u bashkohet sindikatave për mbrojtjen e interesave të tij.  

Neni i sipër cituar, parashikon në mënyrë të përgjithshme të drejtën për kushte të kënaqshme dhe të 

favorshme pune, duke mos dhënë parashikime specifike në lidhje me mbrojtjen dhe sigurinë e 

shëndetit dhe jetës në punë. 

3.2 Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore3  

Shtetet që kanë nënshkruar Paktin Ndërkombëtar për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore, 

njohin të drejtën e secilit për të gëzuar kushte pune të drejta e të favorshme, të cilat sigurojnë 

sidomos:  

 (a) Shpërblim të atillë që, si minimum, u siguron të gjithë punonjësve;                            

 
2Shih  “Deklaratën Universale e të Drejtave të Njeriut”, miratuar më 10.12.1948, aksesuar në linkun 
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/aln.pdf 
3 Shih “Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore”, miratuar më 16.12.1966, aksesuar në 
linkun 
http://www.magjistratura.edu.al/media/users/4/pakti%20per%20te%20drejtat%20ekonomike%20social%20OKB.pdf 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/aln.pdf
http://www.magjistratura.edu.al/media/users/4/pakti%20per%20te%20drejtat%20ekonomike%20social%20OKB.pdf
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(i) Paga të drejta dhe shpërblim të barabartë për punë me vlerë të barabartë, pa 

kurrfarë dallimi; në veçanti, grave duhet t’u garantohen kushte të punës të cilat nuk 

janë më të këqija se ato që i gëzojnë burrat dhe të marrin shpërblim të njëjtë si burrat 

 për një punë të njëjtë;  

 (ii) Jetë të denjë për vete dhe për familjet e tyre në përputhje me dispozitat e këtij  

  Pakti;  

 (b) Kushte të sigurta dhe higjienike të punës;  

(c) Mundësi të njëjtë për secilin, për t’u ngritur në një kategori të përshtatshme më të lartë, 

nё punёn e tyre, duke marrë parasysh vetëm kohëzgjatjen e shërbimeve të kryera dhe 

aftësinë; 

 (d) Pushim, kohë të lirë, kufizim të arsyeshëm të kohës së punës dhe pushime periodike të 

 paguara, si dhe shpërblimin për ditët e festave. 

Ndryshe nga Deklarata Universale, Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe 

Kulturore u njeh secilit të drejtën për kushte të favorshme, duke përfshirë në mënyrë të shprehur 

dhe të drejtën për kushte të sigurta pune.  

3.3 Organizata Ndërkombëtare e Punës dhe instrumentat e saj në fushën e sigurisë dhe 

shëndetit në punë dhe parandalimit të aksidenteve në punë  

Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO- International Labour Organization), krijuar në vitin 1919, 

është e përkushtuar në promovimin e drejtësisë sociale, të drejtave të njeriut dhe të punës të njohura 

ndërkombëtarisht, duke ndjekur misionin e saj themeltar, që drejtësia sociale është thelbësore për 

paqen universale dhe të qëndrueshme. 

Shqipëria ka qenë anëtare e Organizatës Botërore të Punës që në vitin 1921, është larguar në vitin 

1960, duke u rikthyer në vitin 1991. Nga ai moment, Shqipëria ka ratifikuar rreth 54 konventa të 

kësaj organizate, duke i bërë Konventat e Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO-s) burimin 

tjetër më të rëndësishëm të standardeve ndërkombëtare që janë pjesë e legjislacionit tonë kombëtar4. 

 
4 Shih linkun https://punetejashtme.gov.al/organizata-nderkombetare/ 

https://punetejashtme.gov.al/organizata-nderkombetare/
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Në vijim të këtij studimi, janë trajtuar dhe analizuar disa prej konventave që paraqesin rregullime 

të përgjithshme dhe të posaçme që lidhen me parandalimin e aksidenteve në punë. 

 3.3.1 Konventa nr. 155 “Për sigurinë dhe shëndetin në mjediset e punës” 

Në analizën e standardeve ligjore të mbrojtjes në punë, rëndësi të veçantë paraqet konventa nr.155 

e ONP-së.5 Kjo konventë zbatohet për të gjithë punëmarrësit, në të gjitha degët e veprimtarive 

ekonomike të mbuluara nga Organizata Ndërkombëtare të Punës. Pavarësisht faktit se disa degë 

janë përjashtuar nga fusha e veprimit, kjo konventë përfshin edhe masat që duhet të merrren për 

mbrojtjen efikase të punëtorëve që operojnë në degët ekonomike të përjashtuara.  

Neni 4, pjesa II e Konventës parashikon: “Çdo vend anëtar, nën dritën e kushteve dhe praktikave 

kombëtare, dhe në konsultim me organizatat e punëdhënësve dhe të punëmarrësve më të 

përfaqësuara, formulon, vë në zbatim dhe rishikon në mënyrë periodike një politikë kombëtare mbi 

sigurinë dhe shëndetin në punë dhe ambjentin e punës”. 

Qëllimi i politikës së shteteve anëtare është të parandalojë aksidentet dhe dëmtimin e shëndetit që 

vijnë ose lidhen, ose ndodhin në vendin e punës, duke pasur në objektivë minimizimin e shkaqeve 

dhe rreziqeve në vendin e punës. 

Politika e përmendur në nenin 4 të Konventës, merr parasysh faktorë të ndryshëm që ndikojnë mbi 

sigurinë profesionale, shëndetin dhe kushtet e punës, që do të thotë më konkretisht:  

 a) projektimin, provimin, zgjedhjen, zëvendësimin, instalimin, rregullimin, përdorimin 

 dhe mirëmbajtjen e elementeve materiale të punës (vendet e punës, ambientin e punës, 

 veglat, makineritë dhe pajisjet, substancat dhe agjentët kimikë, fizikë dhe biologjikë, 

 proceset e punës); 

 b) raportet ndërmjet elementeve materiale të punës dhe personave që kryejnë ose 

 mbikëqyrin punën dhe përshtatjen e makinerive, pajisjeve, kohës së punës, organizimin e 

 punës dhe proceset e punës, aftësive fizike dhe mendore të punëtorëve; 

 
5 Miratuar në vitin 1981, ratifikuar nga Shqipëria me ligjin nr.9147, datë 30.10.2003 “Për ratifikimin e Konventës nr. 
155 të Organizatës Ndërkombëtare të Punës “Për sigurinë në punës, shëndetin dhe mjedisin e punës, 1981” 
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 c) kualifikimin, duke përfshirë kualifikimin e mëtejshëm të nevojshëm, aftësitë dhe 

 motivimet e personave përkatës, në çdo cilësi, në arritjen e niveleve të përshtatshme të 

 sigurisë dhe të shëndetit; 

 d) komunikimin dhe bashkëpunimin në të gjitha nivelet e grupit të punës dhe ndërmarrjen 

 në të gjitha nivelet e tjera të përshtatshme, duke përfshirë nivelin kombëtar; 

 e) mbrojtjen e punëtorëve dhe përfaqësuesve të tyre nga masat disiplinore, si rezultat i 

 veprimeve të ndërmarra prej tyre në pajtim me politikën e përmendur në nenin 4 të kësaj 

 Konvente. 

Organet kompetente të shteteve duhet të sigurojnë që të zbatohen në mënyrë progresive, ndër të 

tjera dhe6: 

a. përcaktimi dhe zbatimi i procedurave për njoftimin e aksidenteve në punë dhe sëmundjeve 

profesionale nga punëdhënësit dhe, sipas rastit, nga institutet e sigurimeve dhe subjekte 

të tjera që janë drejtpërdrejt të interesuara dhe përpilimin e statistikave vjetore mbi 

aksidentet në punë dhe sëmundjet profesionale; 

b. kryerja e hetimeve kur rastet e aksidenteve në punë, sëmundjeve profesionale ose 

dëmtime të tjera të shëndetit që janë shkaktuar në punë e sipër ose në lidhje me punën, 

duket se paraqesin situata serioze; 

c. botimin çdo vit të informacionit mbi masat e marra në pajtim me politikën e përmendur 

në nenin 4 të kësaj Konvente dhe mbi aksidentet në punë, sëmundjet profesionale dhe 

dëmtime të tjera të shëndetit që shkaktohen në punë e sipër ose në lidhje me punën;  

Sipas nenit 14 të Konventës, shtetet palë marrin masa që në përshtatje me kushtet dhe praktikën 

kombëtare, të nxisin përfshirjen e çështjeve të sigurisë dhe shëndetit në punë në ambientin e punës. 

Punëdhënësit, sipas parashikimeve në Konventë, i kërkohet të sigurojë, në rastet kur është e 

nevojshme, marrjen e masave për zgjidhjen e emergjencave e aksidenteve, duke përfshirë ndihmën 

e shpejtë dhe të duhur, përmes marrëveshjeve në nivelin e sipërmarrjes.  

 
6 Shih nenin 11 të Konventës nr.155 “Për sigurinë dhe shëndetin në mjediset e punës” 
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Konventa nënvizon idenë e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes në punë ndërmjet drejtuesve dhe 

punëmarrësve, si element kryesor i masave organizative të marra, në zbatim të neneve 16 e 19 të 

saj. 

3.3.2 Konventa C187 “Për kuadrin promocional të sigurisë dhe të shëndetit në punë”7 

Objektivi i kësaj konvente, është përmirësimi i vazhdueshëm i sigurisë dhe shëndetit në punë, me 

qëllim parandalimin e dëmtimeve, sëmundjeve dhe vdekjeve në punë, me anë të zhvillimit të një 

politike kombëtare, sistemi kombëtar dhe të një programi kombëtar. 

Zhvillimi i politikës kombëtare konsiston në detyrimin e çdo shteti anëtar për të ofruar një mjedis 

pune të sigurt e të shëndetshëm, duke u bazuar në parimet si:  

• vlerësimi i risqeve ose i rreziqeve në punë;  

• luftimi i risqeve ose i rreziqeve në punë që në burim;  

• zhvillimi i kulturës kombëtare parandaluese për sigurinë dhe shëndetin që përfshin 

informimin, konsultimin dhe trajnimin. 

Me qëllim zhvillimin e një politike kombëtare sa më efektive, shtetet anëtare duhet të krijojnë një 

sistem kombëtar të sigurisë dhe shëndetit në punë, i cili siguron kuadrin kryesor për zbatimin e 

politikës kombëtare. 

Në nenin 4 të Konventës, parashikohet në mënyrë më të detajuar se çfarë duhet të përfshijë sistemi 

kombëtar i një shteti anëtar, konkretisht:  

a) aktet ligjore dhe aktet nënligjore, marrëveshjet kolektive, kur është e përshtatshme, dhe çdo 

instrument tjetër përkatës në lidhje me sigurinë dhe shëndetin në punë;  

b) një autoritet apo organ, apo autoritete dhe organe, përgjegjëse për sigurinë dhe shëndetin 

në punë, të emëruara në përputhje me të drejtën dhe praktikën kombëtare; 

c) mekanizma për të garantuar respektimin e akteve ligjore dhe nënligjore kombëtare, duke 

përfshirë sistemin e inspektimit; 

 
7 Miratuar në vitin 2006, ratifikuar nga Shqipëria me ligjin nr.4, datë 30.01.2014 “Për ratifikimin e Konventës nr. 187 
të Organizatës Ndërkombëtare të Punës “Për kuadrin promocional të sigurisë dhe të shëndetit në punë” 
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d) masat për të mbështetur, në nivel sipërmarrje, bashkëpunimin ndërmjet drejtimit, 

punëtorëve dhe përfaqësuesve të tyre, si element thelbësor i lidhur me masat parandaluese 

në vendin e punës; 

e)  një organ apo organe këshillimi tripalëshe që trajtojnë çështjet e sigurisë dhe të shëndetit 

në punë; 

f) shërbime informimi dhe këshillimi për sigurinë dhe shëndetin në punë;  

g) sigurimi i trajnimit për sigurinë dhe shëndetin në punë; 

h)  shërbimet e shëndetit në përputhje me të drejtën dhe praktikën kombëtare; 

i) kërkimi në fushën e sigurisë dhe të shëndetit në punë;  

j) një mekanizëm për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave për dëmtimet dhe sëmundjet në 

punë, duke marrë parasysh të gjitha instrumentet përkatëse të Organizatës Ndërkombëtare 

të Punës; 

k) dispozita për bashkëpunimin me skemat përkatëse të sigurimeve apo sociale që mbulojnë 

dëmtimet dhe sëmundjet në punë;  

l)  mekanizma mbështetës për një përmirësim progresiv të kushteve të sigurisë dhe të shëndetit 

në punë në ndërmarrjet mikro, në ndërmarrjet e vogla e të mesme dhe në ekonominë 

informale.    

Vihet re se Konventa, u ngarkon si detyrim shteteve anëtare miratimin e akteve ligjore dhe 

nënligjore në lidhje me sigurinë në punë, si dhe ngritjen e organeve përkatëse që do të monitorojnë 

zbatimin e tyre, duke e lënë fakultative nga ana tjetër krijimin e organeve këshillimore tripalëshe 

apo ofrimin e shërbimeve të informimit, këshillimit, kërkimit, etj. 

Përveç sa më sipër, çdo shtet anëtar duhet të krijojë një program kombëtar, që përfshin objektivat, 

të cilat duhen arritur në një kuadër kohor të paracaktuar, përparësitë dhe mjetet e veprimit për të 

përmirësuar sigurinë dhe shëndetin në punë, dhe mjetet për të vlerësuar progresin. 

Përmbajtja e programit kombëtar, paraqitet më hollësisht në nenin 5 të Konventës, ku parashikohet 

se: 

a. mbështet zhvillimin e kulturës kombëtare parandaluese për sigurinë dhe shëndetin; 
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b. kontribuon për mbrojtjen e punëtorëve me anë të eliminimit ose minimizimit, aq sa është 

praktikisht e arsyeshme, të rreziqeve dhe risqeve që lidhen me punën, në përputhje me të 

drejtën dhe praktikën kombëtare, me qëllim që të shmangë dëmtimet, sëmundjet dhe vdekjet 

në punë dhe të mbështesë sigurinë dhe shëndetin në vendin e punës; 

c. formulohet dhe rishikohet në bazë të analizës së situatës kombëtare në lidhje me sigurinë 

dhe shëndetin, duke përfshirë analizën e sistemit kombëtar për sigurinë dhe shëndetin në 

punë;  

d. përfshin objektivat, synimet dhe treguesit e progresit; 

e. mbështetet, ku është e mundur, nga programe dhe plane kombëtare të tjera shtesë, të cilat 

do të ndihmojnë në arritjen në mënyrë progresive të një mjedisi pune të sigurt dhe të 

shëndetshëm. 

Shtetet kanë detyrimin që të bëjnë publik programin kombëtar, pasi ai të jetë miratuar nga autoritetet 

më të larta kombëtare. 

3.3.3 Konventa nr. 174 “Për parandalimin e aksidenteve të rënda në industri”8  

Qëllimi i kësaj Konvente është të parandalojë aksidentet e rënda nga lëndët e rrezikshme dhe të 

minimizojë pasojat e aksidenteve të tilla. 

Për këtë qëllim, secili shtet ka detyrimin për të formuluar, implementuar dhe shqyrtuar në mënyrë 

periodike një politikë kombëtare në lidhje me mbrojtjen e punëtorëve nga aksidentet e mëdha.9 

Përsa i përket rregullimeve më specifike në lidhje me aksidentet në punë, në nenin 13 të Konventës, 

parashikohet se punonjësit kanë detyrimin për të njoftuar autoritetet kompetente dhe organet e tjera, 

të caktuara për këto qëllime menjëherë sapo ndodh një aksident. 

Ndërsa në nenin 14 parashikohet: 

 
8 Miratuar me 22.06.1993, ratifikuar nga Shqipëria me ligjin nr.8921, datë 11.07.2002 aksesuar në linkun 
http://www.vendime.al/l-i-g-j-nr-8921-date-11-7-2002-per-ratifikimin-e-konventes-nr-174-parandalimi-i-aksidenteve-
te-renda-ne-industri-1993-te-organizates-nderkombetare-te-punes/ 
9 Shih nenin 4 të Konventës nr. 174 “Parandalimi i aksidenteve të rënda në industri”  

http://www.vendime.al/l-i-g-j-nr-8921-date-11-7-2002-per-ratifikimin-e-konventes-nr-174-parandalimi-i-aksidenteve-te-renda-ne-industri-1993-te-organizates-nderkombetare-te-punes/
http://www.vendime.al/l-i-g-j-nr-8921-date-11-7-2002-per-ratifikimin-e-konventes-nr-174-parandalimi-i-aksidenteve-te-renda-ne-industri-1993-te-organizates-nderkombetare-te-punes/
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1. Brenda një afati të caktuar qysh më parë, pasi ndodh aksidenti, punonjësit i paraqesin 

 autoriteteve kompetente një njoftim të detajuar ku përfshihet analiza e shkaqeve të 

 aksidentit dhe pasojat e tij të menjëhershme në zonë dhe masat e marra për pakësimin e 

 efektit të tij. 

2. Raporti duhet të përmbajë rekomandime dhe masat e hollësishme që do të merren për 

 parandalimin e përsëritjes së tij. 

Autoritetet kompetente ngarkohen me detyra, konkretisht ato duhet të sigurojnë që:  

a. informimi mbi masat e sigurimit dhe sjellja korrekte që do të zbatohet në rastet e një 

aksidenti të madh u bëhen të njohura të gjithë njerëzve që kanë lidhje me efektet e aksidentit, 

pa u kërkuar nga këta të fundit, dhe ky informacion ripunohet e rishpërndahet në intervale 

të caktuara kohe; 

b. në rastin e një aksidenti të madh, jepet menjëherë alarmi;  

c. kur një aksident i madh mund të ketë efekte ndërkufitare, informacioni i caktuar në pikat 

(a) dhe (b) më lart u jepet edhe shteteve përkatëse, për të ndihmuar në koordinimin dhe 

kooperimin e masave që do të merren.10 

Nga ana tjetër në nenin 21 paraqiten detyrat e punëtorëve dhe përfaqësuesve të tyre në rastin e 

instalimeve me rrezikshmëri të lartë. 

Në mënyrë të veçantë, punëtorët dhe përfaqësuesit e tyre duhet: 

a. të jenë të informuar mirë dhe për çdo gjë në lidhje me rreziqet e ndërmarrjes dhe pasojat e 

mundshme të tyre;  

b. të informohen për çdo urdhër, instruksion dhe rekomandim të bërë nga autoritetet 

kompetente; 

c.  të konsultohen dhe të kenë mundësi të shfrytëzojnë dokumentet e mëposhtme: 

      (i) raportin e sigurimit;  

     (ii) planet dhe procedurat për emergjencën; 

     (iii) raporte mbi aksidentet; 

 
10 Po aty, neni 15 
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d. të instruktohen dhe trajnohen rregullisht për praktikat dhe procedurat për parandalimin e 

aksidenteve të rënda dhe të kontrollojnë kushtet, të cilat mund të çojnë në aksidente dhe 

ndjekja e procedurave të emergjencës në rastet e ndodhjes të aksidentit të rëndë; 

e. në kuadër të punës së tyre dhe pa u vendosur në kushte disavantazhi, të marrin masa për 

kufizimin dhe nëse është e nevojshme për ndërprerjen e aktivitetit dhe ku, në bazë të 

eksperiencës e trajnimit të tyre, kanë justifikime të arsyeshme të besojnë se kemi të bëjmë 

me një rrezik eminent për një aksident të rëndë dhe të njoftojnë përgjegjësin apo të japë 

alarmin, sipas rastit, para dhe menjëherë se të ndërmarrë këto veprime; 

f. të diskutojë me punëdhënësin çdo rrezik të mundshëm që ata e konsiderojnë se mund të 

mundësojë e gjenerojë një aksident të rëndë dhe ka të drejtë të njoftojë autoritetet 

kompetente për këto rreziqe. 

Për sa më sipër, punëtorët kanë jo vetem të drejtën për tu informuar në lidhje me rreziqet që 

ekzistojnë për shkak të veprimtarisë që kryejnë, apo për urdhrat dhe rekomandimet e autoriteteve 

kompetente, por kanë dhe detyrimin që të marrin masa deri në ndërprerjen e aktivitetit kur kanë 

dyshime se ekziston një rrezik evident për një aksident të rëndë. 

3.3.5 Konventa nr. 176  “Sigurimi dhe shëndeti në miniera”11 

Ndryshe nga konventa nr. 155 e ONP (trajtuar më sipër), kjo konventë parashikon rregullime 

specifike për sigurinë dhe shëndetin në punë në sektorin e minierave. 

Në nenin 6 të saj parashikohet: “Duke marrë masat e parandalimit dhe të mbrojtjes të parashikuara 

nga kjo pjesë e Konventës, punëdhënësi duhet të vlerësojë rreziqet dhe t’i trajtojë ato sipas një 

renditjeje prioritare, si më poshtë:  

 a) eliminimi i këtyre rreziqeve;  

 b) të kontrollohen që në burim;  

 c) të zvogëlohen në minimum me mjete të ndryshme hartimi i metodave të tyre të punës të 

 jenë të sigurtë;  

 
11 Konventa është miratuar në vitin 1995, ratifikuar nga Shqipëria me ligjin nr.8938, datë 12.09.2002 “Për ratifikimin 
e Konventës nr.176 “Sigurimi dheshëndeti në miniera” 
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 d) në masën që këto rreziqe mbijetojnë, të parashikohet përdorimi i pajisjeve të mbrojtjes 

 individuale; duke patur parasysh atë çka është e arsyeshme, praktike, e realizueshme, si 

 dhe atë që konsiderohet si një praktikë e mirë dhe në përputhje me shpejtësinë e kërkuar.” 

Punëdhënësi duhet të marrë të gjitha masat e nevojshme për të eliminuar ose zvogëluar në minimum 

rreziqet për sigurinë dhe shëndetin që paraqesin minierat nën autoritetin e tij.  

Ai, ka detyrimin të kujdeset që miniera të vihet në shërbim, të shfrytëzohet, mirëmbahet dhe të 

deklasohet, në mënyrë të tillë që punonjësit të mund të kryejnë detyrat e caktuara pa rrezik për 

sigurinë dhe shëndetin e tyre ose të personave të tjerë.  

Me qëllim që të identifikohen rreziqet e ndryshme, ndaj të cilave punonjësit mund të jenë të 

ekspozuar dhe të vlerësojë shkallën e këtij ekspozimi, punëdhënësi duhet të kryeje kontrollin, 

vlerësimin dhe inspektimin periodik të mjedisit të punës.12 

Për më tepër, punëdhënësi duhet të tregojë një kujdes të veçantë, në mënyrë që të gjitha aksidentet 

dhe incidentet e rrezikshme, të tilla siç janë përcaktuar nga legjislacioni kombëtar, të bëhen objekt 

i një ankete dhe të merren masat e duhura për t’i ndrequr ato. Gjithashtu ai duhet të hartojë një raport 

mbi aksidentet dhe incidentet e rrezikshme në përputhje me legjislacionin kombëtar.13 

Nga ana tjetër në Konventë parashikohen, përveç masave dhe detyrimeve që ka punëdhënësi, dhe 

detyrime për punëmarrësit.  

Punëmarrësit duhet të kujdesen për sigurinë dhe shëndetin e vetes, si dhe të personave të tjerë që 

mund të preken nga veprimet e tyre apo nga mungesat e tyre në punë, përfshirë këtu përdorimin me 

korrektesë të mjeteve, veshjeve mbrojtëse dhe pajisjeve të vëna në dispozicionin e tyre për këtë 

qëllim dhe përdorimin duke treguar kujdesin e duhur. Gjithashtu ato duhet të njoftojnë menjëherë 

çdo situatë, që, sipas mendimit të tyre, mund të paraqesë rrezik për sigurinë ose për shëndetin e tyre 

apo sigurinë e shëndetin e personave të tjerë, situatë të cilën ata vetë nuk janë në gjendje ta 

përballojnë në mënyrë të përshtatshme.14 

 
12Shih neni 7 të Konventës nr.176“Sigurimi dhe shëndeti në miniera” 
13 Po aty, neni 10 
14 Po aty, neni 14 
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3.4 Mbrojtja, siguria e shëndetit dhe jetës nga aksidentet në punë nën optikën e   

instrumenteve të Këshillit të Evropës 

Këshilli i Evropës është themeluar në vitin 1949, pas Luftës së Dytë Botërore, për të mbështetur 

dhe themeluar në ndërtimin shteteve evropiane mbi bazën e vlerave të respektimit të qenies 

njerëzore dhe të demokracisë. Nga viti 1989, Këshilli i Evropës ndihmon në afrimin e vendeve të 

ndryshme të Evropës. Synimi i tij është të krijojë një hapësirë demokratike e juridike të përbashkët, 

organizuar rreth Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Këshilli i Evropës zhvillon një 

bashkëpunim të gjithanshëm për një numër të madh çështjesh si edukimi, kohezioni shoqëror, 

mbrojtja e pakicave kombëtare, lufta kundër të gjitha formave të intolerancës, lufta kundër 

kriminalitetit dhe korrupsionit, forcimi i demokracisë vendore dhe ruajtja e vlerave të trashëgimisë 

kulturore. Shqipëria është bërë anëtare e Këshillit të Evropës që në vitin 1995.15 

Instrumentet ligjore të Këshillit të Evropës, për të siguruar mbrojtjen e të drejtave shoqërore dhe 

arritjen e kohezionit social, janë të shumtë, megjithatë ne do ndalemi tek një ndër instrumentet më 

të rëndësishëm, Karta Social Evropiane. 

• Karta Sociale Evropiane16 (e rishikuar) 

Karta Sociale Europiane siguron mbrojtjen efektive të të drejtave në fushën ekonomike dhe sociale. 

Në pjesën e parë janë parashikuar 31 kategori të drejtash dhe parimesh në fushën e të drejtës së 

punës dhe atë sociale, ku përfshihet dhe e drejta për kushte pune të sigurta dhe të shëndetshme. 

Ndryshe nga aktet e sipërcituara, Karta Sociale Evropiane parashikon dhe bën nje rregullim të 

posaçëm në lidhje me kushtet e punës. 

Në pjesën e parë të Kartës sanksionohet se: “Të gjithë punëtorët kanë të drejtë për kushte punë të 

sigurta dhe të shëndetshme”. 

 
15 http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/04/5-TEMA-E-DIZERTACIONIT-PJESET.pdf 
16 Karta Social Evropiane, e rishikuar, miratuar më 3.5.1996, aksesuar në linkun 
http://www.magjistratura.edu.al/472-karta-sociale-europiane-e-rishikuar-ligji-nr-8960-24-10-2002.html 

http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/04/5-TEMA-E-DIZERTACIONIT-PJESET.pdf
http://www.magjistratura.edu.al/472-karta-sociale-europiane-e-rishikuar-ligji-nr-8960-24-10-2002.html
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Në nenin 3 të saj parashikohet: “Me synimin për të siguruar ushtrimin efektiv të së drejtës për kushte 

të sigurta dhe të shëndetshme pune, Palët angazhohen, në konsultim me organizatat e punëtorëve 

dhe të punëdhënësve:  

1. të formulojnë, realizojnë dhe rishikojnë periodikisht një politikë kombëtare koherente për 

sigurimin në punë, shëndetin në punë dhe mjedisin e punës. Synimi parësor i kësaj politike 

do të jetë përmirësimi i sigurimit dhe shëndetit në punë dhe të parandalohen aksidentet dhe 

dëmtimet e shëndetit që lindin, lidhen me ose ndodhin gjatë punës, veçanërisht duke 

minimizuar shkaqet e rreziqeve të vetvetishme në mjedisin e punës;                                                                                       

2. të nxjerrin rregullore shëndeti dhe sigurimi;  

3. të marrin masa për zbatimin e këtyre rregulloreve me masa mbikëqyrjeje;  

4. të nxisin zhvillimin progresiv të shërbimeve të shëndetit në punë për të gjithë punëtorët me 

funksione thelbësisht parandaluese dhe këshillimore. 

Në nenin 22 parashikohet: “Me synimin për të siguruar ushtrimin efektiv të së drejtës së punëtorëve 

për të marrë pjesë në përcaktimin dhe përmirësimin e kushteve të punës dhe mjedisit të punës në 

ndërmarrje, palët angazhohen të marrin dhe inkurajojnë masa që mundësojnë punëtorët ose 

përfaqësuesit e tyre, në përputhje me legjislacionin dhe praktikën kombëtare, të kontribuojnë:  

(a) në përcaktimin dhe përmirësimin e kushteve të punës, organizimin e punës dhe mjedisin 

e punës;  

(b) në mbrojtjen e shëndetit dhe të sigurisë brenda ndërmarrjes;  

(c) në organizimin e shërbimeve sociale dhe social-kulturore dhe lehtësive brenda 

ndërmarrjes;  

(d) mbikëqyrjen e respektimit të rregulloreve mbi këto çështje”. 

Për sa më sipër, Karta Sociale Evropiane ngrihet mbi dy shtylla kryesore përsa i përket së drejtës 

për një punë të sigurt: 

• Së pari, ngritjes së legjislacionit përkatës parësor dhe dytësor, për sigurimin dhe shëndetin 

në punë, më qëllim parandalimin e aksidenteve dhe dëmtimin e shëndetit në mjedisin e 

punës. 
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• Së dyti, njohjes së të drejtës së punëtorëve për të përcaktuar dhe përmirësuar kushtet e punës 

apo mbrojtjen e shëndetit, duke ju dhënë mundësinë e mbikëqyrjes së respektimit të 

rregulloreve.  

 

3.5 Mbrojtja, siguria e shëndetit dhe jetës nga aksidentet në punë nën këndvështrimin e 

Bashkimit Evropian 

Direktivat e para evropiane për sigurinë dhe shëndetin në punë, u miratuan në bazë të dispozitave 

të përgjithshme të harmonizimit të tregut të përbashkët, pasi siguria dhe shëndeti në punë shihej si 

një aneks i harmonizimit të tregut dhe politikave ekonomike të Komunitetit Ekonomik Evropian. 

Kjo vinte për shkak të mos parashikimit ligjor në mënyrë të qartë në traktat të kompetencës në 

fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë, deri në mesin e viteve 198017.  

Akti i Vetëm Evropian i vitit 1987 ishte një hap i madh përpara, në prezantimin e një traktati të ri 

ligjor mbi politikën sociale që synonte përmirësime, veçanërisht në mjedisin e punës, në lidhje me 

shëndetin dhe sigurinë e punëtorëve. Duke e futur këtë dispozitë në traktat, rëndësia e kushteve të 

sigurta të punës u bë e qartë. Për më tepër, kapitulli i ri social i dha kompetencë Komisionit Evropian 

që të promovojë dialogun shoqëror ndërmjet punëdhënësve dhe përfaqësuesve të punës në nivel 

Evropian.  

Me Traktatin e Amsterdamit në vitin 1997, kompetenca legjislative në fushën e politikave sociale 

evropiane u forcua më tej me përfshirjen e marrëveshjes sociale në traktat. Traktati i Lisbonës - 

përveç rindërtimit të neneve për politikën sociale, la në fuqi përmbajtjen e dispozitave të ish neneve 

136 TEC (tani nenet 151 të Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Evropian)18. 

 
17 Për shembull, Direktiva 77/576 / EEE “Për harmonizimin e ligjeve kombëtare për shenjat e sigurisë në vendin e 
punës” dhe Direktiva 78/610 / EEC “Mbi harmonizimin e kufijve të ekspozimit professional” u miratuan mbi këtë bazë. 
18 Shih linkun  https://osha.europa.eu/en/safety-and-health-legislation/european-directives 

https://osha.europa.eu/en/safety-and-health-legislation/european-directives
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Bashkimi Evropian ka miratuar një sërë direktivash19 në kuadër të mbrojtjes dhe garantimit të 

shëndetit në punë. Më poshtë po analizojmë vetëm disa prej tyre, që parashikojnë rregulla të 

përgjithshme dh të posaçme për mbrojtjen e shëndetit dhe jetës së punëmarrësit në punë. 

 
19 Direktiva e Këshillit 89/655/EEC, datë 30 nëntor 1989 “Mbi kërkesat minimale për përdorimin e pajisjeve të punës 
prej punëtorëve në vendin e punës” (Direktiva e dytë brenda kornizës së nenit 16 (1) të Direktivës 89/391/EEC). - 
Direktiva e Këshillit 89/656/EEC, datë 30 nëntor 1989 “Mbi kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për përdorimin 
nga ana e punonjësve të pajisjeve të punës, në vendin e punës” (Direktiva e tretë brenda kornizës së nenit 16 (1) të 
Direktivës 89/391/EEC). - Direktiva e Këshillit 90/269/EEC, datë 29 maj 1990 “Mbi kërkesat minimale të sigurisë dhe 
shëndetit për ngritjen manuale të peshave ku ka rrezik të veçantë për dëmtim të shpinës për punonjësit” (Direktiva e 
katërt brenda kornizës së nenit 16 (1) të Direktivës 89/391/EEC). - Direktiva e Këshillit 90/270/EEC, datë 29 maj 1990 
“Mbi kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për punën me pajisje që kanë ekran/monitor demonstrimi” (Direktiva 
e pestë brenda kornizës së nenit 16 (1) të Direktivës 89/391/EEC). - Direktiva e Këshillit 90/394/EEC, datë 28 qershor 
1990 “Mbi mbrojtjen e punonjësve prej ekspozimit me lëndë kancerogjene, në punë” (Direktiva e gjashtë brenda 
kornizës së nenit 16 (1) të Direktivës 89/391/EEC). - Direktiva e Këshillit 90/679/EEC, datë 26 nëntor 1990 “Mbi 
mbrojtjen e punonjësve prej rreziqeve të lidhura me ekspozimin ndaj agjentëve biologjikë në punë” (Direktiva e shtatë 
brenda kornizës së nenit 16 (1) të Direktivës 89/391/EEC). - Direktiva e Këshillit 92/57/EEC datë 24 qershor 1992 “Mbi 
zbatimin e kërkesave minimale të sigurisë dhe shëndetit në kantieret e ndërtimit të përkohshme ose portative” 
(Direktiva e tetë brenda kornizës së nenit 16 (1) të Direktivës 89/391/EEC). - Direktiva e Këshillit 92/58/EEC, datë 24 
qershor 1992 “Mbi kërkesat minimale për sigurimin e shenjave (tabelave) të sigurisë dhe/ose shëndetit në vendin e 
punës” (Direktiva e nëntë brenda kornizës së nenit 16 (1) të Direktivës 89/391/EEC). - Direktiva e Këshillit 92/85/EEC, 
datë 19 tetor 1992 “Mbi vendosjen e masave për të nxitur përmirësimet për shëndetin dhe sigurinë në punë të 
punonjëseve shtatzëna dhe punonjësve që kanë lindur në një kohë të afër apo janë në fazën e ushqyerjes së fëmijës 
me gji” (Direktiva e dhjetë brenda kornizës së nenit 16 (1) të Direktivës 89/391/EEC). - Direktiva e Këshillit 92/91/EEC 
datë 3 nëntor 1992 “Mbi kërkesat minimale për përmirësimin mbrojtjes së sigurisë dhe shëndetit të punonjësve në 
industritë e nxjerrjes (përmes shpimeve) të mineraleve” (Direktiva e njëmbëdhjetë brenda kornizës së nenit 16 (1) të 
Direktivës 89/391/EEC). - Direktiva e Këshillit 92/104/EEC datë 3 dhjetor 1992 “Mbi kërkesat minimale për 
përmirësimin mbrojtjes së sigurisë dhe shëndetit të punonjësve në industritë e nxjerrjes së mineraleve nëntokë apo në 
sipërfaqe” (Direktiva e dymbëdhjetë brenda kornizës së nenit 16 (1) të Direktivës 89/391/EEC). - Direktiva e Këshillit 
93/103/EC, datë 23 nëntor 1993 “Mbi kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për punën në mjetet detare të 
peshkimit” (Direktiva e trembëdhjetë brenda kornizës së nenit 16 (1) të Direktivës 89/391/EEC). - Direktiva e Këshillit 
98/24/EC, da të 7 prill 1998 “Mbi mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë së punonjësve prej rreziqeve të lidhura me agjentët 
kimikë në punë” (Direktiva e katërmbëdhjetë brenda kornizës së nenit 16 (1) të Direktivës 89/391/EEC). - Direktiva 
1999/92/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e datës 16 dhjetor 1999 “Mbi kërkesat minimale për përmirësimin 
e mbrojtjes së shëndetit dhe sigurisë së punonjësve që janë nën rrezikun e ajrit të presuar (atmosferave) eksplozivë 
(Direktiva e pesëmbëdhjetë brenda kornizës së nenit 16 (1) të Direktivës 89/391/EEC) - Direktiva 2002/44/EC, datë 25 
qershor 2002 “Mbi kërkesat minimale të shëndetit dhe sigurisë në lidhje me ekspozimin e punonjësve ndaj rreziqeve 
që lindin prej agjentëve fizikë (vibrimi)” (Direktiva e gjashtëmbëdhjetë brenda kornizës së nenit 16 (1) të Direktivës 
89/391/EEC). - Direktiva 2003/10/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit, datë 6 shkurt 2003 “Mbi kërkesat 
minimale të shëndetit dhe sigurisë në lidhje me ekspozimin e punonjësve ndaj rreziqeve që lindin prej agjentëve fizikë 
(zhurma) (Direktiva e shtatëmbëdhjetë brenda kornizës së nenit 16 (1) të Direktivës 89/391/EEC). – Direktiva 
2004/40/EC “Mbi kërkesat minimale të shëndetit dhe sigurisë në lidhje me ekspozimin e punonjësve ndaj rreziqeve që 
lindin prej agjentëve fizikë (fushat elektromagnetike)” (Direktiva e tetëmbëdhjetë brenda kornizës së nenit 16 (1) të 
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3.5.1 Direktiva 89/391 "Direktiva Kornizë"20  

Në vitin 1989, disa nga parashikimet në Direktivën Kornizë sollën disa risi të rëndësishme, 

konkretisht:  

• U përcaktua termi "ambient i punës", i cili u vendos në përputhje me Konventën nr. 155 të 

Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO) dhe përcakton një qasje moderne duke marrë 

parasysh sigurinë teknike, si dhe parandalimin e përgjithshëm të cënimit të shëndetit. 

• Direktiva synon të krijojë një nivel të barabartë të sigurisë dhe shëndetit në dobi të të gjithë 

punëtorëve. 

• Direktiva detyron punëdhënësit të ndërmarrin masat e duhura parandaluese për ta bërë punën 

më të sigurt dhe më të shëndetshme. 

Direktiva prezanton si element kryesor parimin e vlerësimit të rrezikut dhe përcakton elementet e 

saj kryesore (p.sh. identifikimin e rrezikut, pjesëmarrjen e punëtorëve, prezantimin e masave 

adekuate me përparësinë e eleminimit të rrezikut nga burimi, dokumentimin dhe rivlerësimin 

periodik të rreziqeve në vendin e punës)21. 

 
Direktivës 89/391/EEC). - Direktive 2006/25/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 5 prill 2006 “Mbi 
kërkesat minimale të shëndetit dhe sigurisë në lidhje me ekspozimin e punonjësve ndaj rreziqeve që lindin prej 
agjentëve fizikë (rrezatimi optik artificial) - (Direktiva e nëntëmbëdhjetë brenda kornizës së nenit 16 (1) të Direktivës 
89/391/EEC). - Direktiva 94/9/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e datës 23 mars “Mbi përafrimin e ligjit të 
shteteve anëtare të lidhur me pajisjet dhe sistemet mbrojtëse të synuar për t’u përdorur në atmosfera (presion ajri) 
me rrezik shpërthimi”. - Direktiva e Komisionit 2000/39/EC e datës 8 qershor 2000 që formulon një listë fillestare të 
kufirit të vlerave treguese në lidhje me ekspozimin në zbatim të Direktivës së Këshillit 98/24/EC mbi mbrojtjen e 
shëndetit dhe sigurisë së punonjësve prej rreziqeve të agjentëve kimikë në punë. - Harmonizimi i rregullave kombëtare 
në lidhje me parandalimin e rreziqeve të mëdha për aksidente në bazë të Direktivës Seveso II. nr 96/82/EC mbi 
kontrollin e rreziqeve të mëdha për aksidente që përfshijnë substancat e rrezikshme. Aksesuar në linkun 
http://www.vendime.al/42965/ 
20 https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/the-osh-frameëork-directive/the-osh-frameëork-directive-
introduction 
21 Në 2004 Komisioni Evropian lëshoi një Komunikim (COM [2004] 62) mbi zbatimin praktik të dispozitave të të njëjtave 
direktiva, përkatësisht 89/391 EEE (direktivë kornizë), 89/654 EEE (vendet e punës), 89/655 EEE (pajisje pune), 89/656 
EEC (pajisje personale mbrojtëse), 90/269 EEC (trajtimi manual i ngarkesave) dhe 90/270 EEC (pajisjet e ekranit të 
ekranit)]. Ky komunikim thoshte se kishte prova të ndikimit pozitiv të legjislacionit të BE-së në standardet kombëtare 
për sigurinë dhe shëndetin në punë, të përbërë nga legjislacioni kombëtar zbatues dhe zbatimi praktik në ndërmarrje 
dhe institucione të sektorit publik. 

http://www.vendime.al/42965/
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/the-osh-framework-directive/the-osh-framework-directive-introduction
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/the-osh-framework-directive/the-osh-framework-directive-introduction
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3.5.2 Direktiva 89/654/EEC “Mbi kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës”22 

Direktiva 89/654/EEC  “Mbi kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës”  u miratua 

më 30 Nëntor 1989 dhe është direktiva e parë individuale në kuptim të nenit 16 (1) të Direktivës 

89/391 / EEC. 

Direktiva përcakton kërkesat minimale për sigurinë dhe shëndetin në vendin e punës. Vendet e 

punës duhet të plotësojnë kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit, duke e vënë punëdhënësin 

përpara detyrimit:  

• Rrugët për në daljet emergjente dhe vetë daljet mbahen të lira në çdo kohë; 

• Mirëmbajtja teknike e vendit të punës dhe pajisjeve kryhet sa më shpesh që të jetë e mundur; 

• Vendi i punës, pajisjet dhe pajisjet pastrohen rregullisht në një nivel adekuat të higjenës; 

• Pajisjet e sigurisë dhe pajisjet e destinuara për të parandaluar ose eleminuar rreziqet 

mirëmbahen dhe kontrollohen rregullisht. 

3.5.3 Direktiva 92/58/EEC “Mbi kërkesat minimale për sigurimin e shenjave (tabelave) të 

sigurisë dhe/ose shëndetit në vendin e punës” 23 

Direktiva e Këshillit 92/58/EEC, u miratua në datë 24 qershor 1992 dhe përcakton kërkesat 

minimale për sigurimin e sigurisë dhe/ose shenjës së shëndetit në punë. 

Punëdhënësit duhet të marrin masa për sigurimin e shenjave të sigurisë dhe shëndetit në punë, në 

vendet ku rreziqet nuk mund të shmangen ose zvogëlohen. Anekset e kësaj direktive japin 

informacion të detajuar në lidhje me kërkesat minimale për të gjitha shenjat e sigurisë dhe shëndetit. 

Punëtorët dhe përfaqësuesit e tyre duhet të jenë të informuar për të gjitha masat e marra në lidhje 

me shenjat e shëndetit dhe sigurisë në punë dhe duhet t'u jepen udhëzime të përshtatshme për këto 

shenja. Kjo mbulon kuptimin e shenjave dhe sjelljen e përgjithshme dhe specifike të kërkuar. 

 
22 https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/2 
23 https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/9 

https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/2
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/9
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IV.  KUADRI LIGJOR I BRENDSHËM QË GARANTON MBROJTJEN DHE 

SIGURINË E JETËS DHE SHËNDETIT NË PUNË  

Nëse do të shqyrtojmë kuadrin ligjor të brendshëm, konstatojmë që dispozitat themelore për 

mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit në punë, janë parashikuar në Kushtetutë, Kodin e Punës24, si dhe 

në një sërë aktesh të tjera ligjore e nënligjore të miratuara për zbatimin e tyre. 

Këto aktet ligjore parashikojnë parimin e përgjegjësisë së punëdhënësve për sigurinë dhe mbrojtjen 

e shëndetit në vendin e punës, si dhe marrjen e masave, duke i kategorizuar ne masa të përgjithshme 

dhe të posaçme. Në analizë të këtyre dispozitave të përgjithshme, konstatohet se qëllimi i tyre primar 

është parandalimi, ku ndër të tjera përfshihen dhe masat e marra për parandalimin e aksidenteve në 

punë. 

Mbrojta sociale e punës përbën një të drejtë të garantuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, 

e cila në nenin 49 të saj parashikon: 

1.  Secili ka të drejtë të fitojë mjetet e jetesës së tij me punë të ligjshme, që e ka zgjedhur ose  

pranuar vetë. Ai është i lirë të zgjedhë profesionin, vendin e punës, si dhe sistemin e 

kualifikimit të vet profesional. 

2. Të punësuarit kanë të drejtën e mbrojtjes shoqërore të punës. 

Pavarësisht se ky nen, përbën në vetevete një parim të përgjithshëm, Kushtetuta i garanton të gjithë 

qytetarëve të drejtën për mbrojtje sociale në punë. Nëpërmjet sanksionimit të saj në Kushtetutë vihet 

në dukje rëndësia që ajo zë në shtetin e së drejtës.  

4.1 Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë 

Kodi i Punës është akti ligjor, i cili parashikon dhe rregullon marrëdhënien midis punëdhënësit dhe 

punëmarrësit, duke parashikuar të drejta dhe detyrime reciproke për të dy palët. Çdo marrëdhënie 

kontraktore ngrihet mbi bazën e vulnetit të lire dhe të plotë të palëve, por marrëdhënia e punës është 

një marrëdhënie sui generis, që paraqet një devijim nga marrëdhëniet kontraktore të zakonshme, 

për këtë qëllim në Kodin e Punës parashikohen rregulla të detyrueshme për tu zbatuar nga të dy 

 
24 Shih Kapitullim VIII të Kodi të Punës së Republikës së Shqipërisë (nenet 39-76) 
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palët, pavarësisht vullnetit të tyre. Një nga këto detyrime lidhet dhe me respektimin e rregullave për 

mbrojtjen dhe sigurinë në punë. 

Në kuadër të mbrojtjes në punë të punëmarrësve, punëdhënësi ka detyrimin që të marrë masa 

efektive të gjithëanshme të mbrojtjes në punë, në mënyrë që të parandalohen të gjitha ngjarjet 

eventuale që mund të prekin jetën ose shëndetin e punëmarrësve.  

Në nenin 39 të Kodit të Punës parashikohet: 

1. Punëdhënësi për të parandaluar aksidentet dhe sëmundjet profesionale duhet të 

përcaktojë qartë rregullat e sigurimit teknik. 

2. Punëdhënësi, duhet të paguajë diferencën midis dëmit dhe shpërblimit që merr 

punëmarrësi nga sigurimet shoqërore, kur aksidenti ose sëmundja profesionale është 

pasojë e fajësisë së rëndë të punëdhënësit.  

3. Kur punëdhënësi nuk ka regjistruar punëmarrësin në sigurimet shoqërore, ai duhet të 

përballojë të gjitha shpenzimet që ka bërë punëmarrësi si rezultat i aksidentit ose  

sëmundjes profesionale, si dhe të gjitha dëmet si pasojë e mos regjistrimit. 

Kështu, punëdhënësi, në bazë të nenit 39/1 të Kodit të Punës, për të parandaluar aksidentet dhe 

sëmundjet profesionale, detyrohet të paracaktojë rregulla konkrete të sigurimit teknik, që janë të 

nevojshme, teknikisht të zbatueshme dhe që i përshtaten kryerjes së punës.  

Punëdhënësi duhet të vendosë sinjale të dallueshme, të qarta në çdo vend pune që paraqet rrezik për 

jetën dhe shëndetin e punëmarrësve. Kur punimet paraqesin rreziqe të veçanta, ai duhet të 

organizojë, vizita mjekësore për marrjen në punë dhe gjatë saj, në mënyrë periodike me shpenzimet 

e tij.25  

Në nenin 41 të Kodit të Punës, parashikohet se punëdhënësi duhet të marrë leje nga Inspektoriati i 

Punës para vënies në punë të ndërmarrjes ose një pjesë të saj, hapjes së mjedisit të punës, si dhe për 

 
25 Shih nenin 40 të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë 
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çdo ndryshim të rëndësishëm në mënyrën e punës, prodhimet e përdorura, makinat dhe pajisjet, 

përjashtuar lejet që kërkohen në bazë të ligjeve të tjera. 

Për më tepër punëdhënësi është ngarkuar me detyrimin që të mbajë gjithmonë në 

ndërmarrje dhe ti paraqesë Inspektoriatit të Punës, ndër të tjera një kopje të deklaratave të 

aksidenteve në punë që kanë ndodhur të paktën që prej tre vjetësh, si dhe dokumentin e vlerësimit 

të riskut për çdo vend pune.26 

Një rëndësi të veçantë, i është kushtuar kualifikimit të punëmarrësve, trajnimit të tyre dhe marrjes 

së masave mbrojtëse nga ana e punëdhënësve. 

Detyrimi kryesor i punëmarrësve mbetet respektimi i përpiktë i masave të sigurimit teknik dhe 

higjeno-sanitar, me qëllim që të mbrohet jeta dhe shëndeti i tyre. Që të zbatohet sa më mirë ky 

detyrim, është e domosdoshme që punëmarrësi të njihet paraprakisht me dispozitat e legjislacionit 

të punës që parashikojnë mbrojtjen në punë të punëmarrësve.  

Për sa më sipër, në nenin 43 të Kodit të Punës parashikohet se punëdhënësi duhet të informojë 

punëmarrësit mbi rreziqet që lidhen me punën dhe duhet t’i kualifikojë punëmarrësit për 

respektimin e kërkesave në fushën e shëndetit, sigurimit dhe higjienës. 

Kualifikimi dhe informimi bëhen gjatë marrjes në punë dhe përsëriten sipas nevojës. Punëdhënësi 

duhet t’u shpjegojë punëmarrësve të ekspozuar ndaj rreziqeve, domosdoshmërinë e zbatimit të 

masave të sigurimit teknik dhe higjenës. Në bazë të nenit 45 dhe 46 te Kodit parashikohet se vetëm 

personat e kualifikuar mund të drejtojnë makineritë dhe pajisjet e transportit, mekanike ose 

elektrike. 

Në Kodin e Punës janë parashikuar rregulla të posaçme për mbrojten kundër zjarrit. Në kuadrin e 

detyrimeve që burojnë nga mbrojtja në punë, në nenin 66 të Kodit të Punës, parashikohet se 

punëdhënësi duhet të verë në dijeni punëmarrësit për rreziqet nga zjarri dhe shperthimet e ndryshme, 

si dhe mbi mjetet mbrojtëse për të parandaluar shfaqjen e rreziqeve të tilla. Punëdhënësi, u mëson 

punëmarrësve, mënyrën e përdorimit të fikësave dhe mjeteve të tjera mbrojtëse kundër zjarrit, rrugët 

 
26 Po aty, neni 42 
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e daljes në rast zjarri dhe organizon të paktën një herë në vit ushtrime kundër zjarrit dhe mënyrën e 

evakuimit të personave.  

Përveç sa më sipër, në kreun X të Kodit të Punës parashikohet një rregullim i posaçëm në lidhje me 

mbrojtjen në punë të grave dhe fëmijëve.  

Në nenin 54 të Kushtetutës sanksionohet se fëmijët, të rinjtë, gratë shtatëzëna dhe nënat e reja, kanë 

të drejtën e një mbrojtjeje të veçantë nga shteti, duke u siguruar këtyre dy grupeve një mbrojtje në 

nivel kushtetues. 

Lidhur me mbrojtjen e veçantë të të miturve në punë, Kodi i Punës, në nenet 98-103, parashikon se 

ndalohet marrja në punë e të miturve nën moshën 16 vjeç. Ky ndalim nuk zbatohet për të miturit e 

moshës 14-16 vjeç gjatë pushimeve shkollore vetëm në punë të lehta, që nuk dëmtojnë shëndetin 

dhe formimin e tyre. Të miturit nga mosha 14 vjeç deri në16 vjeç, mund të jenë subjekti i këshillimit 

dhe formimit profesional, ndërsa të miturit nga mosha 16 vjeç mund të punësohen në punë të lehta 

që nuk dëmtojnë shëndetin dhe formimin e tyre.  

Përveç sa më sipër, në nenin 104 sanksionohet ndalimi i punës së rëndë apo të rrezikshme për gratë 

shtatëzëna ose me fëmijë në gji, që dëmtojnë apo rrezikojnë shëndetin e nënës dhe të fëmijës.  

Për shkeljet e legjislacionit të mbrojtjes në punë punëdhënësi apo personi përgjegjës mund të ketë 

përgjegjësi administrative, disiplinore ose penale. 

Përgjegjësia administrative përcaktohet për ato shkelje, të cilat nuk përmbajnë elementët e veprës 

penale. Kështu, sipas ligjit, sanksionet jepen për shkeljen e dispozitave të legjilacionit të punës, 

zbatimi i të cilave sigurohet nga inspektorët. 

Shkelje e legjislacionit të mbrojtjes në punë mund të sjellë gjithashtu edhe përgjegjësi 

disiplinore për punëmarrësin, në qoftë se sjellja e tij nuk formon vepër penale, duke 

zbatuar në këto raste, masa disiplinore, bazuar në nenin 37 të Kodit të Punës.  

Për shkeljen e legjislacionit të punës, të rregullave të sigurimit teknik dhe higjieno-sanitar, subjekti 

mund të ngarkohet edhe me përgjegjësi penale. 
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4.2 Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë  

Duke patur parasysh pasojën e shkaktuar apo rëndësinë e shkeljes së kryer, përgjegjësia e 

punëdhënësve nuk është thjesht civile apo administrative, por edhe penale.  

Për këtë arsye legjislatori ka parashikuar disa vepra penale në Kodin Penal të Republikës së 

Shqipërisë, që lidhen me shkeljet e kryera nga personat e ngarkuar me respektimin e rregullave për 

mbrojtjen në punë. 

Më konkretisht, neni 289 i këtij kod,i mbi shkeljen e rregullave në punë parashikon se: “Shkaktimi 

i vdekjes ose dëmtimi i rëndë i shëndetit të personit ardhur si pasojë e mosrespektimit të rregullave 

që kanë të bëjnë me punën, prodhimin,  shërbimin, të përcaktuara në ligj, në aktet e Këshillit të 

Ministrave apo në rregulloret e sigurimit teknik, të disiplinës teknike, të mbrojtjes në punë, të 

higjienës dhe sigurimit nga zjarri prej personave të ngarkuar me respektimin e rregullave dhe 

marrjen e masave në zbatim të tyre, dënohet me gjobë ose me burgim deri në dhjetë vjet. 

 Kur nga vepra penale është shkaktuar vdekja ose dëmtimi i rëndë i shëndetit të disa personave, 

dënimi për personin përgjegjës është jo më pak se pesë vjet”. 

Kjo vepër penale, në varësi të pasojës së shkaktuar përmban dhë një marzh dënimi më të lartë. 

Meqenëse nuk kërkon patjetër kryerjen e saj me dashje, pasi mund të kryhet dhe nga pakujdesia, 

personat e ngarkuar me respektimin e rregullave që lidhen me mbrojtjen dhe sigurinë në punë, ku 

përfshihet dhe parandalimi i aksidenteve në punë, duhet të marrin masa për mbrojtjen e punonjësve. 

Në Kodin Penal parashikohen edhe vepra të tjera penale të cilat kanë lidhje me 

përgjegjësinë e punëdhënësit në raste të caktuara si psh: Ndotja e ajrit përmes çlirimit të tymrave, 

gazrave dhe lëndëve të tjera toksike e radioaktive e bërë tej kufirit të normave të lejuara27; 

transportimi i mbeturinave toksike dhe radioaktive28; ndotja e ujërave të deteve, liqeneve, apo 

burimeve të rrjetit grumbullues e shpërndarës të ujërave me lëndë toksike, radioactive apo substanca 

të tjera që prishin ekuilibrin ekologjik29; shkelja e rregullave të caktuara për mbajtjen, prodhimin, 

 
27 Shih nenin 201 të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë 
28 Po aty, neni 202 
29 Po aty, neni 203  
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përdorimin, ruajtjen, transportimin dhe shitjen e lëndëve helmuese me efekt të forte;30 shkelja e 

rregullave të caktuara për mbajtjen, prodhimin, përdorimin, ruajtjen, transportimin dhe shitjen e 

lëndëve plasëse, djegëse apo radioaktive.  

4.3. Ligji nr. 10237, datë 18.02.2010, “Për sigurinë dhe shëndetin në punë”, i ndryshuar 

Për të vënë në zbatim dispozitat e Kodit të Punës, të cilat kryesisht kanë karakter të përgjithshëm, 

janë miratuar një numër aktesh ligjore e nënligjore ku përcaktohen rregullat e hollësishme për 

zbatimin e kërkesave per mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit në punë, ku përfshihen dhe parashikime 

ligjore të posaçme në lidhje me aksidentet në punë. 

Ligji nr.10.237, datë 18.02.2010 “Për Sigurinë dhe Shëndetin në Pune”, i ndryshuar, si dhe 

Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 108, datë 09.02.2011 “Për aftësitë që duhet të plotësojnë 

punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të 

shëndetit në punë”, kanë parashikuar për herë të parë parimet e reja për menaxhimin e sigurisë dhe 

shëndetit në punë.  

Në nenin 5 të këtij ligji parashikohet: "Aksident në punë ose për shkak të punës" është çdo ngjarje 

e papritur, që shkakton dëmtimin e menjëhershëm trupor, që ndodh gjatë kryerjes së punës apo të 

një shërbimi lidhur me të, si dhe çdo dëmtim tjetër i shëndetit, që nuk rrjedh nga sëmundje e 

përgjithshme, por që sjell paaftësi të përkohshme ose të përhershme në punë ose vdekje”.  

Sikurse konstatohet nga dispozita e mësipërme, jo të gjitha ngjarjet apo incidentet e ndodhura gjatë 

kryerjes së punës mund të konsiderohen aksidente ne punë. Në neni 28 të ligjit parashikohen në 

mënyrë të hollësishme rastet kur një ngjarje konsiderohet aksident në punë.  

Aksidenti vlerësohet se ka ndodhur në punë ose për shkak të punës, kur punëmarrësi dëmtohet gjatë: 

 a) kryerjes së punës, sipas përshkrimit të saj; 

 b) kryerjes së një pune tjetër, pa urdhër të punëdhënësit, por për arsye madhore, në 

 interes të punës; 

 c) kryerjes së një pune tjetër me porosi të punëdhënësit; 

 
30 Po aty, neni 281 
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 ç) kohës së pushimit në vendin e përcaktuar nga punëdhënësi, ose për vënien në rregull të 

 makinerive, veglave të punës, veshmbathjeve, para ose pas mbarimit të punës; 

 d) rrugës në linjën e drejtpërdrejtë, nga banesa për në punë dhe anasjelltas, në rastet kur 

 transporti është i organizuar nga punëdhënësi apo individualisht nga punëmarrësi; 

 dh) kryerjes së kurseve të formimit profesional; 

 e) dhënies së ndihmës së parë, për motive të kryerjes së detyrës, në rastet e fatkeqësive 

 natyrore. 

Me qëllim që të parandalohen aksidentet në punë, punëdhënësi ka detyrimin të hartojë masa për 

parandalimin e tyre. Më konkretisht në nenin 10 të ligjit parashikohet se punëdhënësi ka këto 

detyrime: 

 a) miraton, në fazën e kërkimit, të projektimit dhe ndërtimit të ndërtesave, të vënies në 

 punë të pajisjeve të punës e të teknologjive, që do të përdoren, zgjedh në përputhje me 

 dispozitat ligjore në fuqi, masa që çojnë në zvogëlimin dhe shmangien e rreziqeve për 

 aksidentet në punë dhe sëmundjet profesionale; 

 b) përpilon, duke vlerësuar rrezikun, një dokument vlerësimi dhe parandalimi të rrezikut, 

 që përmban masat me karakter teknik, organizativ, higjieno-sanitar, të cilat do të 

 zbatohen sipas kushteve specifike të vendeve të punës të veprimt arisë; 

 c) merr autorizimet përkatëse, sipas dispozitave ligjore në fuqi, para fillimit të çdo 

 veprimtarie, për mënyrën e veprimit për sigurinë dhe shëndetin në punë; 

 ç) përcakton, në përshkrimet e punës, cilësitë dhe përgjegjësitë e punëmarrësit në fushën  e 

 sigurisë dhe të shëndetit në punë, sipas pozicionit përkatës të punës; 

 d) harton, në zbatim të ligjit, udhëzimet e tyre, në mënyrë që të plotësojë dhe zbatojë 

 rregulloret për sigurinë dhe shëndetin në punë për veprimtari të veçanta dhe vendet e 

 punës në përgjegjësi të tyre. 

Megjithatë, këto masa nuk do të kishin kuptim nëse nuk do të garantohej zbatimi i tyre. Për këtë 

arsye, në nenin 11 të ligjit parashikohen në mënyrë të detajuar, cilat janë detyrimet e punëdhënësit 
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për garantimin e zbatimit të masave për parandalimin e aksidenteve në punë dhe të sëmundjeve 

profesionale si psh. detyrimi për të kontrolluar cilësinë e kryerjes së shërbimeve të personave 

përgjegjës ose të shërbimeve të jashtme të kontraktuara prej tij; marrja e masave për të siguruar 

materialet e nevojshme për informimin dhe trajnimin e punëmarrësve, etj. 

Në kreun V të ligjit parashikohen mënyra e njoftimit, hetimit, regjistrimit dhe raportimit të 

aksidenteve në punë. Me marrjen dijeni për ndodhjen e aksidentit, punëdhënësi ose personi 

përgjegjës i ngarkuar prej tij është i detyruar të bëjë regjistrimin e aksidentit në regjistrin e 

aksidenteve në punë dhe te sëmundjeve profesionale që mbahet në ndërmarrje.  

Në këtë regjistër, duhet te regjistrohen te gjitha aksidentet dhe gati-aksidentet, qe ndodhin ne 

ndërmarrje dhe te gjitha rastet e sëmundjeve profesionale dhe duhet të përmbajë këto elementë31:  

a) emrin, mbiemrin e të punësuarit; 

b) datëlindjen; 

c) profesionin; 

d) repartin ku ndodh aksidenti; 

e) datën e aksidentimit; 

f) te gjitha aksidentet në punë, me pasojë vdekjen; 

g) të gjitha aksidentet në punë, të cilat kanë sjelle humbje të aftësisë për pune të 

punëmarrësit; 

h) te gjitha ndodhitë ne te cilat mund te ishte shkaktuar aksidenti (gati-aksidenti); 

i) pjesa e dëmtuar e trupit; 

j) diagnoza e sëmundjes profesionale; 

k) data e diagnostikimit; 

l) faktorët shkaktues te sëmundjes ne mjediset e punës; 

m) ditët e paaftësisë për pune për shkak te aksidentit ose sëmundjes profesionale; 

n) masat qe duhen marre për të ardhmen. 

 
31 Shih Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 461, datë 22.7.1998 "Për Regjistrin që mban Punëdhënësi për aksidentet 
në punë dhe sëmundjet profesionale”. 
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Vihet re, se përveç regjistrimit të aksidenteve që mund të kenë shkaktuar vdekjen, apo kanë 

shkaktuar humbje të aftësisë për punë të punëmarrësit, punëdhënësi është i detyruar të regjistrojë 

dhe ato ndodhi/ngjarje, në të cilat mund të ishte shkaktuar aksident. 

Përveç sa më sipër punëdhënësi në rastin e aksidenteve duhet të mbajë një procesverbal, i cili duhet 

të firmoset nga punëdhënësi ose personi përgjegjës, si dhe inspektori i punës brënda 3 (tre) ditëve 

nga ndodhja e aksidentit. Aksidenti në punë duhet ti raportohet brënda 3 ditëve drejtorisë 

rajonale/zyrës vendore të inspektimit në punë, si dhe drejtorisë rajonale të sigurimeve shoqërore, në 

juridiksionin e të cilave ushtron veprimtarinë e tij punëdhënësi. 

Në rast të një aksidenti në punë ose për shkak të punës, me pasojë vdekje apo dëmtime të rënda 

masive, punëdhënësi ose personi përgjegjës, i ngarkuar prej tij, pas dhënies së ndihmës së parë, 

duhet të ruajë provat materiale, për analizën e këtij aksidenti, dhe të lajmërojë, menjëherë, organet 

e prokurorisë, Inspektoratin Shtetëror të Punës dhe Institutin e Sigurimeve Shoqërore.32 

Në nenin 40 të ligjit, parashikohet se organi kompetent për zbatimin e ligjit për sigurinë dhe 

shëndetin në punë, është Inspektorati Shtetëror që Mbulon Fushën e Punës33,  sot Inspektoriati 

Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, i cili ndër të tjera ka për detyrë të hetojë ngjarje, në 

përputhje me kompetencat e tij apo të autorizojë hetimin, si dhe konfirmon karakterin e aksidenteve. 

4.4 Ligji nr. 9634, datë 20.10.2006 “Për Inspektimin e Punës dhe Inspektoratin Shtetëror të 

Punës”, i ndryshuar 

Inspektoratit Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore është krijuar që në vitin 199334. Misioni 

i këtij institucioni është kontrolli, këshillimi, njoftimi, formimi, zbutja e konflikteve, parandalimi 

dhe sanksionimi, konkretisht ai ka për detyrë: 

1. Të sigurojë zbatimin e dispozitave ligjore për kushtet e punës dhe mbrojtjen e punëmarrësve 

në ushtrimin e profesionit të tyre, për kohëzgjatjen e punës, pagat, sigurimin, higjienën dhe 

 
32Shih Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 788, datë 14.12.2005 "Për përcaktimin e aksidentit në punë " 
33 Shënim: Ky emertim është ndryshuar me ligjin nr.161, datë 04.12.2014, i cili ka zëvendësuar emertimin Inspetorati 
Shtetëror i Punës 
34 Shih http://inspektoriatipunes.gov.al/sq/historiku-i-inspektoratit/ 

http://inspektoriatipunes.gov.al/sq/historiku-i-inspektoratit/
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mirëqenien, punësimin e fëmijëve, të të miturve dhe grave, si dhe për çështje të tjera, që 

lidhen ngushtë me to, në atë masë, që inspektorët e punës ngarkohen të sigurojnë zbatimin 

e këtyre dispozitave; 

2. T’u japë të dhëna dhe këshilla teknike punëdhënësit dhe punëmarrësit për mjetet më efikase 

të shqyrtimit të dispozitave ligjore; 

3. Të vërë në dijeni autoritetin përgjegjës për mangësitë dhe abuzimet, që nuk mbulohen në 

mënyrë të veçantë nga dispozitat ligjore në fuqi, si dhe të propozojë mjetet dhe instrumentet 

e nevojshme për përmirësimin e gjendje. 

Organizimi dhe funksionimi i Inspektoratit rregullohet në mënyrë specifike me VKM-në  nr.1139, 

datë 16.7.2008 “Mbi organizimin dhe funksionimin e ISHP-së”. 

Detyrimet e punëdhënësit në bazë të ligjit nr. 9634 dt. 30.10.2006, “Për inspektimin në punë dhe 

Inspektoratin Shtetëror të Punës”, i ndryshuar janë: 

 Njoftimi i Inspektoratit për të gjitha aksidentet në punë; 

 Sigurimi i të dhënave të nevojshme që lidhen me zbatimin e legjislacionit të punës; 

 Raportimi vjetor pranë Inspektoratit Shtetëror që mbulon fushën e Punës; 

Më konkretisht, në nenin 22 të këtij ligji parashikohet se punëdhënësi duhet të njoftojë menjëherë 

Inspektoratin për të gjitha aksidentet në punë, që shoqërohen me vdekje ose jo, si dhe për sëmundjet 

profesionale. 

Inspektorati Shtetëror në fushën e Punës, ka detyrimin që të hartojë dhe të botojë një raport vjetor, 

për punën e shërbimeve të inspektimit, i cili ndër të tjera duhet të përmbajë dhe numrin e aksidenteve 

në punë.35 

Gjatë procesit të inspektimit që kryejnë në subjekt për zbatimin e legjislacionit të punës, 

inspektori harton aktin e ekspertimit. Në rast të konstatimit të shkeljeve të legjislacionit të punës, 

inspektori i punës vendos njërin nga këto sanksione për punëdhënësin: paralajmërim, gjobë dhe/ose 

pezullim të punës.                                                                                                                                             

 
35Shih nenin 29 të ligjit nr. 9634, datë 20.10.2006 “Për Inspektimin e Punës dhe Inspektoratin Shtetëror të Punës”, i 
ndryshuar 
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Në rast se punëdhënësi nuk njofton Inspektorartin brenda 24 orëve të aksidenteve në punë me pasojë 

vdekjen, apo të aksidenteve të rënda, inspektori i punës vendos gjobë në masën 100 000 (njëqind 

mijë) lekë. 

4.5 Ligji nr. 135, datë 22.12.2016 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë, emergjencat dhe 

shpëtimin në veprimtarinë minerare dhe punimet nëntokësore në veprat hidroenergjitike”  

Ky ligj ka për objekt përcaktimin e parimeve të përgjithshme që rregullojnë sigurinë dhe shëndetin në punë, 

emergjencat dhe shpëtimin në veprimtarinë minerare dhe në punimet nëntokësore të veprave 

hidroenergjetike.  

Edhe ky ligj, e vë theksin tek zbatimi  në mënyrë korrekte i kërkesave të sigurisë në punë, për monitorimin 

e të cilave është parashikuar krijimi i Autoritetit Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera 

(AKSEM),  i cili është kompetent për inspektimin e sigurisë, vlerësimin e rreziqeve, përcaktimin e 

masave parandaluese, vendosjen e sanksioneve dhe ndërhyrjen për përballimin e emergjencës dhe shpëtimin 

në veprimtarinë minerare dhe të punimeve nëntokësore të veprave hidroenergjetike.36 

AKSEM ka për kompetencë dhe kryen inspektime në: 

• Minierat nëntokësore me regjim gazi, të cilat inspektohen jo më pak se 3 (tre) herë në vit; 

•  Minierat nëntokësore pa regjim gazi dhe punimet nëntokësore të veprave hidroenergjetike, 

të cilat inspektohen jo më pak se 2 (dy) herë në vit; 

• Minierat sipërfaqësore, fabrikat e pasurimit dhe impiantet e përpunimit të mineraleve, të 

cilat inspektohen jo më pak se një herë në vit; 

• Monitoron e mbikëqyr galeritë e minierave të mbyllura dhe jashtë përdorimit; 

• Siguron gatishmërinë e plotë të personelit, pajisjeve dhe mjeteve për të ndërhyrë e përballuar 

situatën për shpëtimin e njerëzve, për çdo situatë emergjente në veprimtaritë minerare dhe 

punimet nëntokësore të veprave energjetike. 

 
36 Shih nenin 2 të ligjit nr.135, datë 22.12.2016 “Për Sigurinë dhe Shendetin në punë, emergjencat dhe shpëtimin në 
veprimtarinë minerare dhe punimet nëntokësore në veprat hidroenergjitike”. VKM nr. 214 datë 20.04.2018 "Për 
Organizimin dhe Funksionimin e Autoritetit Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera”. 
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• Vlerëson, mbyll dhe monitoron grykat e punimeve minerare në minierat e braktisura. 

• Regjistron çdo subjekt që kryen veprimtari minerare dhe në punimet nëntokësore në veprat 

hidroenergjetike, etj. 

Subjektet që kryejnë veprimtari minerare dhe punime nëntokësore në veprat hidroenergjitike njoftojnë 

menjëherë AKSEM-in për çdo rast aksidenti, me rrezik ose humbje jete, si dhe për raste të emergjencave 

serioze, që kërkojnë ndërhyrjen e trupës së emergjencave dhe shpëtimit, si dhe këqyrjen e vendit të 

ngjarjes nga ky institucion.37  

AKSEM-i shqyrton aksidentet e avaritë e rënda dhe përcakton cilat janë shkaqet e përgjegjësitë, si dhe 

masat që duhen marrë për përmirësimin e gjendjes. Kur subjekti nuk njofton AKSEM-in në rast aksidenti 

ose avarie të rëndë në minierë, në karrierë apo në punim nëntokësor në veprat hidro-energjetike, masa e 

gjobës është 100 mijë lekë.38 

4.6 Akte nënligjore në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë në punë 

Në zbatim të akteve ligjore të sipërcitura janë miratuar një sërë vendimesh nga Këshilli i Ministrave,39 disa prej 

të cilave do ti analizojmë më poshtë:  

 
37 Po aty, neni 6 
38 Po aty, neni 22 
39 VKM nr. 520, datë 6.8.2014 “Për miratimin e Rregullores “Për mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit të 
punëmarrësve nga risqet e lidhura me kancerogjenët dhe mutagjenët në punë”; VKM nr. 521, datë 6.8.2014 
“Për miratimin e Rregullores “Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për punën me pajisje me ekran 
shfaqës”. VKM nr. 522, datë 6.8.2014, “Për miratimin e Rregullores “Për mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit 
të punëmarrësve nga risqet e lidhura me agjentët kimikë në punë”. VKM nr. 523, datë 6.8.2014, “Për 
miratimin e Rregullores “Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për mbrojtjen e punëmarrësve 
lidhur me punën e krahut me ngarkesa”; VKM nr. 312, datë 5.5.2010, të “Për miratimin e rregullores për 
sigurinë në kantier”; VKM nr. 550, datë 27.8.2014 “Për miratimin e Rregullores “Për mbrojtjen e sigurisë 
dhe shëndetit të punëmarrësve nga risqet e lidhura me ekspozimin ndaj agjentëve biologjikë në punë”; VKM 
nr. 841, datë 3.12.2014 “Për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet që lidhen me dridhjen mekanike në vendin 
e punës”; VKM nr. 842, datë 3.12.2014 “Për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet që lidhen me zhurmën në 
vendin e punës”; VKM nr. 843, datë 3.12.2014 “Për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet që lidhen me rrezatimin 
optik në vendin e punës”. VKM nr. 844, datë 3.12.2014 “Për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet që lidhen me 
rrezatimin jojonizues në vendin e punës”; VKM nr. 384, datë 6.5.2015 “Për Miratimin e Rregullores “Për 
kërkesat minimale për sigurinë dhe shëndetin në punë të punëmarrësve në risk nga atmosferat shpërthyese”.  
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 4.6.1 VKM nr. 107, datë 09.02.2011 “Për përbërjen, rregullat e organizimit dhe të 

 funksionimit të Këshillit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë dhe Përfaqësuesit të 

 Punëmarrësve” 

Me qëllim garantimin e të drejtave të punëmarrësve që lidhen me sigurinë dhe shëndetin në punë, 

çdo subjekt duhet të ketë në përbërje të tij një Këshill të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë, i cili 

përbëhet nga përfaqësues të punëmarrësve dhe punëdhënësve.40 Kur veprimtaria dhe proceset e 

punës kanë rrezikshmëri të lartë për sigurinë dhe shëndetin në punë, duhet të ketë përfaqësues të 

punëmarrësve, pavarësisht nga numri i punëmarrësve.  

Parimet dhe rregullat e funksionimit të Këshillit, parashikohen në ligjin nr.10.237, datë 18.02.2010 

“Për Sigurinë dhe Shëndetin në Pune”, i ndryshuar.41 

Këshilli i sigurisë dhe shëndetit në punë, ka si mision të kontribuojë në mbrojtjen e shëndetit fizik 

mendor dhe të sigurisë së punëmarrësve, si dhe në përmirësimin e kushteve të punës.  

Kompetencat e Këshillit të Sigurisë dhe Shëndetit në punë janë: 

 a) merr pjesë në vlerësimin, hartimin dhe vënien në jetë të programeve të parandalimit të 

 rreziqeve në ndërmarrje;  

 b) nxit nisma për mënyrat dhe procedurat për parandalimin efektiv të rreziqeve, duke i 

 propozuar ndërmarrjes përmirësimin e kushteve dhe mënjanimin e rreziqeve.  

Punëdhënësi është i detyruar të zbatojë propozimet e bëra nga këshilli i sigurisë dhe shëndetit në 

punë, duke bashkëpunuar me Inspektoratin Shtetëror të Punës dhe Inspektoratin Sanitar Shtetëror. 

 
40 Konkretisht përbërja e Këshillit bëhet në bazë të këtij raporti: “Subjektet me 51 deri 250 punëmarrës, duhet të ketë jo 

më pak se 3 përfaqësues punëmarrësish e 3 përfaqësues punëdhënësish; subjektet me 251 deri 500 punëmarrës ,duhet 

të ketë jo më pak se 4 përfaqësues punëmarrësish e 4 përfaqësues punëdhënësish; subjektet me 501 deri 1500 

punëmarrës, duhet të ketë jo më pak se 6 përfaqësues punëmarrësish e 6 përfaqësues punëdhënësish; subjektet me mbi 

1500 punëmarrës duhet të ketë jo më pak se 9 përfaqësues punëmarrësish e 9 përfaqësues punëdhënësish. 
41 Shih nenin 14, 15 të ligjit nr. 10.237, datë 18.02.2010 “Për Sigurinë dhe Shëndetin në Pune”. 
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Zgjedhja e përfaqësuesve të punëmarrësve në këshillin e sigurisë dhe shëndetit në punë bëhet me 

votim të fshehtë, në përputhje me rregullat e parashikuar në VKM-në nr.107, datë 09.02.2011. 

Fillimisht punëdhënësi duhet të bëjë njoftimin për paraqitjen e kandidaturave të punëmarrësve, të 

cilët pretendojnë të zgjidhen si përfaqësues të punëmarrësve në këshillin e sigurisë dhe shëndetit në 

punë, duke specifikuar edhe numrin e personave që do të marrin pjesë në këtë këshill. Brenda shtatë 

ditëve nga bërja publike e njoftimit nga punëdhënësi, punëmarrësit duhet të paraqesin, pranë 

punëdhënësit, kërkesën e tyre për të kandiduar. 

Më pas punëdhënësi bën publik, duke e afishuar në mënyrë të dukshme në mjediset e 

ndërmarrjes/institucionit, njoftimin për zhvillimin e votimit të fshehtë për zgjedhjen e përfaqësuesve 

të punëmarrësve në këshillin e sigurisë dhe shëndetit në punë.  

I gjithë procesi i votimit, administrimit dhe numërimit të votave kryhet nga Komisioni i Votimit, i 

cili ka në përbërje të tij një përfaqësues të punëdhënësit, nga një përfaqësues për çdo organizatë të 

punëmarrëve që funksionon pranë punëdhënësit, si dhe një përfaqësues të atij grupi punëmarrësish 

që nuk është bërë pjesë e asnjë organizatë të punëmarrësve.  Kandidati apo kandidatët, që fitojnë 

shumicën e votave, në krahasim me kandidatët e tjerë, pjesëmarrës në votim, konsiderohen 

përfaqësues të punëmarrësve në këshillin e sigurisë dhe shëndetit në punë.  

 

4.6.2 VKM nr. 692, datë 13.12.2001 “Për masat e veçanta të sigurimit dhe mbrojtjes së shëndetit 

në punë” 

Përveç sa më sipër, në VKM nr. 692, datë 13.12.2001 “Për masat e veçanta të sigurimit dhe 

mbrojtjes së shëndetit në punë”, e ndryshuar, parashikohen masa të veçanta që duhet të marrë 

punëdhënësi, për të mbrojtur dhe siguruar jetën dhe shëndetin e punëmarrësit në punë, konkretisht:  

a) Të shmangë rreziqet, duke vlerësuar ato realisht dhe në origjinë;  

b) Të vendosë punëmarrësit në punë sipas aftësive profesionale, gjendjes shëndetësore të 

bazuar në vizitën mjekësore, të kryer nga specialistët para pranimit në punë, moshës, seksit;    

c) Të marrë parasysh zhvillimin e teknikës; 

ç) Të zbatojë masat që vënë mbrojtjen kolektive mbi ato individuale;  

d) T'u japë punëmarrësve instruksionet e duhura për mbrojtjen e shëndetit në punë dhe për 

njohjen dhe zbatimin e rregullave të sigurimit teknik;  
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dh) Të vendosë në përdorimin e makinerive dhe të mekanizmave, me shkallë rrezikshmërie 

kolektive, punëmarrës të pajisur me dëshmi aftësie;  

e) Të marrë në provë çdo muaj punëmarrësit e pakualifikuar dhe çdo 3 muaj punëmarrësit e 

kualifikuar, për përvetësimin e rregulloreve të sigurimit teknik. 

Punëdhënësi ka detyrimin të sigurojë dhe funksionimin e shërbimit mjekësor, nëpërmjet mjekut të 

ndërmarrjes, në të gjitha subjektet që ushtrojnë veprimtari prodhuese, private ose shtetërore, 

vendase ose te huaja, juridike ose fizike.  

Mjeku i ndërmarrjes, ndër të tjera, këshillon punëdhënësin për problemet e mbrojtjes në punë, për 

shmangien e aksidenteve dhe te sëmundjeve profesionale, si dhe për te gjitha çështjet e mbrojtjes 

se shëndetit dhe sigurisë në punë, studion shkaqet e aksidenteve në punë e të sëmundjeve 

profesionale, duke i propozuar punëmarrësit masat për shmangien e tyre, plotëson regjistrin e 

paaftësisë se përkohshme ne pune, të aksidentit në punë dhe sëmundjeve profesionale, si dhe në 

bashkëpunim me punëdhënësin, denoncon pranë Inspektoratit te Punës rastet e aksidenteve dhe te 

sëmundjeve profesionale .42 

4.6.3 VKM nr. 562, datë 3.7.2013, “Për miratimin e Rregullores “Për Kërkesat Minimale 

të Sigurisë dhe Shëndetit në Përdorimin e Pajisjeve të Punës në Vendin e Punës” 

Kjo rregullore përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit në përdorimin e pajisjeve të 

punës nga punëmarrësit në vendin e tyre të punës. Këto kërkesa minimale duhet të përmbushen së 

pari mga punëdhënësi, i cili ka për detyrë ti garantojë ato, e më pas nga pumëmarrësi i cili është i 

detyruar të vërë në zbatim këto kërkesa minimale me qëllim që veprimtaria e tyre e punës të jetë sa 

më e sigurt. 

Në nenin 3 të saj parashikohen detyrimet e përgjithshme të punëdhënësit: 

1. Punëdhënësi merr masat e nevojshme për të siguruar që pajisjet e punës, të vëna në 

dispozicion të punëmarrësve në vendin e punës, të jenë të përshtatshme për punën që duhet 

kryer, apo të përshtatet siç duhet për këtë qëllim dhe të mund të përdoret nga punëmarrësit 

pa dëmtuar sigurinë dhe shëndetin e tij. 

 
42 Shih VKM nr.742, datë 6.11.2003 “Për disa shtesa dhe ndryshime të VKM-së Nr. 692, datë 13.12.2001 “Për masat 
e veçanta të sigurimit dhe mbrojtjes së shëndetit në punë””. 
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Në përzgjedhjen e pajisjeve të punës që ai parashikon për t’u përdorur, punëdhënësi i 

kushton vëmendje kushteve dhe karakteristikave specifike të punës dhe rreziqeve që 

ekzistojnë në vendin e punës, për sigurinë dhe shëndetin e punëmarrësve, dhe çdo rreziku 

shtesë që vjen nga përdorimi i pajisjeve të punës në fjalë. 

2. Kur nuk është e mundur të sigurohet plotësisht që pajisjet e punës të mund të përdoren 

pa risqe për sigurinë dhe shëndetin e punëmarrësve, punëdhënësi merr masa të 

përshtatshme për minimizimin e këtyre risqeve. 

Punëdhënësi është i detyruar, që të bëjë sigurimin e pajisjeve të punës të shoqëruara nga 

dokumentacioni shpjegues në gjuhën shqipe apo në çdo gjuhë tjetër të kuptueshme për 

punëmarrësin, duke u përfshirë të dhënat në lidhje me përdorimin, funksionimin dhe mirëmbajtjen 

e tyre në mënyrë të sigurt. 

Gjithashtu ai duhet të kryeje kontrollin fillestar të pajisjeve të punës në momentin e parë të instalimit 

të tyre si dhe të vazhdueshëm, duke kryer kontrolle periodike dhe speciale nga persona kompetentë 

që kanë kualifikimet e duhura.43  

Për ato pajisje pune që paraqesin një rrezik të veçantë, punëdhënësi duhet të sigurohet që të përdoren 

vetëm nga punëmarrësit e kualifikuar apo të ngarkuar për të kryer këtë punë. Për këtë, ai duhet të 

bëjë dhe trajnimin e punëmarrësve për çdo rrezik të mundshëm, sidomos të atyre punëmarrësve që 

kanë për detyrë të riparojnë, të ndryshojnë, të mirëmbajnë dhe të kryejnë shërbimet e mirëmbajtjes 

së pajisjeve të punës. Për këto punëmarrës, trajnimi është i nevojshëm dhe duhet të jetë i veçantë.44 

 

4.6.4 VKM nr. 563, datë 3.7.2013, “Për miratimin e Rregullores “Për Kërkesat Minimale 

të Sigurisë dhe Shëndetit për Përdorimin e Pajisjeve Mbrojtëse Individuale në Vendin e 

Punës” 

 

Kjo rregullore ka si qëllim të përcaktojë kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për përdorimin 

e pajisjeve mbrojtëse individuale, më poshtë referuar si PMI, në vendin e punës, të nevojshme për 

 
43 Për më tepër lexo nenin 5 të Rregullores “Për Kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit në Përdorimin e Pajisjeve 
të Punës në Vendin e Punës” 
44 Po aty, neni 10 
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mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të punëmarrësve në punë. Lista e veprimtarive të punës në të cilat 

sigurohen/ofrohen pajisjet mbrojtëse individuale ndodhet në shtojcën II që kjo rregullore ka të 

bashkangjitur. 

Në nenin 4 të saj sanksionohen këto detyrime për punëdhënësin:  

1. Punëdhënësi siguron për punëmarrësit pajisjet mbrojtëse individuale për mbrojtjen e 

jetës dhe shëndetit të tyre, në përputhje me nenin 3 të kësaj rregulloreje dhe mbi bazën e 

vlerësimit të riskut të veprimtarive të veçanta të punës. 

2. Punëdhënësi bazuar në vlerësimin e riskut, përgatit me shkrim, për secilin profesion, 

listën e pajisjeve mbrojtëse individuale me të cilat pajiset punëmarrësi, përcakton rregulla 

të veçanta lidhur me përdorimin e pajisjeve mbrojtëse individuale. 

3. Punëdhënësi vë në dispozicion, pa pagesë për punëmarrësin, pajisjet mbrojtëse 

individuale. 

4. Punëdhënësi garanton funksionimin e mirë teknik dhe higjienën e pajisjeve mbrojtëse 

individuale, nëpërmjet mirëmbajtjes, riparimit apo zëvendësimit në rastet e nevojshme. 

Për më tepër, punëdhënësi duhet të bëjë vlerësimin e pajisjeve mbrojtëse individuale, i cili 

përfshin45: 

a) identifikimin e rreziqeve, ndaj të cilave mund të ekspozohen punëmarrësit;  

b) analizën dhe vlerësimin e risqeve që mund të shmangen me mjete të tjera;  

c) përcaktimin e karakteristikave që çdo pajisje mbrojtëse individuale duhet të ketë për të 

qenë e efektshme kundër rreziqeve përkatëse, duke marrë parasysh edhe riskun që mund të 

krijohet nga përdorimi i tyre;  

ç) krahasimin e karakteristikave të pajisjeve mbrojtëse individuale në dispozicion me 

karakteristikat e përmendura në shkronjën “c”;  

d) përgatitjen e dokumentit përfundimtar mbi vlerësimin e pajisjeve mbrojtëse individuale 

dhe hartimin e listës së pajisjeve mbrojtëse individuale për çdo rrezik dhe profesion. 

 

 
45 Shih neni 6 i Rregullores “Për Kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit për Përdorimin e Pajisjeve 
Mbrojtëse Individuale në Vendin e Punës”. 
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Punëmarrësit duhet të informohen për çdo artikull të pajisjeve mbrojtëse individuale dhe për kushtet 

e përdorimit të tyre, si dhe të udhëzohen në një mënyrë të atillë, që ato mund ta kuptojnë në lidhje 

me risqet nga të cilat ato i mbrojnë. Punëdhënësi mund të kryejë dhe trajnime apo demostrime nëse 

është e nevojshme.   

 

4.6.5 VKM nr. 564, datë 3.7.2013, “Për miratimin e Rregullores “Për Kërkesat Minimale 

të Sigurisë dhe Shëndetit në Vendin e Punës” 

 

Kjo rregullore përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës, duke 

përjashtuar: 

a) mjetet e transportit që përdoren jashtë ndërmarrjes dhe vendet e punës brenda mjeteve 

të transportit; 

b) kantieret e lëvizshme apo të përkohshme të punës; 

c) industritë nxjerrëse; 

ç) anijet e peshkimit; 

d) fushat, pyjet dhe vendet e tjera që janë pjesë e ndërmarrjeve bujqësore dhe pyjore, dhe 

që ndodhen jashtë ndërtesave dhe territorit të ndërmarrjes. 

Për të garantuar sigurinë dhe shëndetin e punëmarrësve dhe të personave të tjerë në vendin e punës, 

punëdhënësi siguron46:  

a) mbajtjen hapur në çdo kohë të rrugëve të lëvizjes drejt daljeve të emergjencës dhe vetë 

daljet;  

b) mirëmbajtjen teknike të vendit të punës dhe të mjeteve e pajisjeve, si dhe korrigjimin sa 

më shpejt të jetë e mundur të çfarëdo të mete të konstatuar, që cenon sigurinë dhe shëndetin 

në vendin e punës;  

c) kontrollin dhe mirëmbajtjen e vazhdueshme të pajisjeve të sigurisë dhe mjeteve mbrojtëse, 

për parandalimin e riskut dhe eliminimin e rreziqeve;  

 
46 Shih neni 4 i Rregullores “Për Kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit në Vendin e Punës”. 
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ç) pastrimin e vazhdueshëm të vendit të punës, të pajisjeve dhe mjeteve të punës, si dhe 

mjediseve të tjera të lidhura me vendin e punës me qëllim sigurimin e një niveli të 

përshtatshëm të higjienës. 

Punëdhënësi, duhet ti japë informacionin e duhur punëmarrësit në lidhje me të gjitha masat që 

punëdhënësi ka marrë për parandalimin e risqeve në vendin e punës, me qëllim ofrimin e një vendi 

pune të sigurt e të shëndetshëm. 

4.6.6 VKM nr. 312, datë 5.5.2010 “Për miratimin e Rregullores “Për sigurinë në kantier” 

Kjo rregullore përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e 

përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes që duhet të merren nga 

punëdhënësi. 

Në nenin 8 të tij, parashikohet se punëdhënësit e subjekteve që realizojnë punimet vëzhgojnë masat 

e përgjithshme të mbikëqyrjes sipas aneksit V të kësaj rregulloreje dhe kujdesen në veçanti për: 

• mbajtjen e kantierit në kushte të rregullta dhe kushte shëndetësore të shëndetshme; 

• kryejnë zgjedhjen e vendndodhjes së pozicioneve të punës, duke pasur parasysh kushtet e 

hyrjes për në këto vende, duke përcaktuar rrugë ose zona për zhvendosjen ose qarkullimin, 

kushtet e lëvizjes së materialeve të ndryshme, për këtë qëllim hartojnë planin operativ të 

sigurisë për të cilin flet neni 2, germa "h";  

• kryejnë mirëmbajtjen e kontrollin para fillimit të punës dhe kontrollin periodik të impianteve 

dhe pajisjeve të punës me qëllim eliminimin e defekteve që mund të dëmtojnë sigurinë ose 

shëndetin e punëmarrësve;  

• caktojnë kufijtë dhe përgatitin zonën e stoqeve dhe të depozitimit të materialeve, në veçanti 

kur bëhet fjalë për lëndë dhe substanca të rrezikshme;  

• përshtatin në funksion të zhvillimit të kantierit, të kohëzgjatjes efektive që duhet t'i jepet 

llojeve të ndryshme të punës ose fazave të punës;  

• kryejnë bashkëpunimin midis punëdhënësve dhe punëmarrësve të pavarur; 

• kryejnë bashkëveprimin me aktivitetet që ndodhin në vendndodhje, brenda dhe në afërsi të 

kantierit. 
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Në aneksin pesë të saj, parashikohet detyrimi i punëdhënësit për të vlerësuar të gjitha rreziqet për 

sigurinë dhe shëndetin e punëmarrësve, përfshirë dhe atë grup punëmarrësish, të cilët janë të 

ekspozuar ndaj rreziqeve të veçanta, në zgjedhjen e mjeteve të punës e të substancave ose 

preparateve kimike të përdorura dhe në sistemimin e vendeve të punës.47 Për këtë qëllim, ai duhet 

të përgatisë një relacion mbi vlerësimin e rreziqeve për sigurinë dhe shëndetin në punë.  

Detyrimet e punëdhënësit, parashikohen në mënyrë të detajuar në pikën 2.5 të aneksit, ku ndër të 

tjera mund të përmendim detyrimin e tij për të vënë në dispozicion të punëmarrësve mekanizmat e 

përshtatshëm e të nevojshëm për mbrojtjen individuale, si dhe detyrimin e tij, për të  marrë  masat 

e nevojshme në mënyrë që vetëm punëmarrësit, të cilët kanë marrë udhëzimet e duhura mund të 

hyjnë në zonat me rrezik të lartë e specifik, apo detyrimin e tij për të informuar punëmarrësit ndaj 

ekzistencës së një rreziku të lartë e të menjëhershëm dhe masat që duhet të marrin etj. 

Ndërkaq punëmarrësi është i detyruar të kujdeset për shëndetin e tij, si dhe të personave të 

pranishëm në vendin e punës.48 

Për më tepër, punëmarrësit duhet të: 

a) ndjekin dispozitat dhe udhëzimet e dhëna nga punëdhënësi, nga drejtuesit, dhe personat 

e caktuar, me qëllim mbrojtjen kolektive e individuale;  

b) përdorin në mënyrë të rregullt makineritë, aparatet, instrumentet, substancat e preparatet 

e rrezikshme, mjetet e transportit e mjete të tjera të punës, si dhe mekanizmat e sigurisë; 

c) përdorin në mënyrë të përshtatshme mekanizmat e mbrojtjes të vëna në dispozicion të 

tyre;  

d) njoftojnë menjëherë punëdhënësin, drejtuesin ose përgjegjësin e tyre për mangësitë në 

mjetet e mekanizmat në shkronjat "b" dhe "c", si dhe kushte të tjera rreziku për të cilat janë 

në dijeni, dhe japin ndihmën e tyre, në rast urgjencë, për të eliminuar ose reduktuar këto 

mangësi ose rreziqe, duke njoftuar përfaqësuesin e punëmarrësve për sigurinë;  

 
47 Shih pika 2.1 dhe 2.2 e Aneksit të Rregullores “Për sigurinë në kantier” 
48 Shih pika 3 e Aneksit të Rregullores “Për sigurinë në kantier” 



45 

 

e) mos të lëvizin ose ndryshojnë pa autorizim pajisjet e sigurisë, të sinjalizimit ose të 

kontrollit;  

f) nuk duhet të ndërmarrin me iniciativën e tyre veprime ose lëvizje, të cilat nuk hyjnë në 

kompetencën e tyre dhe mund të vënë në rrezik sigurinë e tyre dhe të punëmarrësve të tjerë;  

g) u nënshtrohen kontrolleve shëndetësore të parashikuara për ta;  

h) kontribuojnë, së bashku me punëdhënësin, drejtuesit dhe përgjegjësit në plotësimin e 

detyrimeve të vëna nga autoritet kompetente ose detyrimeve të nevojshme, për mbrojtjen e 

sigurinë e punëmarrësve. 

 

4.6.7 VKM nr. 1012, datë 10.12.2010 “Për miratimin e Rregullores “Për sinjalet në 

kantier dhe vendin e punës”  

Kjo rregullore përcakton rregullat minimale të sinjalistikës në kantier, për mbrojtjen dhe sigurinë e 

shëndetit në çdo kantier e vend pune, gjatë kryerjes së veprimtarisë publike apo private, me 

përjashtim të sinjalistikës që përdoret për rregullimin e trafikut rrugor, hekurudhor, lumor, detar dhe 

ajror, si dhe për shenja, për vendosjen në treg të substancave dhe preparateve të rrezikshme, 

produkteve dhe/ose pajisjeve. 

Punëdhënësi duhet të parashikojë ose të verifikojë ekzistencën e një sinjalistike të sigurisë e të 

shëndetit në kantier dhe në vendin e punës. Me qëllim shmangien e rrezikut që mund t’ju vijë 

punëmarrësve, punëdhënësi duhet të kryejë49: 

a) njoftimin e një risku ose të një rreziku të personit të ekspozuar; 

b) ndalimin e sjelljes që mund të shkaktojë rrezik; 

c) përshkrimin e caktuar të sjelljeve të nevojshme me qëllim sigurinë; 

ç) dhënien e treguesve relativë të daljeve të sigurisë ose mjeteve të shpëtimit e të sigurisë; 

d) dhënien e treguesve të tjerë në drejtim të parandalimit dhe sigurisë. 

 
49 Neni 4 i Rregullores “Për sinjalet në kantier dhe vendin e punës” 
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Punëdhënësi duhet gjithashtu të informojë punëmarrësin apo përfaqësuesin e punëmarrësve për të 

gjitha masat e përshtatshme ose që duhen përshtatur për sinjalistikën e sigurisë që duhet të përdoret 

në kantier. 

Punëdhënësi duhet të sigurojë që përfaqësuesi i punëmarrësve dhe punëmarrësit të marrin 

informacionin e përshtatshëm, në veçanti në formën e instruksionit të saktë që duhet të kenë për 

objektin e sinjalistikës së sigurisë.50 

 

V. SINDIKATAT DHE ROLI I TYRE NË MBROJTJEN DHE SIGURINË E SHËNDETIT 

DHE JETËS SË PUNËMARRËSVE 

Sindikatat janë organizata shoqërore të pavarura nga punëdhënësi, administrata shtetërore dhe 

partitë politike, të cilat përbëhen nga anëtarë (punëtorë) dhe nga drejtues të bashkuar për të mbrojtur 

të drejtat e anëtarëve dhe për te promovuar interesat e tyre.  

Organizimi dhe veprimtaria e organizatave sindikale në Shqipëri, rregullohet nga dispozitat e Kodit 

të Punës51, si edhe ligji “Për Sindikatat në Republikën e Shqipërisë". Sipas kësaj kornize ligjore, 

sindikatat janë organizata profesionale dhe struktura e tyre e organizimit në federata e konfederata 

është e përcaktuar me ligj. Për themelimin e një sindikate mjafton firma e njëzet anëtarëve.52 

Në veprimtarinë e tyre, sindikatat udhëhiqen nga vullneti i lirë i anëtarëve, duke u mbështetur në 

Kushtetutë, ligjet, statutin dhe programin e tyre. Sindikatat janë të detyruara të respektojnë rendin 

juridik. 

Disa prej qëllimeve dhe detyrave kryesore te sindikatave janë:  

• të negociojnë pagat dhe kushtet e punës; 

• të rregullojnë mardhëniet mes punonjësve dhe punëtorëve; 

• të ndërmarrin aksione për të përforcuar negociatat për kontrata kolektive;  

• të kërkojnë të drejtat dhe ngrenë çështje në emër dhe interes të punëtorëve; 

• të zgjidhin problematika të ndryshme që lidhen me klasën punëtore.           

 
50 Po aty, neni 5 
51 Shih Kreu XVI, XVII dhe XVII të Kodit të Punës 
52 Shih Caro.E, Danaj. S, Xhaho.A “Organizimi sindikal në Shqipëri, aksesuar në linkun http://cessalbania.al/wp-
content/uploads/2017/02/6-Sindikatat-ne-Shqiperi.pdf 

http://cessalbania.al/wp-content/uploads/2017/02/6-Sindikatat-ne-Shqiperi.pdf
http://cessalbania.al/wp-content/uploads/2017/02/6-Sindikatat-ne-Shqiperi.pdf
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Për sindikalistët dhe aktivistët e të drejtave në punë, zbatimi i ligjit për sigurinë dhe shëndetin në 

punë është shumë i nevojshëm dhe duhet zbatuar me korrektësi dhe seriozitet nga institucionet 

përgjegjëse. 

Me qëllim identifikimin e rolit në praktikë të sindikatave në mbrojtjen dhe sigurinë e shëndetit dhe 

jetës së punëmarrësve, i’u drejuan kërkesa në rrugë zyrtare, por nuk morëm asnjë përgjigje në lidhje 

me veprimet që ishin marrë nga këto organizma për mbrojtjen e të drejtave të punëmarrësve.     

Nga komunikimi me një përfaqësues të Sindikatës së Minatorëve të Bashkuar të Bulqizës në lidhje 

me aksidentet në punë dhe mënyrës së trajtimit të tyre, ai shprehet se: “Statistika nuk ka shumë në 

fakt. Gjithmonë thuhet që për aksidentet dhe vdekjet në miniera e kanë fajin vetë punëtorët. Kjo 

bëhet për faktin që mos tu paguhen dëmshpërblime punëtorëve ose familjarëve, në këto raste ose ju 

paguajnë një ryshfet të dëmtuarit/familjarëve ose e mbyllin me ndonjë shantazh. 

Ndërkohë në një deklaratë për mediat, një tjetër sindikatë shprehet se: “Në Shqipëri, vijojnë të 

regjistrohen viktima si pasojë e aksidenteve në vendin e punës. Sektorët më të vështirë si minierat 

regjistrojnë dhe numrin më të lartë të vdekjeve si pasojë e mungesës së kushteve të punës. Duhet të 

kuptohet nga të gjithë se përgjegjësia në rast të aksidenteve në punë në çdo rast nuk duhet parë si 

përgjegjësi e punëmarrësit, edhe kur ndodh për neglizhencë të tij. Sindikatat duhet të përballen me 

zhvillimet e reja dhe dinamikat e tregut të punës, dixhitalizimin dhe robotizimin e punës, etj.53 

Zyrtarisht Shqipëria ka rreth 25 vjet që funksionon teorikisht në kushtet e tregut të lirë kapitalist, 

gjë që nënkupton ekzistencën e një klase punëtore. Megjithatë, kjo klasë punëtore nuk shfaqet 

asgjëkundi si e tillë, as në organizata punëtorësh e sindikata, as në protesta. Zyrtarisht në Shqipëri 

ka rreth 1.1 milionë të punësuar, ku 450 mijë vetë punojnë në fshat dhe më pak se 600 mijë punojnë 

në qytet. Nga këta që punojnë në qytet, 165 mijë i përkasin sektorit publik, do të thotë se punojnë 

për qeverinë qendrore, për pushtetin vendor apo për kompanitë nën pronësi publike si KESH, 

OSHEE apo ujësjellësit. Pjesa e mbetur prej 423 mijë vetëve që punojnë në të ashtuquajturin “sektor 

 
53 Shih linkun  https://clr.al/aksidentet-ne-pune-clr-sindikatat-apel-per-zbatimin-e-ligjit-per-sigurine-e-shendetin-ne-
pune/ 

https://clr.al/aksidentet-ne-pune-clr-sindikatat-apel-per-zbatimin-e-ligjit-per-sigurine-e-shendetin-ne-pune/
https://clr.al/aksidentet-ne-pune-clr-sindikatat-apel-per-zbatimin-e-ligjit-per-sigurine-e-shendetin-ne-pune/
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privat jobujqësor”. Përrveç këtyre, në Shqipëri ka edhe gati 700 mijë njerëz të tjerë , që në statistikat 

zyrtare klasifikohen si të papunë në kërkim pune dhe të papunë të dëshpëruar që kanë hequr dorë 

nga kërkimi i punës. Dhe për sa kohë punëdhënësit e kanë mundësinë të zëvendësojnë me lehtësi 

çdo punëtor të tyre me një punëtor të sapoardhur nga numri i madh i të papunëve apo nga numri i 

popullsisë rurale, si rrjedhojë klasa punëtore nuk ka fuqi negociuese përballë punëdhënësve dhe nuk 

mund të organizohet, pasi vetëm organizimi do të mjaftojë që punëdhënësi t’i zëvendësojë me një 

nga shumë të papunët e tjerë54. 

Shprehim mendimin që sindikatat, si një nga vetëorganizimet më të rëndësishme të punëmarrësve, të 

cilët bashkojnë zërin për respektimin dhe garantimin e të drejtave të tyre në një marrëdhënie pune, 

duhet të ndërmarrin masa efektive për mbrojtjen e të drejtave të tyre. 

Sindikatat nuk duhet të ekzistojnë vetëm në letra, por duhet të ndërmarrin masa dhe veprime konkrete 

për adresimin e problematikave dhe mbrojtjen e të drejtave të punëmarrësve, nëpërmjet: 

1. Informimit dhe ndërgjegjësimit në mënyrë periodike të punëmarrësve për të drejtat dhe detyrat 

që kanë gjatë marrëdhënies së punës, informimi për të drejtat e tyre në rastet e aksidenteve në 

punë etj. pasi vetëm nëse kemi punëmarrës të mirëinformuar dhe ndërgjegjësuar mund të 

arrihet që të vendoset një standart i ri në një marrëdhënie punë, ku secili nga palët kupton dhe 

zbaton të drejtat dhe detyrimet në punë. 

2. Ndërmjetësimi dhe zhvillimi i takimeve kur është e mundur midis punëmarrësve dhe 

punëdhënësit, me qëllim adresimin e problematikave dhe marrjen e masave për zgjidhjen e 

tyre. 

3. Mbajtjen e statistikave dhe të dhënave në lidhje me numrin e punëmarrësve të larguar nga 

puna, arsyet e largimit, numri i aksidenteve të ndodhura në punë, shkaqet e aksidenteve, masat 

e marra ndaj punëdhënësit nga institucionet kompetente, masat e marra nga punëdhënësi për 

mbrojtjen dhe sigurinë në punë. 

4. Zhvillimi i takimeve periodike me punëmarrësit, me qëllim evidentimin e problematikave dhe 

ankesave dhe adresimin e tyre te punëdhënësi, apo edhe te institucionet kompetente. 

 
54 Shih linkun https://www.reporter.al/a-ka-klase-punetore-ne-shqiperi/ 

https://www.reporter.al/a-ka-klase-punetore-ne-shqiperi/
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5. Mbrojtja dhe përfaqësimi i punëmarrësve në rastet e largimit nga puna, rastet e aksidenteve, 

kërkimi i shpërblimit të dëmit të shkaktuar për shkak të aksidentit në punë në emër dhe për 

llogari të punëmarrësve.  

6. Koordinimi dhe bashkëpunimi midis sindikatave, me qëllim evidentimin e problematikave që 

ekzistojnë në tregun e punës në Shqipëri dhe marrjen masave për adresimin e tyre në 

institucionet kompetente, te punëdhënësit etj.  

VI. TË DHËNA STATISTIKORE NGA MONITORIMI I INSTITUCIONEVE SHTETËRORE 

NË LIDHJE ME AKSIDENTET NË PUNË 

Numri i rasteve të aksidenteve në punë është në rritje të vazhdueshme, duke krijuar një situatë problematike, 

e cila kërkon marrjen e masave ligjore dhe administrative për të parandaluar shkaktimin e tyre.  

Ndonëse kemi një kuadër ligjor të plotë, i cili është përafruar dhe me legjislacionin e Bashkimit Evropian, 

në praktikë konstatohen shumë problematika në implementimin e këtyre parashikimeve, element që sjell 

dhe krijimin e një situate të pasigurt për jetën dhe shëndetin e punëmarrësve apo personave të tretë. 

Nga monitorimi i raporteve zyrtare në lidhje me numrin e aksidenteve në punë, të publikuara nga insitucione 

të ndryshme si Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Prokuroria, Ministria e 

Drejtësisë, Avokati i Popullit etj., rezulton që numri i të aksidentuarve në punë është shumë i lartë, 

ndërkohë që numri i procedimeve penale dhe masave administrative të ndërmarra ndaj 

punëdhënësve/shoqërive tregtare është i papërfillshëm. 

Me qëllim krijimin e një tabloje të plotë në lidhje me mbrojtjen dhe sigurinë në punë, janë marrë 

informacione në rrugë zyrtare nga Inspektoriati Shtetëror i Mbrojtjes në Punë dhe Instituti i 

Sigurimeve Shoqërore. 

 6.1 Numri i inspektimeve të kryera ndaj subjekteve nga ISHPSHSH për periudhën 

 2017 - Shtator 2019 

Nga përgjigjet e marra në rrugë zyrtare, situata në lidhje me numrin e inspektimeve të kryera për 

periudhën 2017 – Shtator 2019, paraqitet si më poshtë: 
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Figura nr.1   

Nga grafiku i mësipërm, rezulton që numri i inspektimeve të kryera ndaj subjekteve shtetërore dhe 

subjekteve private ndër vite, paraqitet në një trend rritës, duke marrë parasysh dhe faktin që të 

dhënat për vitin 2019 i kemi deri në muajin Shtator. Kjo e dhënë tregon që ISHPSHSH ka rritur 

nivelin e monitorimit dhe ky element mund të sjellë disiplinimin e subjekteve për të zbatuar në 

mënyrë të plotë aktet ligjore dhe nënligjore në lidhje me mbrojtjen dhe sigurinë në punë, si dhe 

garantimin në mënyrë efektive të të drejtave të punëmarrësve. 

Megjithëse kemi një trend rritës dhe ky është një tregues pozitiv, rekomandojmë që duhet të shtohet 

numri i inspektimeve ndaj subjekteve tregtare dhe subjekteve shtetërore, me qëllim monitorimin e 

këtyre subjekteve për respektimin në mënyrë efektive të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi dhe 

parandalimin e shkaktimit të aksidenteve në punë. 

 6.2 Numri i inspektimeve të kryera në bazë të ankesave të punëmarrësve ose 

 familjarëve të tyre për periudhën 2017- Shtator 2019 

Me qëllim identifikimin e situatës në lidhje me informimin e punëmarrësve për funksionin e 

ISHPSHSH dhe të drejtën për tu ankuar në rastet e shkeljes së të drejtave në punë, një nga 
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komponentët e monitorimit ka qenë dhe numri i ankesave të punëmarrësve ose familjarëve të tyre 

pranë ISHPSHSH. 

Nga të dhënat e marra në rrugë zyrtare, situata paraqitet si më poshtë: 

        
        Figura nr. 2 

Nga grafiku i mësipërm, rezulton që kemi një trend rritës së numrit të personave që janë ankuar 

pranë ISHPSHSH, e dhënë që tregon se punëmarrësit kanë filluar ta  njohin dhe ta përdorin të drejtën 

e tyre për tu ankuar dhe për të rivendosur në vend të drejtat e shkelura gjatë marrëdhënies së punës. 

Megjithëse kemi një trend rritës, duhet të theksojmë që numri i ankesave të individëve në raport me 

numrin e inspektimeve është gati i papërfillshëm, konkretisht për vitin 2019 (deri më Shtator 2019), 

numri i inspektimeve të kryera në bazë të ankimeve është 4.2%. 

Rekomandojmë që duhet të ndërmerren programe informuese, si nga ana e autoriteteve shtetërore 

ashtu edhe nga punëdhënësit, sindikatat, organizatat e shoqërisë civile etj. për ndërgjegjësimin dhe 

informimin e punëmarrësve, qytetarëve për të drejtat e tyre dhe institucionet kompetente ku duhet 

të drejtojnë ankesat, me qëllim adresimin e shkeljeve dhe rivendosjen në vend të të drejtave të 

shkelura. 
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6.3 Numri i aksidenteve në punë për periudhën 2017- Shtator 2019 

Mbrojta dhe siguria në punë është një nga të drejtat themelore që ka punëmarrësi,  e drejtë që e vë 

punëdhënësin përpara detyrimit për të marrë të gjitha masat për të parandaluar cënimin e shëndetit 

dhe jetës së punëmarrësit ose të personave të tretë. 

  

Figura nr.3 

Rezulton që numri i aksidenteve në punë, paraqet një trend rritës nga viti 2017 në vitin 2018, 

konkretisht me 58 raste më shumë. Nuk mund të japim një analizë të saktë për vitin 2019, pasi të 

dhënat janë deri në Shtator 2019, por duke krahasuar të dhënat midis vitit 2017 dhe periudhës 10 

mujore të vitit 2019, shikojmë që kemi një trend rritës. 

Gjithashtu nga të dhënat rezulton që subjektet, në të cilat kanë ndodhur aksidentet në punë, në pjesën 

më të madhe të tyre kanë qenë të inspektuar më parë nga ISHPSHSH, inspektime rë cilat 

përgjithësisht shtriheshin në kohë, si edhe inspektime të kryera në vende të tjera të ushtrimit të 

aktivitetit të këtyre subjekteve. Janë regjistruar raste, kur subjekti nuk ka realizuar detyrat e lëna më 

parë nga inspektoriati i punës. 
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Rritja e numrit të aksidenteve në punë, moszbatimi i detyrave nga punëdhënësi, përsëritja e 

shkeljeve nga ana e punëdhënësit, duke sjellë një ambjent të pasigurt për shëndetin dhe jetën e 

punëmarrësit, janë të dhëna të cilat vënë alarmin që nga ana e institucioneve duhet të merren masa 

të menjëhershme për parandalimin dhe vënien përpara përgjegjësisë të subjekteve, të cilat nuk 

plotësojnë kushtet për mbrojtjen dhe sigurinë në punë. 

Duhet të risjellim në vëmendje që ISHPSHSH miraton dhe jep leje për fillimin e aktivitetit 

ekonomik pas plotësimit të kushteve teknike për mbrojtjen dhe sigurinë në punë. 

Konkretisht në nenin 41 të Kodit të Punës parashikohet se: “1. Punëdhënësi duhet të marrë leje nga 

inspektori i punës para vënies në punë të ndërmarrjes ose një pjese të saj, hapjes së mjedisit të punës, 

si dhe për çdo ndryshim  të  rëndësishëm  në  mënyrën  e punës,  prodhimet  e  përdorura, makinat  

dhe  pajisjet,  përjashtuar lejet  që  kërkohen  në  bazë  të  ligjeve  të  tjera.  Klasifikimi i veprimtarisë, 

dokumentacioni që duhet të paraqesë  punëdhënësi, si  dhe  procedura  e  dhënies  së  lejes  nga  

inspektori  i  punës përcaktohen  me  vendim  të  Këshillit  të  Ministrave. 2)  Inspektori i punës duhet  

t’i  komunikojë  punëdhënësit  të gjitha  aktet  ligjore  dhe  nënligjore  për  veprimtarinë  e  parashikuar 

dhe shqyrton me të masat që duhet të merren. 3)  Masat mbrojtëse të vendosura nga inspektori i punës 

nuk duhet të sjellin shpenzime jopërpjesëtimore në raport me qëllimin e  veprimtarisë. 4)  Punëdhënësi 

zbaton projektin e tij,  nëse  brenda  30  ditëve nga  data  e  dorëzimit  të  dokumentacionit  nuk  është  

kundërshtuarme shkrim në mënyrë të motivuar nga inspektori i punës”. 

Sa më sipër, duhet të shtohen masat jo vetëm për rastet kur akisdenti ka ndodhur, por subjektet 

duhet të plotësojnë të gjitha kushtet për mbrojtjen dhe sigurinë e punëmarrësve apo personave të 

tretë, përpara se të fillojnë aktivitetin e tyre dhe nga ana e institucioneve kompetente duhet të 

ndërmerren kontrolle periodike për monitorimin e kushteve teknike dhe nëse rregullat po zbatohen 

në përputhje me parashikimet ligjore, me qëllim shmangien dhe parandalimin e cënimit të shëndetit 

dhe jetës së personit. 

Gjithashtu rekomandojmë që në ligjin për “Inspektimin në punë” duhet të shtohet si një nga masat 

administrative që jep ISHPSHSH dhe mbyllja e aktivitetit ekonomik, në rastet kur kemi përsëritje 

të shkeljeve të rënda të rregullave të sigurimit teknik dhe kemi rrezik të vazhdueshëm potencial të 

cënimit të shëndetit dhe jetës së punëmarrësve apo personave të tretë.  
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 6.4 Numri i të aksidentuarve në punë për periudhën 2017- Shtator 2019 

Nga të dhënat, situata në lidhje me numrin e personave të aksidentuar  paraqitet si më poshtë: 

 

Figura nr. 4 

Duke krahasuar të dhënat midis rasteve të aksidenteve në punë dhe numrit të personave të 

aksidentuar rezulton që kemi raste kur aksidenti ka shkaktuar cënimi e shëndetit ose jetës së më 

shumë se dy personave. Për vitin 2017 numri i rasteve kur nga aksidenti janë aksidentuar më shumë 

se një person është në 12% të rasteve. Për vitin 2018 është në 12% të rasteve, ndërsa për periudhën 

Janar-Shtator 2019 nuk mund të japim një rezultat të saktë pasi të dhënat i kemi të pjesshme. 

Konstatojmë që mos respektimi i rregullave, sjell pasoja serioze në jetën e shumë personave, për 

këtë arsye është e domosdoshme ndërmarrja e masave konkrete dhe efektive për parandalimin e 

aksidenteve. 

 6.5 Numri i aksidenteve me pasojë humbjen e jetës së punëmarrësit për periudhën 

 2017- Shtator 2019 

Humbja e jetës së punëmarrësit gjatë kryerjes së punës është një nga rastet më të rënda të shkeljes 

të së drejtës së punëmarrësit, pasi cënohet e drejta themelore, që është e drejta e jetës. 
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Figura nr. 5 

Nga grafiku i mësipërm, rezulton që numri i aksidenteve në punë, me pasojë vdekjen ka pësuar një 

trend rritës. Megjithëse të dhënat për vitin 2019 janë deri në Shtator të vitit 2019, sërisht konstatojmë 

një rritje të konsiderueshme. Nga viti 2017 kemi një rritje prej 33%, ndërsa nga viti 2018 krahasuar 

me priudhën Janar- Shtator 2019 kemi një rritje prej 10%. 

Sipas një hulumtimi të vitit 2015 nga BIRN, aksidentet nëpër minierat e Shqipërisë  kanë shkaktuar 

vdekjen e rreth 300 minatorëve në dekadën e mëparshme. Në Bulqizë, 22 minatorë kanë gjetur 

vdekjen nëpër parcelat e minierës, në vitet e fundit. Në shumicën e aksidenteve që u kushtojnë me jetë 

minatorëve, institucionet shtetërore i lënë fajtorë vetë viktimat55.  

Madje mediat në Shqipëri raportojnë, se kompanitë që punësojnë minatorët, për disa nga të cilat është 

zbuluar se kanë lidhje politike, në shumë raste nuk ndiqen penalisht nga autoritetet e 

drejtësisë.  Shumë nga familjarët e minatorëve të vdekur refuzojnë të flasin haptaz, ato fajësojnë 

kompanitë private e autoritetet shtetërore, por nuk lejojnë t’u publikohet emri. Disa punojnë vetë në 

 
55 Shih linkun https://www.reporter.al/aksidentet-me-vdekje-ne-miniera-faji-i-mbetet-gjithmone-viktimave/ 
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minierë dhe kanë frikë se mund ta humbin punën. E disa të tjerë frikësohen se mund ta humbin 

dëmshpërblimin financiar që u takon, ashtu siç humbën familjarët56. 

Këto të dhëna tregojnë një situatë alarmante dhe shumë problematike, ku jeta e punëmarrësve apo 

personave të tretë nuk është e sigurtë dhe punëdhënësit dhe institucionet duhet të marrin masa për 

parandalimin e cënimit të jetës së punëmarrësve dhe personave të tretë dhe vendosjen përpara 

përgjegjësisë administrative, civile dhe penale të  personave përgjegjës. 

 6.6 Shkaqet e shkaktimit të aksidenteve në punë 

Në lidhje me shkaqet e shkaktimit të aksidenteve në punë, nga të dhënat e marra në rrugë zyrtare, 

situata paraqitet si më poshtë: 

 

Figura nr. 6 

 
56 Shih Reportazhin “Tërmetet e Minatorëve të Bulqizës”, aksesuar në linkun  
 https://kosovotwopointzero.com/minatoret-e 
bulqizes/?fbclid=IwAR2vXWRpOrETVJwDCA5KCdwo2EyQqjX1Zix6qsCI-tgCbedh-YNcSRxaXK8 
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https://kosovotwopointzero.com/minatoret-e%20bulqizes/?fbclid=IwAR2vXWRpOrETVJwDCA5KCdwo2EyQqjX1Zix6qsCI-tgCbedh-YNcSRxaXK8
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Rezulton se, shkaqet kryesore të shkaktimit të aksidenteve në punë lidhen me kushtet e sigurisë dhe 

shëndetit në punë. Nga grafiku rezulton, që kemi një trend në rënie të llojit të shkaqeve që lidhen 

me kushtet dhe sigurinë në punë, por kemi një rritje të numrit të shkaqeve që lidhen me aksidentet 

automobilistike, i cili përfshin rastet kur personi aksidentohet me makinë gjatë rrugës për në punë, 

ose gjatë kryerjes së punës goditet nga një automjet. 

Nga të dhënat për vitin 2019, vihet re që kemi disa shkaqe të reja që cënojnë shëndetin dhe jetën e 

punëmarrësit, si psh. raste kur punëmarrësi goditet nga të tretët për shkak të detyrës, si dhe rastet 

kur aksidenti ka ardhur për shkak të kushteve atmosferike të kohës apo sulmimit nga kafshët (qen). 

Më lartë janë treguar të dhënat në lidhje me dy shkaqet kryesore të cënimit të shëndetit dhe jetës në 

punë. Me qëllim që të konkretizojmë, se cilat janë shkeljet që cënojnë sigurinë dhe shëndetin në 

punë, rezulton se ato lidhen me: 

• Mos zbatimi i rregullave të sigurimit teknik; 

• Mos menaxhimi i riskut që në burim, mos kryerja e vlerësimit të risqeve për çdo proces 

pune; 

• Mos marrja e masave mbrojtëse kolektive; 

• Mos pajisja me mjete mbrojtëse individuale nga ana e punëdhënësit dhe në rastet kur janë 

dhënë, është konstatuar mospërdorimi i tyre gjatë punës nga punëmarrësit; 

• Mungesa e informimit dhe këshillimit të punëmarrësve.  

 

Përveç sa më sipër, ndikues në shkaqet e aksidenteve të vendit të punës, përveç mungesës së 

sigurisë, janë lodhja e ngarkesa, por dhe shtimi i sektorit informal veçanërisht në bregdet, turizëm, 

tregti e transport, si dhe temperaturat e larta57. 

Konstatohet që numri më i madh i aksidenteve në punë vjen për shkak të moszbatimi i rregullave të 

sigurimit teknik, të cilat mund të vijnë jo vetëm për shkak të veprimeve apo mosveprimeve të 

punëdhënësit, por edhe për shkak të mungesës së njohurive ose neglizhencës nga ana e 

punëmarrësve.  

 
57 Shih https://shqiptarja.com/lajm/aksidentet-ne-vendin-e-punes-shifra-te-frikshme-per-2019?r=read_more 

https://shqiptarja.com/lajm/aksidentet-ne-vendin-e-punes-shifra-te-frikshme-per-2019?r=read_more
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Me qëllim që të shmanget cënimi i shëndetit dhe jetës të punëmarrësve, apo edhe qytetarëve të tjerë, 

duhet të bëhen trajnime të vazhdueshme të punëdhënësëve, punëmarrësve me qëllim 

ndërgjegjësimin dhe informimin mbi aktet ligjore në fuqi dhe rëndësinë që ka zbatimi i tyre në 

mënyrë efektive, pasojat dhe përgjegjësinë civile, administrative dhe penale që kanë në rast se 

shkelen këto rregulla.  

6.7 Lloji i aktiviteteve ekonomike, ku shëndeti dhe jeta e punëmarrësve rrezikohet me 

 shumë 

Sipas klasifikimi të Organizatës Ndërkombëtare të Punës, aktivitetet ekonomike janë klasifikuar në 

9 kategori, konkretisht58: 

1. Bujqësia, gjuetia, pylltaria dhe peshkimi; 

2. Miniera dhe gurore; 

3. Ndërmarrje prodhuese; 

4. Energjia elektrike, gazi dhe uji; 

5. Ndërtim; 

6. Tregtia me shumicë dhe pakicë, restorantet dhe hotelet; 

7.  Transporti, ruajtja dhe komunikimi; 

8. Financimi, sigurimi, pasuritë e paluajtshme dhe shërbimet e biznesit; 

9. Aktivitete të tjera. 

 

Në lidhje me kategoritë e aktiviteteve, ku kemi numrin më të madh të aksidenteve, nga të dhënat e 

marra në rrugë zyrtare për periudhën 2017- Shtator 2019, situata paraqitet si më poshtë: 

 

 
58 Shih https://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/lang--en/index.htm 

https://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/lang--en/index.htm
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Figura nr. 7 

Nga grafiku, rezulton që aksidentet në punë ndodhin më së shumti në aktivitetet ekonomike si: 

• Miniera- Kariera; 

• Ndërmarrjet prodhuese; 

• Ndërtim; 

• Elektricitet, gaz dhe ujë;  

• Aktivitete të tjera; 

 

Nëse do ti referoheshim statistikave të mësipërme, rezulton që kemi një trend rritës së numrit të 

aksidenteve që ndodhin në aktivitetet ekonomike të ndërmarrjeve prodhuese, ndërtim, miniera 

kariera dhe aktiviteteve të tjera. Rezulton që numri më i madh i inspektimeve për rastet e aksidentit në 

punë dhe i punëmarrësve të aksidentuar është në degën rajonale Dibër (në aktivitete minierare). 
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Referuar statistikave, ndaj subjekteve që kryejnë aktivitet ekonomik të “ndërmarrjeve prodhuese”, 

“miniera-karriera”, “ndërtim” dhe “aktiviteteve të tjera”, shprehim mendimin që duhet të rritet 

numri i inspektimeve, me qëllim që të merren masa për parandalimin e aksidenteve.  

Gjithashtu duhet të ndërmerren nisma trajnuese dhe informuese për punëdhënësit, punëmarrësit e 

këtyre aktiviteteve me qëllim që të zbatojnë rregullat e sigurimit teknik, menaxhimin e riskut që në 

burim, kryerja e vlerësimit të risqeve për çdo proces pune, marrjen e masave mbrojtëse kolektive, 

pajisja me mjete mbrojtëse individuale nga ana e punëdhënësit dhe në rastet kur janë dhënë, është 

konstatuar mospërdorimi i tyre gjatë punës nga punëmarrësit, informimin dhe këshillimin e 

punëmarrësve etj. 

 6.8 Masat e marra nga ISHPSHSH ndaj subjekteve që kanë shkelur rregullat e 

 mbrojtjes dhe sigurisë në punë 

Referuar ligjit nr. 9634, datë 30.10.2006 “Për Inspektimin e punës dhe Inspektoriatin Shtetëror të 

Punës”59 i ndryshuar, inpsektori në rastet kur konstaton shkelje të akteve ligjore dhe nënligjore të 

punës, vendos: 

1. Paralajmërim, sipas nenit 32 pika 1 të këtij ligji; 

Në pikën 1 të nenit 32 të ligjit të sipërcituar parashikohet se: “1. Në rast se inspektori dhe kontrollori 

i punës konstatojnë se punëdhënësi nuk ka zbatuar dispozitat ligjore për orët e punës, ditët e 

pushimit, festat zyrtare, pagesën e kontributeve të sigurimeve të detyrueshme shoqërore dhe 

shëndetësore për të gjithë punëmarrësit, si dhe për kushtet e sigurisë dhe shëndetit në punë, ai 

paralajmërohet që të marrë masa për zbatimin në mënyrë të plote të dispozitave ligjore brenda 

afatit të caktuar në aktin e inspektimit.  

2. Gjobë, sipas nenit 32 pika 2 dhe nenit 33 e ligjit; 

Në pikën 2 të nenit 32 të ligjit të sipërcituar parashikohet se: “2. Nëse punëdhënësi nuk ka marrë 

masat për zbatimin në mënyrë të plotë të dispozitave ligjore, brenda afatit të përcaktuar në aktin e 

 
59 Sipas ndryshimeve të ligjit me ligjin nr. 24/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9634, datë 30.10.2006 
“Për inspektimin e punës dhe inspektoratin shtetëror të punës”, titulli i ligjit bëhet "Për inspektimin e punës" 
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inspektimit të inspektorit të punës, ky i fundit vendos gjobë, sipas rasteve të përcaktuara në nenin 

33 të këtij ligji”. 

Në nenin 33 të ligjit parashikohet se:  

“1. Për rastet e shkeljes së legjislacionit të punës, inspektori i punës vendos gjobë si më poshtë: 

a)  për shkelje të dispozitave të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë, inspektori i punës 

vendos gjobë në masën e përcaktuar në pikat 1, 2, 3 e 5 të nenit 202 të Kodit të Punës60; 

b)  për shkelje të dispozitave të legjislacionit të punës, përjashtuar ato të parashikuara në 

shkronjën "a", të pikës 1, të këtij neni, inspektori i punës vendos gjobë nga 10 deri në 50-

fishin e pagës minimale, sipas parimit të proporcionalitetit, në përputhje me ligjin për 

inspektimin." 

c)  në rastet e mosnjoftimit brenda 24 orëve të aksidenteve në punë, me pasojë vdekjen, apo 

të aksidenteve të rënda, inspektori i punës vendos gjobë në masën 100 000 ( njëqind mijë) 

lekë. 

2. Për shkelje të përsëritura të parashikuara në nenin 35, të këtij ligji nga punëdhënësi, të 

konstatuara më parë nga inspektori i punës, ky i fundit vendos gjobë sa dyfishi i vlerës maksimale 

të parashikuar për atë lloj shkeljeje. 

3. Kur inspektori i punës kundërshtohet apo pengohet në kryerjen e detyrës, subjekti sanksionohet 

në masën nga 10 000 deri në 100 000 (njëqind mijë) lekë, në përputhje me ligjin për inspektimin". 

 
60 Në nenin 202 të Kodit të Punës parashikohet se:  “ Shkelja  e  neneve  9,10,  39  (paragrafi  i  parë),  40,  41,  43,  44 
(paragrafi  i  dytë),  68,  pika  3,  69,75,  98,  100,  101,  103,  108,  181 pikat 3, 5 dhe 7 shkronjat “a”, “b” dhe “c”, 184-
186 të parashikuar në  këtë  Kod,  dënohen  me  gjobë  deri  në  pesëdhjetëfishin  e  pages minimale  mujore. 2. Shkelja e 
neneve 21 (paragrafi i tretë dhe i katërt, paragrafi i  pestë),  32  paragrafi  i  tretë,  32/1,  33,  34,  36,  38,  42,  70-74,  78 
pikat 1, 2 dhe 3, 79 (paragrafi i dytë), 80 (paragrafi i dytë), 81, 83, 84-87,  90  (paragrafi  i  dytë  dhe  i  tretë),  91-96,  99  
pika  1,  105/a, 111,  116,  119  (paragrafi  i  parë),  139,  140,  pika  2,  148  pika  7,  165 pika  1,  167,  193  pika  2,  197/2  
pika  3,  të  këtij  Kodi  dënohen  me gjobë deri në tridhjetëfishin e pagës minimale mujore. 3. Shkelja e neneve 26 (paragrafi 
i katërt), 44 (paragrafi i parë) 125, 49 (paragrafi i katërt), 50, dënohen me gjobë deri në njëzetfishin e pagës minimale 
mujore. 4.  Shfuqizohet. 5. Çdo shkelje dënohet me gjobë. Kur shkelja është e përsëritur ose në dëm të disa punëmarrësve, 
shuma e përgjithshme e gjobave të dhëna është jo më e madhe se 5-fishi i gjobës maksimale. 6.  Punëdhënësi  është  
përgjegjës  solidar  për  pagimin  e  gjobës, kur  shkelja  është  kryer  nga  një  person  i  ngarkuar  prej  tij  për  ta përfaqësuar 
në ndërmarrje. 7. Shkeljet  e  dispozitave  të  këtij  Kodi,  kur  përbëjnë  vepër penale,  dënohen  sipas  dispozitave  të  
Kodit  Penal.” 
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4. Inspektori i punës, në caktimin e masës së gjobës ka parasysh përsëritjen e shkeljes, kohëzgjatjen 

e saj, shkallën e dëmit dhe numrin e të punësuarve të prekur nga kjo shkelje. 

 5. Gjoba është dënim kryesor.” 

 

3. Masa urgjente  

Në nenin 35 të ligjit parashikohet se: “1. Inspektori i punës vendos masën urgjente, pezullim në 

përputhje me ligjin për inspektimin: 

a) në rastet e konstatimit të punësimit informal; 

b) në rast se vazhdimi i aktivitetit përbën rrezikshmëri të menjëhershme, të rëndë, të 

paevitueshme për sigurinë e shëndetin e punëmarrësve dhe është i nevojshëm evakuimi i 

tyre nga vendi i punës. 

2. Marrja e masës urgjente ose vendosja e saj si dënim plotësues bëhet në përputhje me ligjin për 

inspektimin. 

3. Ankimi ndaj vendosjes së masës urgjente bëhet në përputhje me ligjin për inspektimin”. 

 

Referuar rasteve kur ISHPSHSH merr masa administrative, më poshtë po paraqesim situatën në 

lidhje me llojin e masës administrative që është marrë ndaj subjekteve për periudhën 2017- Shtator 

2019: 
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      Figura nr. 8 

Nga grafiku i mësipërm, rezulton që ISHPSHSH vendos në pjesën më të madhe të rasteve masën 

administrative “paralajmërim me gjobë”, e cila vendoset në rastin e shkeljeve të lehta që kryhen nga 

subjektet tregtare, por edhe në rastin e shkeljes së rregullave për mbrojtjen dhe sigurinë në punë. 

Theksojmë që ligji nuk ka parashikuar një kriter se kur mund të vendoset “paralajmërim” në rastet 

e aksidenteve në punë, për këtë arsye ISHPSHSH ka diskrecion të vendos këtë masë edhe kur kemi 

cënim të shëndetit ose jetës së punëmarrësit ose të një personi të tretë. 

 Kemi një rritje të rasteve të vendosjes së masës administrative “gjobë”, e cila vendoset kur kemi 

shkelje të rënda të akteve ligjore dhe nëligjore, ku përfshihen dhe rastet e aksidenteve. 

Nëse do ti krahasonim shifrat e masave administrative me numrin e të aksidentuarve në punë, 

rezulton që për vitin 2017 janë ndëshkuar me masë administrative vetëm 19% e subjekteve, në vitin 

2018 janë ndëshkuar 55% e subjekteve, ndërsa për 9 mujorin e vitit 2019 janë ndëshkuar 76% e 

subjekteve.  

Vihet re një trend rritës i masave ndëshkimore të marra nga ISHPSHSH në rastin e aksidenteve në 

punë, megjithëse ngelet i lartë numri i subjekteve që nuk janë ndëshkuar në rastin kur është 

konstatuar aksidenti në punë.  

Nëse do të bënim një analizë më të detajuar dhe do të krahasonim numrin e personave të aksidentuar 

me numrin e gjobave të vëna, kemi një situatë shumë problematike. Për vitin 2017 rezulton është 

vendosur masa administrative “gjobë” vetëm në 19%, në vitin 2018 në 24% të rasteve, ndërsa për 

periudhën Janar-Shtator 2019  në 35% të rasteve. 

Këto shifra ndonëse janë në një trend rritës mbeten problematike, pasi nuk janë ndëshkuar as 50% 

e subjekteve ku është dëmtuar shëndeti ose jeta e punëmarrësit, ose një personi të tretë.  

Ky rezultat mund të jetë edhe për shkak se nga hetimi është konstatuar që punëdhënsi nuk ka pasur 

faj, ose përgjegjësia e punëdhënësit është anashkaluar nga ISHPSHSH. 

Një e dhënë problematike, konstatohet në lidhje me rastin e marrjes së masës administrative të 

pezullimit të akitivitetit. Për periudhën Janar-Shtator 2019 vihet re një rritje e numrit të rasteve të 

pezullimit të aktiviteteve. Masa administrative e “pezullimit” merret në rastet kur nuk mund të 
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lejohet vijimi i punës deri në krijimin e një mjedisi të sigurt pune, në ato raste kur rreziku është 

eminent. 

Rritja e numrit të masave administrative për pezullimin e aktiviteteve, nga njëra anë është një 

tregues që nga ana e institucioneve po ndërmerren masa për parandalimin e aksidenteve në punë, 

por nga ana tjetër është një këmbanë alarmi, që pasqyron që subjektet tregtare nuk zbatojnë rregullat 

për mbrojtjen dhe sigurinë në punë, duke lënë përballë rrezikut potencial shëndetin dhe jetën e 

shumë punëmarrësve ose qytetarëve të tjerë. 

Rekomandojmë që në nenin 32 të ligjit nr. 9634, datë 30.10.2006 “Për Inspektimin e punës dhe 

Inspektoriatin Shtetëror të Punës” të përcaktohet që marrja e masës administrative “paralajmërim” 

të vendoset vetëm kur kemi konstatim të shkeljs të rregullave për sigurinë në punë, por që nuk ka 

sjellë pasoja në cënimin e shëndetit dhe jetës së punëmarrësit. Në të gjitha rastet e tjera, kur ka 

ndodhur aksidenti në punë, duhet të merret masa me gjobë deri në mbylljen e aktivitetit, përveç 

mbajtjes së përgjegjësisë penale, kur janë përmbushur elementet e konsumimit të veprës penale të 

parashikuar në nenin 289 të Kodit Penal. 

6.9. Llojet e subjekteve tregtare ndaj të cilëve është marrë masa administrative 

“gjobë” 
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Figura nr. 9 

Nga të dhënat e mësipërme, rezulton që numri më i madh i gjobave janë vendosur në subjektet që zhvillojnë 

aktivitet në fushën prodhuese, ndërtim. 

Nga monitorimi i inspektimeve të realizuar nga ISHPSHSH) gjatë vitit 2018, rezulton se në 89.2% të 

rasteve të inspektimeve me shkelje të dispozitave ligjore, rezulton se:  

• 49 % e shkeljeve, janë shkeljet e dispozitave ligjore të Kodit të Punës si dhe të VKM -ve në zbatim 

të tij; 

• 33% janë shkeljet e dispozitave ligjore të ligjit nr. 10237 “Për Sigurinë e Shëndetin në Punë” dhe 

VKM -ve në zbatim të tij.   

Për 9 mujorin e parë të vitit 2019 janë vendosur 47 masa administrative gjobë, në vlerë totale 12 

454 000 lekë, përgjithësisht në subjekte që operojnë në Tiranë, Lezhë, Durrës, Elbasan. 
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 6.10 Masat e marra nga ISHPSHSH  në raport me numrin e të aksidentuarve dhe 

 numrin e personave që kanë humbur jeten për shkak të aksidentit në punë 

Nga të dhënat e marra në rrugë zyrtare, kemi konstatuar që ka pasur raste, ku ndonëse është cënuar 

shëndeti apo jeta e personit ndaj subjektit nuk është marrë asnjë masë administrative. Për këtë arsye, 

në grafikët e mëposhtëm do pasqyrojmë llojet e aktiviteteve ku ka ndodhur një aksident dhe llojet 

e masave të marra nga ISHPSHSH. Analizën do ta ndajmë sipas viteve që është bërë monitorimi, 

me qëllim që të evidentohet në mënyrë të plotë, se si po zbatohen aktet ligjore në fuqi që kanë për 

qëllim mbrojtjen dhe sigurinë në punë. 

• Viti 2017 – Numri i të aksidentuarve në raport me llojet e masave të marra 

 

Figura nr. 10 

Nga interpretimi i të dhënave të paraqitura në grafikun e mësipërm, rezulton që për vitin 2017 kemi 

një mospërputhje shumë të madhe midis numrit të të aksidentuarve dhe masave të marra nga 

ISHPSHSH. 
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Konstatohet që në të gjitha aktivitetet tregtare kemi persona të aksidentuar dhe nga ana e 

ISHPSHSH: 

• Nuk është marrë asnjë masë administrative si psh. në rastin e aktiviteteve në bujqësi ku 

numri i të aksidentuarve është 3, ose në rastin e aktivitetit “transport” ku numri i të 

aksidentuare është 5. 

• Ose janë marrë masa administrative, por ato janë papërfillshme në raport me numrin e të 

aksidentuarve. Në aktivitetin ekonomik “miniera- karriera” kemi 35 të aksidentuar dhe janë 

marrë masa administratve vetëm në 8% të rasteve; në aktivitetin ekonomik “ndërmarrje 

prodhuese” kemi 30 të aksidentuar dhe është marrë masë administrative në 53% të rasteve; 

në aktivitetin ekonomik “elektricitet, gaz, uji” ka pasur 7 persona të aksidentuar dhe janë 

marrë masa administrative vetëm në 28% të rasteve; në aktivitetin “tregti” kemi 13 të 

aksidentuar dhe janë marrë masa administrative vetëm 38% të rasteve; në aktivitetin ndërtim 

kemi 24 të aksidentuar dhe janë marrë masa administrative 25% të rasteve; në aktivitetet e 

tjera kemi 17 të dëmtuar dhe është marrë masë administrative në 12% të rasteve. 

• Viti 2017 – Numri i të aksidentuarve me pasojë vdekjen në raport me llojet e masave 

të marra 
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Figura nr. 11 

Nga grafiku i mësipërm, duket sikur kemi një raport me të drejtë përsa i përket masave të marra nga 

ISHPSHSH kur aksidenti në punë ka sjellë si pasojë vdekjen e personit. Fakti që kemi vendosjen e 

dënimit administrativ në rastin e aksidenteve me pasojë vdekjen është tregues që faji ka qenë i 

punëdhënësit.  

Problematike dhe alarmante paraqitet situata në rastin e aksidenteve me pasojë vdekjen në miniera, 

ku numri i masave administrative të vendosura është vetëm në 42% të rasteve. Kjo e dhënë tregon 

që faji mund të jetë edhe i punëmarrësit në shkaktimin e aksidentit, megjithëse rekomandojmë që 

edhe nëse konstatohet që faji është i punëmarrësit, duhet të merren masa për informimin, 

ndërgjegjësimin dhe trajnimin e punonjësve për zbatimin e rregullave të sigurisë në punë. 

• Viti 2018 - Numri i të aksidentuarve në raport me llojet e masave të marra 
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      Figura nr. 12 

Edhe për vitin 2018 vëmë re raste kur ndaj subjektit nuk është vendosur asnjë masë administrative, 

ndonëse kemi cënim të jetës ose shëndetit të personit. Psh. Në rastin e aktiviteteve ekonomike në 

bujqësi, financë numri i të aksidentuarve është 3 dhe nuk është marrë asnjë masë administrative. 

Gjithashtu në rastet kur është marrë një masë administrative, kemi një raport të zhdrejtë midis 

masave të marra dhe numrit të personave të aksidentuar. Në aktivitet miniera-karriera numri i të 

aksidentuarve është 44 ndërsa masat administrative të marra janë në 77% të rasteve; në aktivitetin 

“ndërmarrje prodhuese” numri i të aksidentuarve është 50, ndërkohë që janë marrë masa 

adminitrative vetëm në 70% të rasteve; në aktivitetin “elektricitet” janë 17 të aksidentuar, ndërsa 

janë marrë masa administrative në 17% të rasteve; në rastin e aktivitetit “ndërtim” kemi 26 të 

aksidentuar dhe janë marrë masa administrative në 50% të rasteve; në rastin e “aktiviteteve të tjera” 

kemi 41 të aksidentuar dhe janë marrë masa administrative vetëm në 32% të rasteve. 

Nëse do të bënim një krahasim me vitin 2017, konstatojmë që kemi një përmirësim të situtës në 

lidhje me aplikimin e masave administrative, të cilat nuk shërbejnë vetëm për ndëshkimin e 
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subjekteve, por edhe në disiplinimin e tyre për të respektuar dhe zbatuar në mënyrë efektive të 

rregullave për mbrojtjen dhe sigurinë në punë. 

 

• Viti 2018- Numri i të aksidentuarve me pasojë vdekjen në raport me llojet e masave të 

marra 

      

Figura nr.13 

Nga të dhënat e grafikut, rezulton që në të gjitha rastet, kur ka pasur aksident me pasojë vdekjen, 

ndaj subjektit janë vendosur masa administrative. Konstatojmë që ka pasur raste që është pezulluar 

aktiviteti i subjektit, e dhënë që tregon që ambienti ku zhvillohej aktiviteti ka qenë i pasigurt për 

shëndetin dhe jetën e punëmarrësve ose personave të tretë.  

Në krahasim me vitin 2017 kemi një përmirësim të situatës, megjithëse konstatojmë që masa që 

merret në pjesën më të madhe të rasteve është “paralajmërimi”, e cila në këndvështrimin tonë është 

një masë shumë e butë për tu vendosur në rastet kur kemi aksidente me pasojë vdekjen.  Për këtë 

arsye shprehim mendimin që duhet të ashpërsohen masat administartive në rastin e aksidenteve me 

pasojë vdekjen. 

• Janar - Shtator 2019 - Numri i të aksidentuarve në raport me llojet e masave të marra 
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Nga të dhënat e marra në rrugë zyrtare nga ISHPSHSH, për periudhën Janar- Shtator 2019 nuk kemi 

të dhëna në raport me llojin e aktivitetit, por të dhënat janë në raport me qytetet ku janë shkaktuar 

aksidente në punë.  

Meqënëse kemi një ndryshim komponenti në raport me vitin 2017 dhe 2018, që është lloji i 

aktivitetit, nuk mund të bëjmë një krahasim të saktë të të dhënave. Megjithëse nuk kemi të dhëna 

në lidhje me numrin e të aksidentuarve në raport me llojet e aktiviteteve dhe masës së marrë, mund 

të evidentojmë numrin e të aksidentuarve në raport me masat administrative që janë marrë, duke 

marrë në analizë dhe hartën e qyteteve, ku ndodhin numri më i madh i aksidenteve në punë.   

      

Figura nr. 14 

Nga të dhënat, rezulton që numri më i madh i aksidenteve në punë ndodh në Tiranë, Durrës, Dibër, 

Elbasan, Lezhë, kjo mund të vijë dhe për shkak se në këto qytete zhvillojnë aktivitetin ekonomik 

pjesa më e madhe e subjekteve. 

Megjithëse nga grafiku konstatohet që ndaj subjekteve janë marrë masa administrative, përsëri kemi 

një raport të zhdrejtë midis numrit të aksidenteve dhe numrit të masave administrative të marra. 
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Psh. në qytetin e Dibrës kemi 16 të aksidentuar dhe janë marrë masa adminsitartive 68% të rasteve; 

në qytetin e Tiranës kemi 45 të aksidentuar dhe janë marrë masa në 62% të rasteve; në qytetin e 

Korçës kemi 8 të aksidentuar dhe janë marrë masa administrative vetëm në 50% të rasteve. 

Disa nga arsyet pse kemi këtë raport të zhdrejtë, mund të lidhet me faktin që faji është i 

punëmarrësit, ose nga institucionet kompetente janë anashkaluar shkeljet e punëdhënësit. 

• Janar - Shtator 2019 - Numri i të aksidentuarve me pasojë vdekjen në raport me llojet 

e masave të marra 

   

Figura nr. 15 

Numri më i madh i aksidenteve me pasojë vdekjen, ka ndodhur në subjektet tregtare që zhvillojnë 

aktivitetin tregtar në qytetin e Tiranës, Elbasan, Lezhë, Shkodër, Dibër. Në të gjitha rastet kur ka 

pasur aksidente me pasojë vdekjen nga ana e ISHPSHSH janë marrë masa administrative për 

ndëshkimin e subjektit dhe kryesisht është marrë “gjobë”, e dhënë që tregon që faji për shkaktimin 

e aksidentit ka qenë e punëdhënësit.  
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VII. PËRGJEGJËSIA PENALE E PUNËDHËNËSIT/PUNËMARRËSIT PËR 

“SHKELJEN E RREGULLAVE TË MBROJTJES NË PUNË”  

Neni  289 parashikon se “Shkatimi i vdekjes ose dëmtimi i rëndë i shëndetit të personit ardhur si 

pasojë e mosrespektimit të rregullave që kanë të bëjnë me punën,  prodhimin,  shërbimin,  të  

përcaktuara  në  ligj,  në  aktet  e Këshillit  të  Ministrave  apo  në  rregulloret  përkatëse  të  

sigurimit teknik, të disiplinës teknike, të mbrojtjes në punë, të higjienës dhe sigurimit  nga  zjarri  

prej  personave  të  ngarkuar  me  respektimin  e rregullave  dhe  marrjen  e  masave  në  zbatim  të  

tyre,  dënohet  me gjobë ose me burgim gjer në dhjetë vjet. Kur nga vepra penale është shkaktuar 

vdekja ose dëmtimi i rëndë i shëndetit të disa personave, dënohet me burgim jo më pak se pesë vjet. 

Referuar Kodit të Procedurës Penale vepra penale e parashikuar në nenin 289 të Kodit Penal ndiqet 

kryesisht nga organi i akuzës, i cili në momentin që vjen në dijeni për kryerjen e kësaj vepre penale, 

nis hetimet për vënien përpara përgjegjësisë penale të personit përgjegjës. 

Në nenin 281 të Kodit Penal parashikohet se: “1. Nëpunësit publikë, të cilët gjatë ushtrimit të detyrës 

ose për shkak të funksioneve a të shërbimit të tyre, marrin dijeni për një vepër penale që ndiqet 

kryesisht, detyrohen të bëjnë kallëzim me shkrim edhe kur nuk është individualizuar personi të cilit 

i atribuohet vepra penale. 2. Kallëzimi i paraqitet prokurorit ose një oficeri të policisë gjyqësore. 

3. Kur, gjatë një procedimi civil ose administrativ, zbulohet një fakt që përbën vepër penale që 

ndiqet kryesisht, organi përkatës bën kallëzim te prokurori. 4. Kallëzimi përmban elementet 

thelbësore të faktit, burimet e provës, gjeneralitetet, banimin dhe çdo gjë tjetër që vlen për 157 

identifikimin e personit të cilit i atribuohet fakti, të personit të dëmtuar dhe të atyre që janë në 

gjendje të sqarojnë rrethanat e faktit”. 

Në nenin 37 të ligjit nr. 9634, datë 30.10.2006 “Për Inspektimin e punës dhe Inspektoriatin Shtetëror 

të Punës”61 parashikohet se: “Për të gjitha shkeljet, që përbëjnë vepra penale, zbatohen dispozitat 

e parashikuara në Kodin Penal”.  

 
61 Sipas ndryshimeve të ligjit me ligjin nr. 24/2013 “Për disa ndryshimedheshtesa në ligjin nr. 9634, datë 30.10.2006 
“Për inspektimin e punës dhe inspektoratin shtetëror të punës”, titulli i ligjit bëhet "Për inspektimin e punës" 
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Referuar dispozitave të mësipërme, në kushtet kur ISHPSHSH është institucioni kompetent për 

monitorimin e zbatimit të rregullave për mbrojtjen dhe sigurinë në punë dhe konstaton shkeljen e 

tyre, si dhe bën verifikimin e aksidenteve në punë, rekomandojmë që duhet të bëjë dhe kallëzim 

penal, kur konstatohet që janë konsumuar elementet e veprës penale të parashikuara në nenin 289 

të Kodit Penal.   

Nga informacioni i marrë në rrugë zyrtare nga ISHPSHSH, konstatohet se ky institucion nuk ka 

bërë asnjë kallëzim penal. Në shkresën me nr. prot. 2455/1, datë 10.12.2019 ISHPSHSH shprehet 

se: “Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore kryen hetim administrative të 

aksidentev në punë, për nevoja të të cilit (sidomos në rastet e aksidenteve me pasojë vdekje ka 

kërkuar bashkëpunimin e organeve të Prokurorisë, duke kërkuar informacion dhe dokumentacion 

të mbajtur nga ana e tyre në vendngjarje, apo të provave të marra gjatë hetimit, si dhe nga ana e 

prokurorisë janë kërkuar shpesh herë, aktet e mbajtura nga inspektorët e punës apo inspektorët 

janëcaktuar si ekspertë për kryerjen e aktit të ekspertimit teknik, por nuk disponojmë kopje të 

vendimeve të marra nga prokuroria”. 

Nga përgjigjia e mësipërme, konstatojmë që midis organit të akuzës dhe Inspektoriatit ka 

bashkëpunim për shkëmbimin e informacioneve dhe dokumentacioneve, por nuk rezulton që nga 

ISHPSHSH të jetë bërë kallëzim penal. Ky konstatim vjen dhe si rrjedhojë e faktit që ky institucion 

nuk disponon vendime të organit të akuzës në lidhje me vendimmarrjen që është marrë. 

Në nenin 291 të K. Pr. Penale parashikohet se: “Vendimi për mosfillimin e procedimit:  1. Kur 

ekzistojnë rrethanat që nuk lejojnë fillimin e procedimit, prokurori jep vendim të arsyetuar për 

mosfillimin e procedimit brenda 15 ditëve nga regjistrimi i kallëzimit. 2. Vendimi u njoftohet 

menjëherë atyre që kanë bërë kallëzim ose ankim, viktimës ose trashëgimtarëve të saj, të cilët kanë 

të drejtën e ankimit në gjykatë brenda 10 ditëve nga njoftimi i vendimit”. 

Neni 328 paragrafi i dytë i K.Pr. Penale parashikon se: “… 2. Prokurori, brenda 5 ditëve nga marrja 

e vendimit të pushimit, njofton të pandehurin, mbrojtësin e tij, viktimën ose trashëgimtarët e saj kur 

identiteti dhe vendbanimi i tyre rezultojnë nga aktet e procedimit, si dhe personin që ka bërë 

kallëzim ose ankim, duke u bërë të ditur të drejtën për t’u njohur me aktet, për të marrë kopje të 

tyre dhe për të paraqitur ankim në gjykatë. 
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Referuar dispozitave të mësipërme, organi i akuzës është i detyruar të njoftojë kallëzuesin në rastin 

e mosfillimit, të pushimit të çështjes. Në kushtet kur ISHPSHSH nuk disponon asnjë vendim, jemi 

përpara situatës: Ose nuk ka bërë asnjëherë kallëzim ose nëse ka ndonjë rast që ka bërë kallëzim, 

organi i akuzës nuk e ka njoftuar në lidhje me vendimmarrjen. 

Sugjerojmë që ISHPSHSH, në momentin që vihet në dijeni të fakteve kur është dëmtuar rëndë 

shëndeti i një personi ose është shkaktuar vdekja e tij për shkak të shkeljes së rregullave në punë, 

krahas hetimit administrativ që bën, duhet të bëjë kallëzim penal. 

Gjithashtu rekomandojmë që në rastet e veprës penale të parashikuar në nenin 289 të Kodit Penal, 

ISHPSHSH duhet të marrë informacion për ecurinë e procesit, vendimmarrjen e organit të akuzës 

ose të gjykatës, me qëllim jo vetëm pasqyrimin e situatës në nivel statistikor, por edhe në 

evidentimin e fakteve të ngjarjes dhe përgjegjësisë së subjekteve, me qëllim marrjen politikave dhe 

masave konkrete për respektimin e rregullave në punë. 

• Numri i procedimeve penala të regjistruara për veprën penale të parashikuar në nenin 

289 të Kodit Penal 

Për të pasur të dhëna statitikore gjithëpërfshirëse, me qëllim dhënien e një tabloje reale të situatës 

së ngarkimit me përgjegjësi penale të personave që kanë shkelur rregullat e sigurimit në punë, i jemi 

referuar Vjetarit Statistikor të Ministrisë së Drejtësisë, Raporteve të Përgjithshme të Prokurorive të 

Përgjithshme, Raporteve vjetore të 22 prokurive të rretheve gjyqësore. 

Nga të dhënat statistikore të identifikuara nga raportet e sipërcituara, situata paraqitet si më poshtë: 

7.1 Numri i procedimeve penale të regjistruara sipas prokurorive të rretheve gjyqësore 
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Figura nr. 16 

Referuar të dhënave të grafikut të mësipërm, rezulton që nuk janë përfshirë të dhëna për disa nga 

prokuroritë, kjo për shkak se në raportet vjetore nuk pasqyroheshin të dhëna në lidhje me llojet e 

veprave penale. Me qëllim pasjen e të dhënave të sakta dhe të plota, rithkesojmë dhe njëherë 

domosdoshmërinë e mbajtjes në mënyrë periodike, të saktë dhë të unifikuar të statistikave. 

Nga Raporti Vjetor i Prokurorisë së Përgjithshme, rezulton që për vitin 2017 ka pasur 68 raste të 

regjistruara për veprën penale të parashikuar në nenin 289 të Kodit Penal. Nga këto 68 raste, janë 

dënuar 14 persona.  

Nga Raporti Vjetor i Prokurorisë së Përgjithshme, rezulton se për vitin 2018 janë regjistruar 121 procedime 

për veprën penale të shkeljes së rregullave të mbrojtjes në punë (neni 289 të Kodit Penal) dhe janë dënuar 

vetëm 10 persona. Nga të dhënat statistikore vërehet tendenca në rritje e numrit të procedimeve të 

regjistruara për veprën penale të parashikuar nga neni 289 i Kodit Penal “Shkelja e rregullave të mbrojtjes 

në punë”. 
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Nëse do ti krahasonim të dhënat e identikuara në grafikun e mësipërm, konstatojmë që numri më i 

lartë i procedimeve për veprën penale “shkelja e rregullave në punë” është regjistruar nga 

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Dibër dhe Elbasan. 

7.2 Numri i të dënuarve sipas të dhënave të prokurorive të rretheve gjyqësore 

      

      Figura nr. 17 

Nga të dhënat e paraqitura në grafik dhe të dhënat e identifikuara nga raportet zyrtare të Prokurorisë së 

Përgjithshme, konstatohet që megjithëse rasti i procedimeve penale për shkeljen e rregullave në punë është 

në rritje, numri i personave që ngarkohen me përgjegjësi penale është i papërfillshëm, konkretisht për vitin 

2017 janë dënuar vetëm në 20% të rasteve, ndërsa në vitin 2018 ndonëse numri i procedimeve dhe 

aksidenteve me pasojë vdekjen ka qenë më i madh,  janë dënuar vetëm 8% të rasteve. 

Nga sa më sipër, konstatohet që kemi një mospërputhje midis të dhënave të publikuara në raportet 

zyrtare të Prokurorisë së Përgjithshme dhe raporteve të prokurorive të rretheve, për këtë arsye 

rekomandojmë që të dhënat në lidhje me veprat penale dhe numrin e të pandehurve të regjistruar 
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dhe të dënuar, të mbahen në mënyrë koherente dhe të zbatohet i njëjti model i regjistrimit dhe 

mbajtjes të të dhënave nga të gjitha prokuroritë e rretheve gjyqësore. 

Në  lidhje me arsyet pse kemi një diferencë shumë të madhe midis numrit të procedimeve të regjistruara 

dhe  numri i të dënuarve, nga Raporti i Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Dibër  konstatohet që disa nga arsyet 

lidhen me: “Për shkak të mosadministrimi brenda afatit prej 15 ditësh të aktit të ekspertimit mjeko-

ligjor për viktimën e veprës penale, e cila passjell regjistrimin e procedimit penal për vepra penale 

të tilla si neni 89, 289 apo 290 i Kodit penal. Me administrimin e aktit arrihet në përfundimin se 

çështja në fakt duhet të pushohet për shkak se ndjekja penale nuk është kompetencë e organit të 

akuzës (neni 90 i Kodit Penal) ose nuk ka ardhur pasoja e kërkuar nga ligji. 

Bazuar në arsyet e cituara në raportin e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Dibër, duke marrë në analizë 

dhe dispozitat ligjore për inspektimin në punë dhe ligjin për mbrojtjen dhe sigurinë në punë, të cilat 

vënë përpara detyrimit punëdhënësin për të njoftuar në rastin e aksidenteve të lehta brenda tre ditëve 

dhe  në rastin e aksidenteve të rënda/ me pasojë vdekjen njoftimin menjëherë, si dhe në rast mos 

njoftimi brenda 24 orëve ndaj tij vendoset gjobë, shprehim mendimin që punëdhënësi duhet të 

njoftojë menjëherë të gjitha institucionet kompetente edhe në rastin e aksidenteve pa pasojë në jetën 

e njeriut, pasi lënia e diskrecionit punëdhënësit, për të përcaktuar nëse aksidenti është i lehtë apo i 

rëndë përbën shkak për abuzivitet dhe ndikon në mos marrjen  e provave, akteve ekspertimit në 

kohë.  

Për të shmangur keq interpetimin e ligjit, mendojmë që ligji për inspektimin në punë dhe ligji  për 

mbrojtjen dhe sigurinë në punë, duhet të parashikojnë në mënyrë të unifikuar detyrimin e 

punëdhënësit për të njoftuar menjëherë për aksidentin e ndodhur, pavarësisht nga pasoja që ka sjellë 

aksidenti.  

 

 

7.3 Numri i personave të dënuar për veprën penale të parashikuar në nenin 289 të Kodit 

Penal për periudhën 2017-2018, sipas të dhënave të Ministrisë së Drejtësisë 
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Figura nr. 18 

Nga krahasimi i të dhënave të publikuara në vjetarin statistikor të Ministrisë së Drejtësisë, për vitin 

2017 dhe vitin 2018 rezulton që numri i personave të dënuar për veprën penale të parashikuar në 

nenin 289 të Kodit Penal është në rënie me gati 40%.  

Nëse do ti krahasonim numrin e të dënuarve me numrin e aksidenteve dhe aksidenteve me pasojë 

vdekjen, konstatojmë që për vitin 2018 janë dënuar në vetëm 3% të rasteve krahasuar me numrin e 

aksidenteve dhe në 22% të rasteve krahasuar me numrin e aksidenteve me pasojë vdekjen. 

Konstatojmë që ky numër është shumë i vogël, arsyet mund të jenë për shkak të mungesës së fajit të 

punëdhënësit, ose mos mbajtjes në mënyrë të saktë të akteve të ekspertimit në momentin e ndodhjes 

së ngjarjes, fshehjes së fakteve nga vetë punëmarrësit ose familjarët e tyre etj. 

7.4 Lloji i dënimeve të dhëna nga gjykata për veprën penale të parashikuar në nenin 289 

të Kodit Penal 

Dënimi i parashikuar në paragrafin e parë të nenit 289 të Kodit Penal është gjobë ose me burgim gjer në 

dhjetë vjet, ndërsa referuar paragrafit të dytë të nenit 289 dënimi i parashikuar është jo më pak se 5 

vjet. Nëse do ti referohemi marzheve të dënimit të parashikuar në Kodin Penal, ne rastin kur ndodhemi 
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përpara paragrafit të parë, personi mund të dënohet me gjobë nga 100 mijë deri në 10 milionë lekë62, 

ose mund të dënohet me burg nga 5 ditë deri në 10 vjet63. Ndërsa kur jemi përpara paragrafit të dytë 

të nenit 289, personi mund të dënohet me burg nga 5 vjet deri në 35 vite. 

  

Figura nr. 19 

Nga llojet e dënimeve të dhëna nga gjykata, konstatohet që dënimi me burg varion deri në pesë vjet dhe 

është brenda marzhit të dënimit të parashikuar në nenin 289 paragrafi i parë i nenit 289. Dënimi deri në 5 

vjet burg, i jep mundësinë të pandehurit të përfitojë nga dënimet alternative të parashikuara në Kodin Penal, 

pasi disa prej tyre kanë si kriter dënimin me burg deri në 5 vjet. Rezulton që asnjë person nuk është 

proceduar për nenin 289 paragrafi i dytë. 

Nëse do ti referoheshim parashikimit të nenit 289 të Kodit Penal dhe statistikave të analizuar në faqen 33 

të këtij studimi, ku rezulton se për vitin 2017 numri i rasteve kur nga aksidenti janë aksidentuar më 

shumë se një person është në 12% të rasteve dhe për vitin 2018 është në 12% të rasteve, është shumë 

e paqartë situata, që nuk kemi asnjë person të dënuar për paragrafin e dytë të nenit 289. I vetmi 

shpjegim ligjor dhe logjik i kësaj situate është që dëmtimi i të aksidentuarve ka qenë i lehtë dhe nuk 

 
62 Shih nenin 34 të Kodit Penal 
63 Shih nenin 32 të Kodit Penal 
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janë përmbushur kushtet për vënien përpara përgjegjësisë penale sipas paragrafit të dytë të nenit 

28964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. PRAKTIKA GJYQËSORE E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË NË 

LIDHJE ME TRAJTIMIN E VEPRËS  PENALE “SHKELJA E RREGULLAVE TË 

MBROJTJES NË PUNË” PËR PERIUDHËN 2016- SHTATOR 2019 

 
64Shih neni 289 paragrafi i dytë, i cili parashikon se: “Kur nga vepra penale është shkaktuar vdekja ose dëmtimi i rëndë 
i shëndetit të disa personave, dënohet me burgim jo më pak se pesë vjet”. 
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Në këtë pjesë të studimit, do të analizohen vendimet gjyqësore të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë për 

periudhën 2016-201965 në lidhje me aksidentet e shkaktuara në punë parashikuar në nenin 289 të 

Kodit Penal.  

Komponentët që janë identifikuar dhe që janë marrë në analizë lidhen me: 

• Llojin e gjykimit; 

• Prania e viktimës gjatë procesit penal; 

• Paraqitja e padisë civile gjatë procesit penal; 

• Shkaku i shkaktimit të aksidentit; 

• Lloji i dënimit; 

• Aplikimi i dënimeve alternative. 

8.1 Lloji i gjykimit të zhvilluar 

Kodi i Procedurës Penale ka parashikuar rregullat dhe procedurën për zhvillimin e gjykimit të zakonshëm, 

ndërkohë ka parashikuar dhe katër lloje të gjykimeve të posaçme, të cilat anashkalojnë gjykimin e 

zakonshëm. Llojet e gjykimeve të posaçme janë gjykimi i shkurtuar, gjykimi i drejtëpërdrejtë, gjykimi me 

marrëveshje, urdhri penal. 

Nga analiza e vendimeve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, konstatohet që janë aplikuar këto lloje 

gjykimesh: 

 
65Vendimet janë aksesuar në faqen zyrtare të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë 
 www. http://www.gjykatatirana.gov.al/  

http://www.gjykatatirana.gov.al/
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     Figura nr. 20 

Nga grafiku i mësipërm, rezulton që në 88% të çështjeve të gjykuara për shkeljen e rregullave në 

punë janë gjykuar me gjykim të shkurtuar. Gjykimi i shkurtuar prashikohet në nenin 403 të Kodit 

të Procedurës Penale, i cili parashikon se: “Kërkesa për gjykimin e shkurtuar paraqitet nga i 

pandehuri ose mbrojtësi i tij me autorizim të posaçëm në seancën paraprake ose në seancë 

gjyqësore”…“pasi dëgjon parashtrimin e prokurorit, në të njëjtën seancë gjykata vendos pranimin  e  

kërkesës  për  gjykimin  e  shkurtuar  kur çmon se çështja mund të zgjidhet në gjendjen që janë aktet”. 

Gjykimi i shkurtuar është një procedurë e cila sjellë ulje të kostove gjyqësore dhe nga ana tjetër i 

pandehuri përfiton uljen e dënimit me 1/3. 

 8.2 Prania e viktimës gjatë procesit penal 

Pas ndryshimeve të Kodit të Procedurës Penale, të cilat hynë në fuqi në Gusht të vitit 2017, 

viktimave i janë njohur një sërë të drejtash gjatë procesit penal. Një ndër të drejtat që i është njohur 

është e drejta për tu informuar mbi procesin penal, datën e seancës gjyqësore, të drejtën për të 

paraqitur parashtrime etj. 
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Nga analiza e vendimeve, rezulton që në proceset gjyqësore të zhvilluara me objekt gjykimi nenin 

289 të Kodit Penal, pjesëmarrja e viktimës në proces paraqitet si më poshtë: 

         

Figura nr. 21 

Nga sa më sipër, rezulton që në 88% të rasteve viktima nuk ka marrë pjesë në proces. Nga analiza 

e vendimeve nuk mund të identifikojmë arsyen e mospranisë së viktimës, e cila mund të vijë për 

shkak të mos njoftimit nga gjykata ose për shkak të vullnetit të vetë viktimës.  

Rekomandojmë që organi i akuzës, gjykata duhet të njoftojnë viktimën në lidhje me fazën e procesit 

penal, datën e seancës gjyqësore dhe të drejtën për të marrë pjesë në seancë. Mos zbatimi i rregullave 

procedural për njoftimin e viktimës, passjell cënim të procesit të rregullt ligjor. 

8.3 Paraqitja e padisë civile gjatë procesit penal 

Padia civile në procesin penal është një mjet ligjor, me anë të të cilit viktima ose trashëgimtarët e 

tij/saj kanë të drejtën të kërkojnë shpërblimin e dëmit të shkaktuar gjatë zhvillimit të procesit 

gjyqësor. 
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Në nenin 61 të K. Pr. Penale parashikohet se: “Ai që ka pësuar dëm nga vepra penale ose 

trashëgimtarët e tij mund të ngrejnë padi civile në procesin penal kundër të pandehurit ose të paditurit 

civil, për të kërkuar thimin e pasurisë dhe shpërblimin e demit”. 

Në nenin 62 të K.Pr. Penale parashikohet se: “1. Legjitimimi i paditësit civil mund të bëhet nga organi 

procedues, derisa të mos ketë filluar shqyrtimi gjyqësor. 2. Afati i parashikuar nga paragrafi 1 nuk 

mund të zgjatet. 3. Me kërkesën e palëve ose kryesisht, gjykata mund të vendosë veçimin e padisë 

civile dhe dërgimin e saj në gjykatën civile nëse gjykimi i saj vështirëson ose zvarrit procesin penal”. 

Nga analiza e vendimeve, rezulton se në asnjë rast viktimat ose trashëgimtarët e tij nuk kanë 

paraqitur padi në procesin penal. Arsyet pse kemi këtë rezultat mund të lidhen me mos dijeninë e 

viktimave në lidhje me të drejtën për të paraqitur padi në procesin penal, mos njoftimin e e viktimës 

mbi fazën e procedimit penal, datën e seancës gjyqësore etj.  

Një element që duhet të theksojmë lidhet dhe me faktin që 88% e gjykimeve janë zhvilluar me 

gjykim të shkurtuar, si rrjedhojë edhe nëse do të paraqitej padia civile në procesin penal, ajo do të 

ngelej e pashqyrtuar66. 

 8.4  Shkaqet e shkaktimit të aksidentit 

Nga analiza e vendimeve, rezulton që arsyet që kanë shkaktuar aksidentet në punë dhe shkeljen e 

rregullave lidhen me: 

1. Mosrespektimi i rregullave që kanë të bejnë me punen; 

2. Mosrespektim i rregulloreve përkatëse të sigurimit teknik në punë; 

3. Shkelja e rregullave të vendosura tek manuali i sigurimit teknik; 

4. Aksident automobilistik; 

5. Mos marrja e masave mbrojtese në punë;  

6.  Mospasja e një tekniku të specializuar; 

 
66 Shih pikën 9 të nenit 405 të K.Pr. Penale, i cili parashikon se: “Kur gjykata pranon kërkesën për gjykim të shkurtuar, 
padia civile nuk shqyrtohet” 
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Për të konkretizuar rrethanat dhe shkaqet që kanë shkaktuar cënimin e shëndetit dhe jetës së 

qytetarëve, më poshtë po paraqesim në mënyrë të shkurtuar, disa nga rastet specifike të evidentuara 

nga analiza e vendimeve. 

 

Shembull 1: Më datë 13.10.2016, rreth orës 11.00 policia Komisariatit Policisë Nr.1 Tiranë ka 

marrë dijeni, se në segmentin në ndërtim, tek rreth rrotullimi pranë TEG-ut në Mullet, i pandehuri 

A. S duke punuar me mjetin motorik tip “Buldozer” ne ndërtimin e autostradës Tiranë – Elbasan ka 

aksidentuar shtetasin F.B. Në momentin që ka shkuar një kamion për tu shkarkuar, shtetasi F. B ka 

qenë ngjitur me masën e dheut dhe po drejtonte kamionin, në këtë kohë buldozeri ka ardhur të 

sheshojë masën e dheut dhe nuk e ka parë duke e kapur me thikën e buldozerit.67 

Shembull 2: Akti i ekspertimit teknik gjen pergjegjës për ngjarjen e ndodhur punëdhënësin duke 

konkluduar se “pergjegjës për ndodhjen e ngjarjes është punëdhënësi i cili nuk ka mirëmbajtur dhe 

garantuar sigurinë e punës, sipas një projekti elektrik të instalimeve dhe pajisjeve elektrike gjatë 

shfrytëzimit të tyre për realizimin e përgatitjes dhe prodhimit të bukëve në repartin e punës së 

aktivitetit prodhues e tregetues”. Shkeljet e mësiperme bien ne kundershtim me kerkesat e ligjit 

nr.8734, datë 01.02.2001 "Për garantimin e sigurisë së punës të paisjeve dhe të instalimeve 

elektrike".68 

Shembull 3: I pandehuri Sh.K ka nënshkruar në dy grup/dokumenta të ndertimit të këtij pallati, si 

"Drejtues teknik" dhe më konkretisht në "Procesverbalet e punimeve të maskuara dhe betonarrne 

nga data 02.08.2011 19.08.2011” dhe "Akti-kontrolle të mbarimit të themeleve dhe të karabinasë".  

Kështu i pandehuri ka mbajtur këtë detyrë, e cila e ngarkon me përgjegjësinë e krijimit të gropave 

të ujit jashtë projektit të pallatit dhe madje lënien e tyre të hapur edhe pas dorëzimit të pallatit, 

megjithëse nuk ishin të përshkruara as në projekt dhe as në lejen e pallatit. 

Gjithashtu ky i pandehur, në rastin konkret që i krijoi këto gropa nuk i pajisi me kushte dhe mjete 

mbrojtëse që njerëzit të mos bëheshin pre aksidentesh, nuk vuri pengesa apo të paktën 

 
67 Shih vendimin nr. 2744 datë 17.10.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë 
68 Shih vendimin nr. 2453 datë 18.07.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë 
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paralajmërime në hyrjen e shkalleve për në bodrum dhe nuk vuri parmakë mbrojtës të lartë 70 cm 

përreth gropave te ujit69.  

Shembull 4: Në rastin konkret, ky objekt është cënuar nga i pandehuri, pasi me mosveprim ai nuk 

është kujdesur që përpara realizimit të punës (shëmbjes së shkallës nga ana e viktimës), të ishte bërë 

vendosja e skelave me qëllim eliminimin e rrezikut. Gjithashtu, nga ana e të pandehurit nuk është 

mbajtur parasysh dhe fakti se në këto raste për kryerjen e këtyre shembjeve, punonjësit duhet të jenë 

të kualifikuar70. 

Shembull 5: Gjykata cmon se, pasoja dëmtimi i rëndë i shëndetit të shtetasit F. G ka ardhur për 

shkak të shkeljes së rregullave të sigurimit teknik nga ana e të pandehurit D. Ç, i cili i ngarkuar me 

detyrën e inxhinierit zbatues të punimeve nuk ka mbikëqyrur në mënyrë të vazhdueshme zbatimin 

e rregullave të sigurimit të jetës në punë. Sa më lart rezulton se shkaku i aksidentit ka ardhur si 

pasojë e mosvendosjes së ganxhës së rripit të sigurisë në konstruksionin metalik nga ana e 

punonjësit F.G si dhe mosushtrimi i kontrollit nga inxhinieri zbatues, (i pandehuri D. Ç), në lidhje 

me zbatimin e masave mbrojtëse në punë, i cili kishte për detyrë të kryente mbikëqyrjen e 

vazhdueshme mbi zbatimin e këtyre rregullave nga ana e punonjësve71. 

Nga sa më sipër konstatohet, që shkelja e rregullave në punë nuk sjell pasoja vetëm për 

punëmarrësit, por vë në rrezik dhe cënon jetën dhe shëndetin e qytetarëve, për këtë arsye është 

shumë e rëndësishme monitorimi i kushteve dhe sigurisë në punë, si dhe marrja e masave 

administrative dhe teknike për parandalimin e aksidenteve në punë. 

8.5 Lloji i dënimit të dhënë nga gjykata 

Në pikën 7.4 të këtij studimi, kemi analizuar llojet e dënimeve të dhëna nga gjykatat, referuar të 

dhënave statistikore të publikuara nga Ministria e Drejtësisë. Me qëllim që të bëjmë një analizë 

krahasuese, më poshtë po paraqesim llojet e dënimeve të dhëna nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

 
69 Shih vendimin nr. 685, datë 07.03.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë 
70 Shih vendimin nr. 335, datë 06.02.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë 
71 Shih vendimin nr. 2077, datë 19.09.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë 
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Figura nr. 22 

Nga grafiku i mësipërm, rezulton që në 76% të rasteve gjykata ka dhënë vendim me burg.  Në 67% të 

rasteve gjykata ka dhënë dënim me burg deri në një vit, ndërsa në 33% të rasteve ka dhënë dënim me burg 

më shumë se një vit. Nuk konstatohet asnjë rast, që gjykata të ketë dhënë dënimin maksimal me 10 vite 

burg. 

Vetëm në 12% të rasteve, gjykata ka dhënë vendimin me gjobë, ndërsa në 12% ka dhënë vendim pafajësie, 

me arsyetimin që organi akuzës nuk ka sjellë prova përtej çdo dyshimi të arsyeshëm për të vërtetuar fajësinë 

e të pandehurit. 

8.6 Aplikimi i dënimeve alternative 
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Figura nr. 23 

Dënimet alternative janë parashikuar si instrumenta, të cilat do të shërbejnë për rehabilitimin, riedukimin 

dhe riintegrimin e shpejtë të personave që kanë kryer një vepër penale.  

Nga grafiku i mësipërm, rezulton që janë aplikuar vetëm dy lloje të dënime alternative, konkretisht 

pezullimi i ekzekutimit të vendimit me burgim dhe vënia në provë (parashikuar nga neni 59 i KP), 

pezullimi i ekzekutimit të vendimit me burgim dhe detyrimi për kryerjen e një pune në interes publik 

(parashikuar nga neni 63 i KP). 
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IX. SHPËRBLIMI I DËMIT TË SHKAKTUAR PËR SHKAK TË AKSIDENTIT NË PUNË 

Origjina e përgjegjësisë për dëmin e shkaktuar qëndron në kohët para-mesjetare, por rasti i parë i 

raportuar për një punëmarrës, që padit punëdhënësin e tij për lëndime personale ndodhi në vitin 

1837. Padia nuk u pranua dhe ishin të pakta paditë e këtij lloji që u ngritën në atë shekull. Arsyet 

pse punëmarrësit nuk ngrinin padi, lidhej me faktin që rregullat ligjore ishin kundër tyre, të provuarit 

se një tjetër ishte në faj për lëndimin e tyre, ishte e mbushur me pasiguri dhe, nëse keqbërja provohej, 

punëmarrësit përballeshin me mbrojtje fiktive, gjë që u mundësoi punëdhënësve të shmangin 

detyrimet. Gjyqtarët asgjësuan gati çdo përpjekje inovative për të krijuar një ligj të favorshëm për 

punëmarrësit72. Një aksident ishte një dukuri dhe pjesë e përditshme e mënyrës së tyre të jetesës 

dhe rreziku i lëndimit u pa si në duart e fatit, në vend se të punëdhënësit. Nëse punëmarrësit ishin 

të vetëdijshëm se i’u ishte bërë një dëm, ata shpesh ishin në padijeni për mundësinë e paraqitjes së 

një pretendimi. Ngritja e padisë kundër punëdhënësit “shpesh nënkuptonte antagonizimin e 

mashkullit më të fuqishëm në rajon dhe duke rrezikuar jo vetëm perspektivat e punësimit, por edhe 

strehimin, anëtarësimin në kishë dhe madje edhe aksesin në ndihmat e qytetit për të varfërit”73.  

Kuadri ligjor i brendshëm, i cili ka përfshirë dhe ratifikuar standartet ndërkombëtare për mbrojtjen, 

sigurinë e shëndetit dhe jetës së punëmarrësve, ka njohur dhe ka parashikuar të drejtën për të kërkuar 

shpërblimin e dëmit të shkaktuar. 

Në nenin 42/2 të Kushtetutës parashikohet se: “Kushdo, për mbrojtjen e të drejtave, të lirive dhe të 

interesave të tij kushtetues dhe ligjorë, ose në rastin e akuzave të ngritura kundër tij, ka të drejtën 

e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e 

paanshme e caktuar me ligj. 

Në nenin 608 të Kodit Civil parashikohet se: “Personi që, në mënyrë të paligjshme dhe me faj, i 

shkakton tjetrit një dëm në personin ose në pasurinë e tij, detyrohet të shpërblejë dëmin e 

shkaktuar”. 

 
72 Shih F.Entela “Përgjegjësia pasurore në marrëdhëniet e punës”, Disertacion, Tiranë 2018, fq. 89 aksesuar në 
linkun http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2018/12/DOKTORATURA-2-FINALE-Pergjegjesia-
Pasurore-ne-Marredheniet.pdf, referuar në nga MA Stein, Victorian Tort Liability for Ëorkplace Injuries [2008] 
University of Illinois Law Review 933 në 983 
73 Po aty, referuar  në. JF Witt, The Açidental Republic (2004) 55 

http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2018/12/DOKTORATURA-2-FINALE-Pergjegjesia-Pasurore-ne-Marredheniet.pdf
http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2018/12/DOKTORATURA-2-FINALE-Pergjegjesia-Pasurore-ne-Marredheniet.pdf
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Në nenin 622 të Kodit Civil parashikohet se: “Personi që kryen një veprimtari të rrezikshme nga 

natyra e saj ose nga natyra e sendeve të përdorura dhe u shkakton dëm personave të tjerë, detyrohet 

të shpërblejë dëmin, përveç kur provon se ka përdorur të gjitha masat e përshtatshme e të nevojshme 

për mënjanimin e dëmit.” 

Dispozitat e mësipërme i njohin të drejtën çdo personi, të cilit i është shkaktuar një dëm nga 

veprimet apo mosveprimet e paligjshme të një subjekti tjetër që mund të jetë person fizik, juridik 

ose institucion shtetëror, të kërkojë shpërblimin e dëmit të shkaktuar. 

9.1 Përgjegjësia me faj dhe pa faj e punëdhënësit për shpërblimin e dëmit të shkaktuar 

Në rastin e dëmeve të shkaktuara gjatë marrëdhënies së punës, jemi përpara një situate sui generis, 

pasi punëdhënësi mund të ngarkohet me përgjegjësi civile edhe nëse nuk ka faj. Pra, ndryshe nga 

parimi i përgjithshëm, ku personi detyrohet të shpërblejë dëmin kur e ka shkaktuar atë me faj, në 

rastin e marrëdhënieve të punës, ligjvënësi, ka vënë punëdhënësin përpara detyrimit për të 

shpërblyer dëmin e shkaktuar edhe nëse nuk ka faj, e njohur ndryshe si përgjegjësia pa faj.  

Në nenin 618 të Kodit Civil parashikohet se: "Punëdhënësi është përgjegjës për dëmet e shkaktuara 

të tretëve për fajin e punonjësve që janë në shërbim të tij, gjatë ushtrimit të detyrave që u janë 

besuar prej tij. " 

Në bazë të nenit 39 të Kodit të Punës, është parashikuar përgjegjësia e punëdhënësit për të 

parandaluar aksidentet dhe sëmundjet profesionale, i cili detyrohet të paracaktojë rregulla konkrete 

të sigurimit teknik, që janë të nevojshme, teknikisht të zbatueshme dhe që i përshtaten kryerjes së 

punës.  

Konkretisht në nenin 39 parashikohet se: “Punëdhënësi  për  të  parandaluar  aksidentet  dhe  

sëmundjet profesionale duhet të përcaktojë qartë rregullat e sigurimit teknik. 2.  Punëdhënësi,  duhet  

të  paguajë  diferencën  midis  dëmit  dhe shpërblimit  që  merr  punëmarrësi  nga  sigurimet  

shoqërore,  kur aksidenti ose sëmundja profesionale është pasojë e fajësisë së rëndë të  punëdhënësit. 

Kur  punëdhënësi  nuk  ka  regjistruar  punëmarrësin  në sigurimet shoqërore, ai duhet të përballojë 

të gjitha shpenzimet që ka  bërë  punëmarrësi  si  rezultat  i  aksidentit  ose  sëmundjes profesionale, 

si dhe të gjitha dëmet si pasojë e mosregjistrimit.” 
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Në nenin 4 të ligjit nr.10 237, datë 18.2.2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë", i ndryshuar, 

parashikohet se "1. Punëdhënësi detyrohet të sigurojë mbrojtjen e punëmarrësve në të gjitha 

aspektet që lidhen me sigurinë dhe shëndetin në punë. 2. Punëdhënësi nuk shkarkohet nga 

përgjegjësia edhe në rastet kur ai kontrakton persona ose kur kryen shërbime të specializuara 

jashtë ndërmarrjes/institucionit, në zbatim të pikës 3 të nenit 7 të këtij ligji". 

Për të ngarkuar me përgjegjësi civile punëdhënësit, duhet të përmbushen në mënyrë kumulative 

elementet e mëposhtëm: 

1. Veprimi/mosverpim i paligjshëm 

2. Ekzistenca e dëmit 

3. Faji 

4. Lidhja shkak-pasojë midis veprimit të paligjshëm dhe dëmit të shkaktuar 

Nëse do ti analizonim dhe interpretonim në parim kushtet e mësipërme, pasi këto kushte duhet të 

shikohen rast pas rasti, konkludojmë sa më poshtë: 

1. Me veprim/ mosveprim të paligjshëm, do të kuptojmë çdo veprim apo mosveprim që është 

kryer ose duhej të ishte kryer nga punëdhënësi, ose nga punëmarrësit e tij, që ka shkelur rregullat 

dhe sigurinë në punë duke sjellë cënim të jetës ose shëndetit të një punëmarrësi tjetër ose të një 

qytetari. 

2. Ekzistenca e dëmit 

Gjykatat Gjermane interpretojnë dëmin në përputhje me të ashtuquajturën hipoteza e ekuilibrit, që 

e krahason situatën në të cilën humbja nuk ka ndodhur dhe ‘situatën pas incidentit’. Edhe sipas 

sistemit ligjor hollandez, dëmi  është i krahasueshëm me hipotezën e ekuilibrit, dëmi është diferenca 

negative e rrethanës që viktima përballet pas shkeljes së normës me situatën hipotetike në të cilën 

viktima do të ndodhej në qoftë se norma nuk do të ishte shkelur.74  

Sipas legjislacionit tonë të brendshëm, dëmi ndahet në “dëm pasuror” dhe “dëm jopasuror”. 

 
74 Shih F.Entela “Përgjegjësia pasurore në marrëdhëniet e punës”, Disertacion, Tiranë 2018, fq. 89 aksesuar në 
linkun http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2018/12/DOKTORATURA-2-FINALE-Pergjegjesia-
Pasurore-ne-Marredheniet.pdf,  referuar “Personal injury in Europe” (2003), fq 42 

http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2018/12/DOKTORATURA-2-FINALE-Pergjegjesia-Pasurore-ne-Marredheniet.pdf
http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2018/12/DOKTORATURA-2-FINALE-Pergjegjesia-Pasurore-ne-Marredheniet.pdf
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Dëmi pasuror sjell si pasojë cënimin e pasurisë së të dëmtuarit në kuptimin e ngushtë ekonomik, 

pra humbjen e pasurisë (deminutio patrimonii) në mënyrë të paligjshme. Prandaj edhe 

dëmshpërblimi i dëmit pasuror ka për qëllim të rikthejë pasurinë e të dëmtuarit në gjendjen e 

mëparshme, duke “mbushur” diferencën e krijuar ndërmjet gjendjes ekonomike aktuale të tij me 

atë në të cilin do të ndodhej nëse nuk vërtetohej fakti i paligjshëm (quanti ea res erit, tantam 

pecuniam condemnato75 

Në nenin 640 të Kodit Civil parashikohet se: “Dëmi pasuror që shpërblehet përbëhet nga humbja 

e pësuar dhe fitimi i munguar. Shpërblehen gjithashtu shpenzimet e kryera në mënyrë të arsyeshme 

për të shmangur ose pakësuar dëmin, ato që kanë qenë të nevojshme për të përcaktuar përgjegjësinë 

dhe masën e dëmit, si dhe  shpenzimet e arsyeshme të kryera për të siguruar shpërblimin në rrugë 

jashtëgjyqësore.  

Në nenin 625 të Kodit Civil parashikohet se: “Personi që pëson një dëm jopasuror ka të drejtë të 

shpërblehet kur: 

a) ka  pësuar  një  dëmtim  të  shëndetit,  të  integritetit  fizik  ose psikik  të  tij; 

b) është cenuar nderi, personaliteti ose reputacioni i tij; 

c) është cenuar e drejta e emrit; 

d) është cenuar respektimi i jetës private; 

e) është cenuar kujtimi i një të vdekuri.  Në këtë rast bashkëshorti i personit të vdekur ose 

të afërmit e tij deri në shkallë të dytë mund të kërkojnë shpërblimin e dëmit jopasuror” 

Në lidhje me dëmin jopasuror, bazuar në vendimin unifikues nr. 12/2007 të Kolegjeve të Bashkuara 

të Gjykatës së Lartë arsyetohet se  dispozita e nenit 625 të K.Civil bën dallimin ndërmjet dy grupeve 

të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut që nuk kanë natyrë pasurore të mbrojtura prej saj në rast 

cënimi:  

• “dëmtimi i shëndetit” (e drejta absolute për shëndetin, në kuptimin biologjik)  

• cënimi i “personalitetit” (terrësia e të drejtave absolute të personalitetit).  

 
75 Shih Vendimin e Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë nr.170, datë 25.03.2015 
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Kriteret për përcaktimin e dëmit moral lidhen me natyrën e faktit të paligjshëm, shkallën e fajësisë 

dhe në tërësi me mënyrën e sjelljes së shkaktuesit të dëmit, në raport me ngjarjen dhe personat e 

cënuar, natyrën e së drejtës së cënuar dhe të pasojave të shkaktuara nga fakti i paligjshëm, kushtet 

subjektive të të dëmtuarve, si mosha dhe shkalla individuale e ndjeshmërisë ndaj cënimit të pësuar, 

si dhe rrethanat që lidhen me kushtet sociale dhe ekonomike të të dëmtuarit, por pa cenuar në këtë 

rast parimin kushtetues të barazisë para ligjit dhe të ndalimit të diskriminimit të njeriut për shkak të 

gjendjes sociale, ekonomike, etj., në zbatim të nenit 18/2 të Kushtetutës. 

Kriteret për përcaktimin e dëmit ekzistencial  lidhen me përbërjen dhe gjendjen e bashkëjetesës në 

familje, si dhe rrethana të tjera që provojnë përkeqësimin e gjendjes deri në pamundësinë e shprehjes 

së aftësive të të dëmtuarit për të zhvilluar interesat dhe veprimtarinë e përditshme. 

Kriteret për përcaktimin e dëmin biologjik lidhen me masën e cënimit të shëndetit, i integritetit 

fizik dhe psikik të paditësave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. Faji  

Me faj do të kuptojmë qëndrimin psikik që ka personi ndaj kryerjes ose moskryerjes së një veprimi 

të paligjshëm. Format e shfaqjes së fajit janë me dashje (dashje direkte ose dashje indirekte) ose 

pakujdesi (në formën e neglizhencës ose vetëbesimit të tepruar). 

Në rastin e kërkimit të dëmit në rastin e aksidenteve në punë jemi përpara dy situatave: 

• Përgjegjësia me faj e punëdhënësit: 

Parimi i fajësisë qëndron në themel të teorisë tradicionale të shkaktimit të dëmit. Në fillimet e saj 

shpërblimi justifikohej vetëm me qëllimin për ndëshkim të autorit të dëmit, në formën e një dënimi 

civil. Kështu nëse dikush kishte shkaktuar një dëm me faj të tij, do të përgjigjej për shpërblimin e 

tij sepse ky konsiderohej si ndëshkim dhe frenim për të mos përsëritur në të ardhmen veprime të 

tilla. Në këtë mënyrë shpërblimi i të dëmtuarit nuk përbënte asnjë motiv për ekzistencën e tij. Më 
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pas, krahas shpërblimit si sanksion civil filloi t’i kushtohej rëndësi edhe shpërblimit të të dëmtuarit, 

derisa ky arriti të jetë edhe qëllimi i vetëm i ekzistencës së vetë institutit të shkaktimit të dëmit76. 

Nëse do ti referoheshim parashikimit të pikës 2 të nenit 39 të Kodit të Punës, parashikon se: “2.  

Punëdhënësi,  duhet  të  paguajë  diferencën  midis  dëmit  dhe shpërblimit  që  merr  punëmarrësi  

nga  sigurimet  shoqërore,  kur aksidenti ose sëmundja profesionale është pasojë e fajësisë së rëndë 

të  punëdhënësit. Kur  punëdhënësi  nuk  ka  regjistruar  punëmarrësin  në sigurimet shoqërore, ai 

duhet të përballojë të gjitha shpenzimet që ka  bërë  punëmarrësi  si  rezultat  i  aksidentit  ose  

sëmundjes profesionale, si dhe të gjitha dëmet si pasojë e mosregjistrimit.” 

Megjithëse ky nen parashikon se punëdhënësi është përgjegjës për dëmin e shkaktuar, lihet vend 

për interpretim, pasi e ka kushtëzuar shpërblimin e dëmit me fajësinë e rëndë të punëdhënësit, 

duke rënë në kontradiktë dhe me parashikimet e Kodit Civil (neni 608 e vijues, që lidhen me 

shpërblimin e dëmit jashtëkontraktor). 

Ky nen e kushtëzon përgjegjësinë e punëdhënësit me vërtetimin e fajit të rëndë, ndërkoh që nuk jep 

asnjë kriter se kur mund të jemi përpara fajit të rëndë. 

Shprehim mendimin që paragrafi i dytë i nenit 39 të Kodit të Punës duhet të ndryshohet dhe 

riformulohet, pasi punëdhënësi në momentin që ka kryer një vperim ose mosveprim qoftë dhe nga 

pakujdesia dhe ka cënuar jetën ose shëndetin e punëmarrësit/një personi të tretë, detyrohet të 

shpërblejë dëmin e shkaktuar. 

• Përgjegjësia pa faj:  

Përgjegjësitë pa faj, janë pothuaj objektive pasi shkaktuesi i dëmit nuk shkarkohet nga përgjegjësia 

edhe pse nuk ka pasur asnjë lloj faji në ardhjen e pasojave, por për shkak të mjeteve që ai përdor 

apo veprimtarisë, përbën rrezik për të tretët. Kjo lloj përgjegjësie vjen bazuar në teorinë moderne të 

riskut, pra personat, të cilët kanë përfitime dhe sjellin risk të tretëve apo përdorin sende që janë 

 
76Shih Muskaj.A “Përgjegjësia civile nga shkaktimi i dëmit jopasuror”, fq .38 aksesuar në linkun  
doktoratura.unitir.edu.al/ëp-content/uploads/2013/04/Doktoratura-Aleksander-Muskaj-Fakulteti-i-Drejtesise-
Departamenti-i-se-Drejtes-Civile.pdf 
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potencialisht të rrezikshme për jetën, shëndetin dhe pasurinë e të tretit domosdoshmërisht do mbajnë 

përgjegjësi për to77. 

Ligjëvënësi ka synuar që të dëmtuarit të shperblehen menjëherë prej punëdhënësit të punëmarrësit 

që ka shkaktuar dëmin, pastaj, në varësi të vërtetimit ose jo të kundërligjshmërisë dhe fajësisë së 

personit që ka shkaktuar drejtpërdrejtë dëmin, të gjykohet e të vendoset nëse ka vend apo jo për 

ngritjen e padisë së regresit ndaj punonjësit fajtor.78 

Një element që duhet të mbahet parasysh në rastin e përcaktimit të përgjegjësisë është dhe 

përgjegjësia e punëmarrësit në ardhjen e dëmit.  

Gjykatat Gjermane e kufizojnë përgjegjësinë e punëmarrësit sipas diferencimit në tre nivele79:  

• Në llojin e parë të rasteve, punëmarrësit qëndrojnë imun ndaj përgjegjësisë sepse dëmi 

ndodh vetëm nga një neglizhencë e lehtë e punëmarrësit. Dëmi përfshihet në risqet e 

kompanisë së punëdhënësit dhe jo në përgjegjësinë e punëmarresit. Punëdhënësi paguan, 

pra, për kompensimin e plotë të dëmit të tij ose dëmtimit të një pale të tretë, për të cilin 

punëdhënësi është përgjegjës. 

• Në llojin e dytë të rasteve, punëdhënësi dhe punëmarrësi duhet të kompensojnë pjesërisht 

dëmin që shkaktohet nga neglizhenca mesatare e punëmarrësit. Përgjegjësia e brendshme 

midis punëdhënësit dhe punëmarrësit për të paguar dëmet varion sipas rasteve individuale 

dhe mund të varet nga faktorë si; parashikueshmëria, nëse puna është monotone, risqet e 

sigurueshme të punëdhënësit, shuma e shpërblimit për punën; kushtet personale të 

punëmarrësit, siç janë sjellja, mosha, detyrimet financiare etj. Gjyqtari merr në konsideratë 

“parimin e paanësisë” dhe rrethanat individuale të rastit.  

 
77 Po aty 
78 Shih vendimin e Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë nr. 307, datë 23.03.2006 
79Shih F.Entela “Përgjegjësia pasurore në marrëdhëniet e punës”, Disertacion, Tiranë 2018, fq. 89 aksesuar në linkun 
http://www.doktoratura.unitir.edu.al/ëp-content/uploads/2018/12/DOKTORATURA-2-FINALE-Pergjegjesia 
Pasurore-ne-Marredheniet.pdf 

http://www.doktoratura.unitir.edu.al/%C3%ABp-content/uploads/2018/12/DOKTORATURA-2-FINALE-Pergjegjesia%20Pasurore-ne-Marredheniet.pdf
http://www.doktoratura.unitir.edu.al/%C3%ABp-content/uploads/2018/12/DOKTORATURA-2-FINALE-Pergjegjesia%20Pasurore-ne-Marredheniet.pdf


97 

 

• Lloji i tretë i rasteve, mban punëmarrësin përgjegjës për kompensimin e plotë të dëmit që ai 

ka shkaktuar me dashje ose me neglizhencën e tij të rëndë. Kjo mund të kufizohet nga 

gjykata në varësi të rrethanave të rastit individual siç është shuma e pagës së punëmarrësit. 

4. Lidhja shkak-pasojë 

Për të lindur përgjegjësia civile, nuk mjafton konstatimi i një dëmi dhe kundërligjshmëria e tij. 

Duhet vendosur gjithashtu ndërmjet tyre një raport shkak-pasojë. Pra, duhet provuar që ky dëm e 

ka burimin në këtë fakt, domethënë në veprimin e autorit të dëmit. Ky kusht i përgjegjësisë civile 

është së pari një kërkesë e arsyeshme dhe së dyti është e imponuar nga ligji. 

Aktualisht në nenin 609 të Kodit Civil, përcaktohet së dëmi duhet të jetë rrjedhim i drejtpërdrejtë 

dhe i menjëhershëm i veprimit të personit. Që dëmi duhet të jetë rrjedhim i drejtpërdrejtë i veprimit 

të personit, kjo duhet kuptuar se midis veprimit dhe pasojës duhet të ekzistojë një lidhje shkakësore 

e drejtpërdrejtë dhe kjo është e logjikshme. Por që dëmi të jetë dhe rrjedhojë e menjëhershme e 

veprimit kjo kërkesë mund të paraqesë vështirësi në disa raste. si për shembull në dëmet e 

shkaktuara në shëndetin e personit nga ndotjet e ambientit, dëme të cilat nuk shfaqen menjëherë pas 

ndotjes së shkaktuar80. 

Sa më sipër, në kushtet kur vërtetohet që veprimet dhe mosveprimet e kundraligjshme të personit 

që po punon në varësinë e punëdhënësit, i kanë shkaktuar një dëm punëmarrësit ose një personi të 

tretë, përgjegjësia për shpërblimin e dëmit bie mbi punëdhënësin, pavarësisht nëse ka faj ose jo në 

shkaktimin e dëmit. 

 9.2 Përgjegjësia e punëdhënësit në rastin kur punëmarrësi është i regjistruar në 

 sigurimet shoqërore 

Kuadri ligjor parashikon disa rregullime të posaçme për shpërblimin e punëmarrësit në rastin e 

aksidenteve në punë, kur punëmarrësi është i regjistruar në sigurimet shoqërore. 

 
80 Po aty. Shih gjithashtu Vendim Unifikues Nr.12, datë 14.09.2007 i Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë 
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Konkretisht në nenin 39 parashikohet se: “2.  Punëdhënësi,  duhet  të  paguajë  diferencën  midis  

dëmit  dhe shpërblimit  që  merr  punëmarrësi  nga  sigurimet  shoqërore,  kur aksidenti ose sëmundja 

profesionale është pasojë e fajësisë së rëndë të  punëdhënësit”.  

Neni 645 i Kodit Civil parashikon: “Kur shkaktohet vdekja ose dëmtimi i shëndetit të një personi që 

fiton nga sigurimet shoqërore, dëmi shpërblehet në mënyrën e caktuar me ligj. 

Sipas parimit lex specialis derogate lex generalis, në kushtet kur kemi një ligj të posaçëm që rregullon 

një marrëdhënie të caktuar, atëherë do të zbatohet ligji specifik, por në rastin e shpërblimit të dëmit 

nga aksidentet në punë situata ligjore nuk është shumë e qartë, pasi ka situata të cilat nuk rregullohen 

nga ligji i posaçëm, ose ligji lë hapësira për interpretim. 

Në ligjin nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar parashikon disa dispozita që lidhen me shpërblimin që i jepet personit që është 

aksidentuar në punë: 

Neni 6 i ligjit të sipërcituar parashikon se: “…. Sigurimet shoqërore, gjithashtu, i japin mbrojtje të 

detyrueshme gjithë personave të punësuar në rastin e pakësimit të të ardhurave si pasojë e 

paaftësisë së përkohshme të shkaktuar nga sëmundja, aksidenti në punë, sëmundja profesionale dhe 

papunësia”. 

Në nenin 43 parashikohet se: “1. Personat e siguruar që vuajnë nga aksidenti në punë, sëmundje 

profesionale, përfitojnë të drejtën e së ardhurës, pavarësisht nga vjetërsia në punë:  

a) për kujdes mjekësor shtesë dhe riaftësimi;  

b) në rast paaftësie;  

c) kompensim për dëme të arsyeshme;  

ç) në rast vdekjeje. 

Në ligj, gjithashtu janë përcaktuar kriteret dhe vlera e të ardhurave (shpërblimit) që përfiton personi 

i dëmtuar, në varësi të shkallës së dëmtimit dhe humbjes së aftësisë në punë. 

 

a)  Për kujdes mjekësor shtesë dhe riaftësimi;  
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Në nenin 45 parashikohet se: “Një person i siguruar që vuan nga një aksident në punë ose sëmundje 

profesionale, do të marrë kompensim shtesë ose ndonjë kualifikim - rikualifikim të nevojshëm për 

të rikthyer aftësinë e humbur, siç përcaktohet në rregulloren e Institutit të Sigurimeve Shoqërore”.  

 b) Në rast paaftësie të plotë ose të pjesshme, të përkohshme/përhershme;  

Në nenin 46 parashikohet se: “Të ardhurat në rast paaftësie i siguruari që për shkak të aksidentit 

në punë ose sëmundjes profesionale humbet aftësinë për punë, do të përfitojë: 

  a) të ardhura për paaftësi të përkohshme, kur paaftësia provohet nga një komision mjekësh 

ekspertë kompetentë (KML), do të jetë e barabartë me 100 për qind të pagës mesatare ditore të 3 

vjetëve të fundit, paguar për një periudhë përfitimi deri në 12 muaj;81  

 b) të ardhura për invaliditet të përhershëm82; 

E ardhura për invaliditet të përhershëm në punë që ka shkaktuar të paktën humbjen e 67 për qind të 

aftësisë për punë, e vërtetuar nga një komision mjekësor i caktimit të aftësisë për punë (KMCAP), 

është e barabartë me 80 për qind të pagës mesatare të 3 vjetëve të fundit të punës, por jo më pak se 

niveli minimal i standardit të jetesës që do të vendoset nga Këshilli i Ministrave. 

Në rastet kur personi që përfiton të ardhura sipas kritereve të mësipërme, ndodhet në situatat e 

mëposhtme, ai përfiton: 

• ka nevojë për një kujdesje të vazhdueshme nga një person tjetër, sipas vendimit të 

Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë (KMCAP), i jepet një pagesë shtesë 

prej 15 për qind të bazës së vlerësueshme;  

• ka në ngarkim fëmijë deri në moshën 18 vjeç ose kur këta studiojnë apo janë të paaftë për 

punë deri në moshën 25 vjeç, përfitojnë një të ardhur shtesë familjare për çdo fëmijë në 

masën 5 për qind të pensionit bazë, por jo më shumë se 30 për qind. 

c) të ardhura për invaliditet të pjesshëm të përhershëm83; 

 
81 Shih nenin 47 të ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar 
82 Po aty, neni 48 
83 Po aty, neni 49 
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E ardhura për invaliditet të pjesshëm të përhershëm në punë që ka shkaktuar të paktën humbjen e 

33 për qind të aftësisë për punë, e vërtetuar nga KMCAP, është e barabartë me një pjesë të 80 %të 

pagës mesatare të 3 vjetëve të fundit në varësi nga shkalla e humbjes së aftësisë për punë, por jo më 

pak se 50 për qind dhe që përcaktohet në rregulloren e Institutit të Sigurimeve Shoqërore. 

ç) të ardhura për paaftësi të përhershme në masë të vogël. 

E ardhura për paaftësi të përhershme në masë të vogël e në më pak se 33 për qind, por më shumë se 

10 për qind, e vërtetuar nga një KMCAP, është një shumë të hollash që jepet menjëherë dhe caktohet 

në përputhje me rregulloren e Institutit të Sigurimeve Shoqërore.  

Nga të dhënat e marra në rrugë zyrtare, rezulton se nga ISSH janë dhënë pensione të invaliditetit të 

plotë/pjesshëm, përhershëm/përkohshëm për shkak të aksidenteve në punë, si më poshtë: 

• Në vitin 2017 janë lidhur gjithsej 20 pensione invaliditeti për shkak të aksidenteve në punë 

dhe sëmundjeve profesionale, nga të cilat 6 kanë qenë pensione të plota, 5 të pjesshme dhe 

8 të përhershme. 

• Në vitin 2018 janë lidhur gjithsej 28 pensione invaliditeti për shkak të aksidenteve në punë 

dhe sëmundjeve profesionale, nga të cilat 13 kanë qenë pensione të plota, 5 të pjesshme dhe 

8 të përhershme. 

• Për periudhën Janar- Shtator 2019, janë lidhur gjithsej 22 pensione invaliditeti për shkak të 

aksidenteve në punë dhe sëmundjeve profesionale, nga të cilat 7 kanë qenë pensione të plota, 

3 të pjesshme dhe 12 të përhershme. 

Konstatohet që për vitin 2018-2019 kemi rritje të numrit të personave të aksidentuar rëndë, të cilët 

kanë humbur aftësinë për punë, si rrjedhojë përfitojnë pension invaliditeti. Rritja e numrit të 

perosnave që perfitojnë pension invaliditeti është tregues që nuk respektohen rregullat për mbrojtjen 

dhe sigurinë në punë, e cila sjellë pasoja jo vetëm në shëndetin dhe jetën e punëmarrësit dhe 

familjarëve të tij, por ka pasoja edhe në buxhetin e shtetit. 

c) Kompensim për dëme të arsyeshme;  
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Në nenin 51 parashikohet se: “Dëmtimi material që i ndodh personit të siguruar në lidhje me 

aksidentin në punë e sëmundje profesionale, do të kompensohet deri në fund sipas rregullores së 

Institutit të Sigurimeve Shoqërore”. 

ç) Në rast vdekjeje; 

Në nenin 52 parashikohet se: “Të ardhurat në rast vdekjeje dhe pensioni familjar: 

 “1. Personi që paguan shpenzimet e vdekjes të një personi të siguruar, që vdes si rezultat i 

 një aksidenti në punë ose sëmundjeje profesionale, do të ripaguhet plotësisht në nivelet që 

 do të përcaktohen nga rregullorja e Institutit të Sigurimeve Shoqërore.  

2. Kur një person i siguruar vdes, personat në ngarkim të tij dhe që kanë lidhje në një familje 

me të, kanë të drejtë për pension familjar me një shumë që varet nga numri i tyre.  

 3. Personat që kanë të drejtë për pension familjar, janë ata që përcaktohen në nenin 39 të 

 këtij ligji.  

4. Në rastet kur personi i siguruar vdes nga një aksident në punë ose sëmundje profesionale, 

 masa e pensionit familjar për personat pasjetues, do të jetë ajo e përcaktuar në nenin 

41 të këtij ligji”. 

Më lart janë parashikuar dispozita, të cilat i japin të drejtën punëmarrësit të përfitojë nga të ardhura 

në formën e pensionit të invaliditetit ose të shpërblimit dhe kompensimit të dëmit. Me qëllim zbatimin 

e tyre në praktikë është e nevojshme përcaktimi i rregullave konkrete. Në rastin e përfitimit të 

pensioneve janë përcaktuar rregulla dhe kritere, por nga kërkimi ynë nuk gjejmë të parashikuar 

rregulloren për vlerësimin e dëmit të shkaktuar. 

Megjithëse kemi një parashikim në një ligj të posaçëm për shpërblimin e dëmit të shkaktuar, në 

praktikë përveç pensioneve të invaliditetit, nuk kemi të dhëna për raste të kompensimit të dëmit dhe 

mënyrës së vlerësimit të tij. 

Shprehim mendimin që të bëhet një ndryshim në nenin 51 të ligjit dhe krahas kompensimit të dëmit 

pasuror, ISSH të ketë kompetencë edhe për kompensimin e dëmit jo pasuror. Për këtë qëllim është 

e domosdoshme miratimi i rregullores për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për 



102 

 

komopensimin e dëmit pasuror dhe jo pasuror. Përcaktimi i kompetencës ISSH për kompensimin e 

dëmit pasuror dhe jo pasuror, duke përcaktuar kritere dhe procedura të qarta, bazuar në praktikën e 

deritanishme të gjykatave për shpërblimin e dëmit, do të krijonte një situatë lehtësuese për 

punëmarrësit dhe të afërmit e tyre, pasi do shmangnin kostot dhe rrugën e gjatë gjyqësore. 

Nëse nga ana e ISSH, do të merrej një vendim për vlerësimin dhe dhënien e të ardhurave për dëmin e 

shkaktuar jo në përputhje me kriteret dhe dëmin real, personi ka të drejtë të ankimojë vendimin dhe ti 

drejtohet gjykatës për kërkimin e diferencës midis dëmit dhe shpërblimit që ka marrë, pavarësisht 

formës së fajit që ka punëdhënësi.  

9.3 Përgjegjësia e punëdhënësit, në rastin kur punëmarrësi nuk është i regjistruar  

Në nenin 39/3 të Kodit të Punës parashikohet se: “Kur punëdhënësi nuk ka regjistruar punëmarrësin 

në sigurimet shoqërore, ai duhet të përballojë të gjitha shpenzimet që ka bërë punëmarrësi, si rezultat 

i aksidentit ose  sëmundjes profesionale, si dhe të gjitha dëmet si pasojë e mos regjistrimit. 

Në nenin 646 të Kodit Civil parashikohet se: “Për një person që nuk ka qenë në marrëdhënie pune 

ose nuk ka qenë i siguruar, masa e shpërblimit të  dëmit  të  rrjedhur  nga vdekja  ose  dëmtimi  i  

shëndetit,  caktohet  nga  gjykata  në  bazë  të pagës  që  merr  një  punonjës  i  asaj  kategorie  me  të  

cilën  mund  të barazohet edhe puna që kryente ose mund të kryente i dëmtuari”. 

Nga sa më sipër, në rastin kur punëmarrësi nuk është regjistruar në sigurimet shoqërore, ai ka të drejtë 

që në rrugë gjyqësore të kërkojë nga punëdhënësi të gjitha dëmet që i janë shkaktuar nga përgjegjësia 

me faj ose pa faj e punëdhënësit, në bazë të neneve të parashikuara në nenin 608 e vijues të Kodit 

Civil për ngarkimin me përgjegjësi civile të punëdhënësit. 

X. GJETJET KRYESORE 

Në përfundim të analizës së kuadrit ligjor kombëtar dhe ndërkombëtar, krahasimit të të dhënave të 

marra në rrugë zyrtare, nga monitorimet dhe nga statistikat zyrtare të institucioneve kompetente, 

janë identifikuar problematikat e mëposhtme: 

• Rezulton që numri i inspektimeve të kryera ndaj subjekteve shtetërore dhe subjekteve 

private ndër vite paraqitet në një trend rritës, e cila është treguese e faktit që ISHPSHSH ka 
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rritur nivelin e monitorimit dhe ky element mund të sjellë disiplinimin e subjekteve për të 

zbatuar në mënyrë të plotë aktet ligjore dhe nënligjore në lidhje me mbrojtjen dhe sigurinë 

në punë, si dhe garantimin në mënyrë efektive të të drejtave të punëmarrësve.  

• Nëse do ti referoheshim numrit të subjekteve tregtare aktive për vitin 2017, 2018, 

konstatojmë që për vitin 2017 kemi rreth 24924 subjekte tregtare aktive, dhe nga ana 

ISHPSHSH janë kryer inspektime në 32% të subjekteve. Ndërsa në vitin 2018 kemi 20279 

subjekte tregtare aktive dhe ISHPSHSH ka kryer inspektime në 60% të subjekteve.  Ndërsa 

për vitin 2019 nuk mund të bëjmë një krahasim të saktë, pasi akoma nuk janë rifreskuar të 

dhënat. Ndonëse numri i inspektimeve është në rritje, rekomandojmë që ky numër duhet të 

shtrihet në 100% të subjekteve tregtare.  

• Megjithëse numri i personave që janë ankuar pranë ISHPSHSH paraqitet në një trend rritës, 

nëse do të bënim një krahasim me numrin e përgjithshëm të inspektimeve është gati i 

papërfillshëm, konkretisht për vitin 2019 (deri më Shtator 2019), numri i inspektimeve të 

kryera në bazë të ankimeve është 4.2%. 

• Rezulton që numri i aksidenteve në punë paraqetit në një trend rritës nga viti 2017 në vitin 

2018, konkretisht me 58 raste më shumë. Nuk mund të japim një analizë të saktë për vitin 

2019, pasi të dhënat janë deri në Shtator 2019, por duke krahasuar të dhënat midis vitit 2017 

dhe periudhës 9 mujore të vitit 2019, shikojmë që sërisht kemi një trend rritës. 

• Numri i aksidenteve në punë, me pasojë vdekjen ka pësuar një trend rritës. Megjithëse të 

dhënat për vitin 2019 janë deri në Shtator të vitit 2019, sërisht konstatojmë një rritje të 

konsiderueshme. Nga viti 2017 kemi një rritje prej 33%, ndërsa nga viti 2018 krahasuar me 

priudhën Janar- Shtator 2019 kemi një rritje prej 10%. 

• Për vitin 2017, numri i rasteve kur nga aksidenti janë aksidentuar më shumë se një person 

është në 12% të rasteve. Për vitin 2018 është në 12% të rasteve. 

• Aksidentet në punë ndodhin më së shumti në aktivitetet ekonomike si Miniera- Kariera; 

Ndërmarrjet prodhuese; Ndërtim; Elektricitet, gaz dhe ujë; Aktivitete të tjera; 

• Nga të dhënat, rezulton që numri më i madh i aksidenteve në punë ndodh në qytetin e 

Tiranës, Durrësit, Dibrës, Elbasanit, Lezhës, kjo mund të vijë dhe për shkak se në këto qytete 

zhvillojnë aktivitetin ekonomik pjesa më e madhe e subjekteve. 
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• Llojet e shkeljeve që cënojnë sigurinë dhe shëndetin në punë, rezulton se lidhen me: mos 

zbatimi i rregullave të sigurimit teknik; mos menaxhimi i riskut që në burim, mos kryerja e 

vlerësimit të risqeve për çdo proces pune; mos marrja e masave mbrojtëse kolektive; mos 

pajisja me mjete mbrojtëse individuale nga ana e punëdhënësit dhe në rastet kur janë dhënë, 

është konstatuar mospërdorimi i tyre gjatë punës nga punëmarrësit; mungesa e informimit 

dhe këshillimit të punëmarrësve.  

• Subjektet, në të cilat kanë ndodhur aksidentet në punë, në pjesën më të madhe të tyre kanë 

qenë të inspektuar më parë nga ISHPSHSH, inspektime të cilat përgjithësisht shtriheshin në 

kohë, si edhe inspektime të kryera në vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit të këtyre 

subjekteve. Janë regjistruar raste, kur subjekti nuk ka realizuar detyrat e lëna më parë nga 

inspektoriati i punës. 

• Rezulton që raporti i masave administrative të vendosur nga ISHPSHSH me numrin e 

aksidenteve në punë paraqitet i tillë: për vitin 2017 janë ndëshkuar me masë administrative 

vetëm 19% e subjekteve, në vitin 2018 janë ndëshkuar 55%  e subjekteve, ndërsa për 9 

mujorin e vitit 2019 janë ndëshkuar 76% e subjekteve.  

• Vihet re një trend rritës i masave ndëshkimore të marra nga ISHPSHSH në rastin e 

aksidenteve në punë, megjithëse ngelet i lartë numri i subjekteve, që nuk janë ndëshkuar në 

rastin kur është konstatuar aksidenti në punë. Kjo mund të jetë edhe për shkak se nga hetimi 

është konstatuar që punëdhënësi nuk ka pasur faj, ose përgjegjësia e punëdhënësit është 

anashkaluar nga ISHPSHSH. 

• Nga një analizë më e detajuar e të dhënave, rezulton se raporti i numrit të personave të 

aksidentuar me numrin e gjobave të vëna, situata paraqitet problematike. Për vitin 2017 

rezulton që është vendosur masa administrative “gjobë” vetëm në 19%, në vitin 2018 në 

24% të rasteve, ndërsa për periudhën Janar-Shtator 2019  në 35% të rasteve. Këto shifra 

ndonëse janë në një trend rritës mbeten problematike, pasi nuk janë ndëshkuar as 50% e 

subjekteve ku është dëmtuar shëndeti ose jeta e punëmarrësit, ose e një personi të tretë. 

• Problematike paraqitet situata në rastin e aksidenteve me pasojë vdekjen në miniera, ku 

numri i masave administrative të vendosura në raport me  numrin e personave të dëmtuar 

ose që kanë humbur jetën është shumë i vogël.  
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• Rezulton që numri më i madh i gjobave janë vendosur në subjektet që zhvillojnë aktivitet në fushën 

prodhuese, ndërtim, miniera\karriera. 

• Nga të dhënat e identifikuara nga raportet zyrtare të Prokurorisë së Përgjithshme dhe prokurorive 

të rretheve , konstatohet që megjithëse rasti i procedimeve penale për shkeljen e rregullave në punë 

është në rritje, numri i personave që ngarkohen me përgjegjësi penale është i papërfillshëm, 

konkretisht për vitin 2017 janë dënuar vetëm në 20% të rasteve, ndërsa në vitin 2018 ndonëse numri 

i procedimeve ka qenë më i madh janë dënuar vetëm 8% të rasteve. 

• Nga të dhënat e publikuara në vjetarin statistikor të Ministrisë së Drejtësisë, për vitin 2017 

dhe vitin 2018 rezulton që numri i personave të dënuar për veprën penale të parashikuar në 

nenin 289 të Kodit Penal është në rënie me gati 46%.  

• Nëse do ti krahasonim numrin e të dënuarve me numrin e aksidenteve dhe aksidenteve me 

pasojë vdekjen, konstatojmë që për vitin 2018 janë dënuar në vetëm 3% të rasteve krahasuar 

me numrin e aksidenteve dhe në 22% të rasteve krahasuar me numrin e aksidenteve me 

pasojë vdekjen. 

• Rezulton që në 88% të çështjeve të gjykuara për shkeljen e rregullave në punë, janë gjykuar 

me gjykimin e shkurtuar. 

• Në 88% të rasteve viktimat nuk ka marrë pjesë në proces. Nga analiza e vendimeve nuk 

mund të identifikojmë arsyen e mospranisë së viktimës, e cila mund të vijë për shkak mos 

njoftimit nga gjykata ose për shkak të vullnetit të vetë viktimës. 

• Gjykatat kanë aplikuar vetëm dy lloje të dënime alternative , konkretisht pezullimi i ekzekutimit 

të vendimit me burgim dhe vënia në provë (parashikuar nga neni 59 i KP), pezullimi i 

ekzekutimit të vendimit me burgim dhe detyrimi për kryerjen e një pune në interes publik 

(parashikuar nga neni 63 i KP). 

• Konstatohet që për vitin 2018-2019 kemi rritje të numrit të personave të aksidentuar rëndë, 

të cilët kanë humbur aftësinë për punë, si rrjedhojë përfitojnë pension invaliditeti. Rritja e 

numrit të perosnave që perfitojnë pension invaliditeti është tregues që nuk respektohen 

rregullat për mbrojtjen dhe sigurinë në punë, e cila sjellë pasoja jo vetëm në shëndetin dhe 

jetën e punëmarrësit dhe familjarëve të tij, por ka pasoja edhe në buxhetin e shtetit. 

 

XI. REKOMANDIME 
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Me qëllim mbrojtjen dhe garantimin e sigurisë së shëndetit dhe jetës së punëmarrësit ose të 

personave të tjerë, marrjen e masave për vendosjen përpara përgjegjësisë civile, administrative dhe 

penale të personit përgjegjës, koordinimit dhe monitorimit të situatës nga institucionet kompetente 

për respektimin e rregullave në punë, paraqesim rekomandimet e mëposhtme, të cilat duhet të 

merren parasysh nga institucionet kompetente, sindikatat, organizatat e shoqërisë civile, 

punëdhënësit etj.  

Konkretisht rekomandojmë sa më poshtë: 

1. Rekomandojmë që në nenin 32 të ligjit nr. 9634, datë 30.10.2006 “Për Inspektimin e punës 

dhe Inspektoriatin Shtetëror të Punës”, i ndryshuar, të përcaktohet si kriter, që marrja e 

masës administrative “paralajmërim” të vendoset vetëm kur kemi konstatim të shkeljes të 

rregullave për sigurinë në punë, por që nuk kanë sjellë pasoja në cënimin e shëndetit dhe 

jetës së punëmarrësit. Në të gjitha rastet e tjera kur ka ndodhur aksidenti në punë, që ka 

sjell si pasojë cënim të jetës ose shëndetit të punëmarrësit, duhet të merret masa me gjobë 

deri në mbylljen e aktivitetit, përveç mbajtjes së përgjegjësisë penale kur janë përmbushur 

elementet e konsumimit të veprës penale të parashikuar në nenin 289 të Kodit Penal. 

2. Rekomandojmë që në ligjin nr. 9634, datë 30.10.2006 “Për Inspektimin e punës dhe 

Inspektoriatin Shtetëror të Punës”, i ndryshuar, duhet të shtohet si një nga masat 

administrative që jep ISHPSHSH dhe mbyllja e aktivitetit ekonomik të subjektit tregtar, 

në rastet kur kemi përsëritje të shkeljeve të rënda të rregullave të sigurimit teknik dhe kemi 

rrezik të vazhdueshëm potencial të cënimit të shëndetit dhe jetës së punëmarrësve apo 

personave të tretë.  

3. Rekomandojmë që paragrafi i dytë i nenit 39 të Kodit të Punës duhet të ndryshohet dhe 

riformulohet, pasi punëdhënësi në momentin që ka kryer një veprim ose mosveprim qoftë 

dhe nga pakujdesia dhe ka cënuar jetën ose shëndetin e punëmarrësit/një personi të tretë, 

detyrohet të shpërblejë dëmin e shkaktuar. Konkretisht rekomandojmë që të hiqet termi 

“faj i rëndë” dhe të parashikohet “kryhet me faj”. 

4. Duke marrë në analizë dipsozitat ligjore për inspektimin në punë dhe ligjin për mbrojtjen 

dhe sigurinë në punë, të cilat vënë përpara detyrimit punëdhënësin për të njoftuar në rastin 
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e aksidenteve të lehta brenda tre ditëve dhe në rastin e aksidenteve të rënda, ose me pasojë 

vdekjen njoftimin menjëherë, shprehim mendimin që punëdhënësi duhet të njoftojë 

menjëherë të gjitha institucionet kompetente edhe në rastin e aksideneteve pa pasojë në 

jetën e njeriut, pasi lënia në diskrecion të punëdhënësit, për të përcaktuar nëse aksidenti 

është i lehtë apo i rëndë përbën shkak për abuzivitet dhe ndikon në mos marrjen  e provave, 

akteve të ekspertimit në kohë. 

5. Rekomandojmë që të bëhet një ndryshim në nenin 51 të ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 

“Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë,  krahas kompensimit të dëmit 

pasuror, ISSH të ketë kompetencë edhe për kompensimin e dëmit jo pasuror. Për këtë 

qëllim është e domosdoshme miratimi i rregullores për përcaktimin e kritereve dhe 

procedurave për komopensimin e dëmit pasuror dhe jo pasuror. 

6. Rekomandojmë që duhet të shtohet numri i inspektimeve ndaj subjekteve tregtare dhe 

subjekteve shtetërore, me qëllim monitorimin e këtyre subjekteve për respektimin në 

mënyrë efektive të akteve ligjore dhe nënligjore. 

7. Sugjerojmë që ISHPSHSH në momentin që vihet në dijeni të fakteve kur është dëmtuar 

rëndë shëndeti i një personi ose është shkaktuar vdekja e tij, për shkak të shkeljes së 

rregullave në punë, krahas hetimit administrativ që bën, duhet të bëjë kallëzim penal. 

8. Gjithashtu rekomandojmë që në rastet e veprës penale të parashikuar në nenin 289 të Kodit 

Penal, ISHPSHSH duhet të marrë informacion për ecurinë e procesit, vendimmarrjen e 

organit të akuzës ose të gjykatës, me qëllim jo vetëm pasqyrimin e situatës në nivel 

statistikor, por edhe në evidentimin e fakteve të ngjarjes dhe përgjegjësisë së subjekteve, 

me qëllim marrjen politikave dhe masave konkrete për respektimin e rregullave në punë. 

9. Rekomandojmë që organi i akuzës, gjykata duhet të njoftojnë viktimën në lidhje me fazën 

e procesit penal, datën e seancës gjyqësore dhe të drejtën për të marrë pjesë në seancë. Mos 

zbatimi i rregullave procedural për njoftimin e viktimës, passjell cënim të procesit të 

rregullt ligjor. 

10. Rekomandojmë që të dhënat në lidhje me veprat penale dhe numrin e të pandehurve 

 të regjistruar dhe të dënuar të mbahen në mënyrë koherente dhe të zbatohet i njëjti 

 model i regjistrimit dhe mbajtjes të të dhënave nga të gjitha prokuroritë e rretheve 

 gjyqësore, Ministria e Drejtësisë. 
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11. Nga ana e ISHPSHSH duhet të rriten masat për verifikimin në mënyrë efektive dhe të 

plotë të kushteve për mbrojtjen dhe sigurinë e punëmarrësve apo personave të tretë, përpara 

se subjekti të fillojnë aktivitetin ekonomik dhe të ndërmerren kontrolle periodike për 

monitorimin e kushteve teknike dhe nëse rregullat po zbatohen në përputhje me 

parashikimet ligjore, me qëllim shmangien dhe parandalimin e cënimit të shëndetit dhe 

jetës së personit 

12. Sindikatat nuk duhet të ekzistojnë vetëm në letra, por duhet të ndërmarrin masa dhe   

 veprime konkrete për adresimin e problematikave dhe mbrojtjen e të drejtave të 

 punëmarrësve, nëpërmjet: 

• Informimit dhe ndërgjegjësimit në mënyrë periodike të punëmarrësve për të drejtat 

dhe detyrat që kanë gjatë marrëdhënies së punës, informimi për të drejtat e tyre në 

rastet e aksidenteve në punë etj. pasi vetëm nëse kemi punëmarrës të mirë informuar 

dhe ndërgjegjësuar mund të arrihet që të vendoset një standart i ri në një marrëdhënie 

punë, ku secili nga palët kupton dhe zbaton të drejtat dhe detyrimet në punë. 

• Ndërmjetësimi dhe zhvillimi i takimeve kur është e mundur midis punëmarrësve dhe 

punëdhënësit, me qëllim adresimin e problematikave dhe marrjen e masave për 

zgjidhjen e tyre. 

• Mbajtjen e statistikave dhe të dhënave në lidhje me numrin e punëmarrësve të larguar 

nga puna, arsyet e largimit, numri i aksidenteve të ndodhura në punë, shkaqet e 

aksidenteve, masat e marra ndaj punëdhënësit nga institucionet kompetente, masat e 

marra nga punëdhënësi për mbrojtjen dhe sigurinë në punë. 

• Zhvillimi i takimeve periodike me punëmarrësit, me qëllim evidentimin e 

problematikave dhe ankesave dhe adresimin e tyre te punëdhënësi, apo edhe te 

institucionet kompetente. 

• Mbrojtja dhe përfaqësimi i punëmarrësve në rastet e largimit nga puna, rastet e 

aksidenteve, kërkimi i shpërblimit të dëmit të shkaktuar për shkak të aksidentit në punë 

në emër dhe për llogari të punëmarrësve.  

• Koordinimi dhe bashkëpunimi midis sindikatave, me qëllim evidentimin e 

problematikave që ekzistojnë në tregun e punës në Shqipëri dhe marrjen masave për 

adresimin e tyre në institucionet kompetente,  te punëdhënësi etj.  
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13. Rekomandojmë që duhet të ndërmerren programe informuese, si nga ana e autoriteteve 

shtetërore ashtu edhe nga punëdhënësit, sindikatat, organizatat e shoqërisë civile etj. për 

ndërgjegjësimin dhe informimin e punëmarrësve, qytetarëve për të drejtat e tyre dhe 

institucionet ku duhet të drejtojnë ankesat me qëllim adresimin e shkeljeve dhe rivendosjen 

në vend të të drejtave të shkelura. 

14. Me qëllim që të shmanget cënimi i shëndetit dhe jetës të punëmarrësve, apo edhe 

qytetarëve të tjerë, duhet të bëhen trajnime të vazhdueshme të punëdhënësëve, 

punëmarrësve me qëllim ndërgjegjësimin dhe informimin mbi aktet ligjore në fuqi dhe 

rëndësinë që ka zbatimi i tyre në mënyrë efektive, pasojat dhe përgjegjësinë civile, 

administrative dhe penale që kanë në rast se shkelen këto rregulla.  
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përmirësimin mbrojtjes së sigurisë dhe shëndetit të punonjësve në industritë e nxjerrjes së 

mineraleve nëntokë apo në sipërfaqe”;  

26. Direktiva e Këshillit 93/103/EC, datë të 23 nëntor 1993 “Mbi kërkesat minimale të sigurisë 

dhe shëndetit për punën në mjetet detare të peshkimit”;  

27. Direktiva e Këshillit 98/24/EC, datë të 7 prill 1998 “Mbi mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë 

së punonjësve prej rreziqeve të lidhura me agjentët kimikë në punë”;  

28. Direktiva 1999/92/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e datës 16 dhjetor 1999 “Mbi 

kërkesat minimale për përmirësimin e mbrojtjes së shëndetit dhe sigurisë së punonjësve që 

janë nën rrezikun e ajrit të presuar (atmosferave) eksplozivë ; 

29. Direktiva 2002/44/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e datës 25 qershor 2002 “Mbi 

kërkesat minimale të shëndetit dhe sigurisë në lidhje me ekspozimin e punonjësve ndaj 

rreziqeve që lindin prej agjentëve fizikë (vibrimi)”;  

30. Direktiva 2003/10/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e datës 6 shkurt 2003 “Mbi 

kërkesat minimale të shëndetit dhe sigurisë në lidhje me ekspozimin e punonjësve ndaj 

rreziqeve që lindin prej agjentëve fizikë (zhurma);  

31. Direktiva 2004/40/EC “Mbi kërkesat minimale të shëndetit dhe sigurisë në lidhje me 

ekspozimin e punonjësve ndaj rreziqeve që lindin prej agjentëve fizikë (fushat 

elektromagnetike)”; 
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32. Direktiva 2006/25/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 5 prill 2006 “Mbi 

kërkesat minimale të shëndetit dhe sigurisë në lidhje me ekspozimin e punonjësve ndaj 

rreziqeve që lindin prej agjentëve fizikë (rrezatimi optik artificial); 

33. Direktiva 94/9/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e datës 23 mars “Mbi përafrimin 

e ligjit të shteteve anëtare të lidhur me pajisjet dhe sistemet mbrojtëse të synuar për t’u 

përdorur në atmosfera (presion ajri) me rrezik shpërthimi”; 

34. Direktiva e Komisionit 2000/39/EC e datës 8 qershor 2000 që formulon një listë fillestare të 

kufirit të vlerave treguese në lidhje me ekspozimin në zbatim të Direktivës së Këshillit 

98/24/EC “Mbi mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë së punonjësve prej rreziqeve të agjentëve 

kimikë në punë”;  

35. Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë;  

36. Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë; 

37. Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë; 

38. Ligji nr. 9634, datë 20.10.2006 “Për Inspektimin e Punës dhe Inspektoratin Shtetëror të 

Punës”, i ndryshuar; 

39. Ligji nr.135, datë 22.12.2016 “Për Sigurinë dhe Shendetin në punë, emergjencat dhe 

shpëtimin në veprimtarinë minerare dhe punimet nëntokësore në veprat hidroenergjitike”;  

40. Ligji nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar; 

41. VKM nr. 461, datë 22.7.1998 "Për Regjistrin që mban Punëdhënësi për aksidentet në punë 

dhe sëmundjet profesionale”; 

42. VKM nr. 788, datë 14.12.2005 "Për përcaktimin e aksidentit në punë”;  

43. VKM nr. 214 datë 20.04.2018 "Për Organizimin dhe Funksionimin e Autoritetit Kombëtar 

për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera”; 

44. VKM nr. 520, datë 6.8.2014 “Për miratimin e Rregullores “Për mbrojtjen e sigurisë 

dhe shëndetit të punëmarrësve nga risqet e lidhura me kancerogjenët dhe mutagjenët 

në punë”; VKM nr. 521, datë 6.8.2014 “Për miratimin e Rregullores “Për kërkesat 

minimale të sigurisë dhe shëndetit për punën me pajisje me ekran shfaqës”;  

45. VKM nr. 522, datë 6.8.2014, “Për miratimin e Rregullores “Për mbrojtjen e sigurisë 

dhe shëndetit të punëmarrësve nga risqet e lidhura me agjentët kimikë në punë”;  
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46. VKM nr. 523, datë 6.8.2014, “Për miratimin e Rregullores “Për kërkesat minimale 

të sigurisë dhe shëndetit për mbrojtjen e punëmarrësve lidhur me punën e krahut me 

ngarkesa”;  

47. VKM nr. 312, datë 5.5.2010, të “Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier”;  

48. VKM nr. 550, datë 27.8.2014 “Për miratimin e Rregullores “Për mbrojtjen e sigurisë 

dhe shëndetit të punëmarrësve nga risqet e lidhura me ekspozimin ndaj agjentëve 

biologjikë në punë”;  

49. VKM nr. 841, datë 3.12.2014 “Për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet që lidhen me 

dridhjen mekanike në vendin e punës”;  

50. VKM nr. 842, datë 3.12.2014 “Për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet që lidhen me 

zhurmën në vendin e punës”;  

51. VKM nr. 843, datë 3.12.2014 “Për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet që lidhen me 

rrezatimin optik në vendin e punës”.  

52. VKM nr. 844, datë 3.12.2014 “Për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet që lidhen me 

rrezatimin jojonizues në vendin e punës”;  

53. VKM nr. 384, datë 6.5.2015 “Për Miratimin e Rregullores “Për kërkesat minimale 

për sigurinë dhe shëndetin në punë të punëmarrësve në risk nga atmosferat 

shpërthyese”; 

54. VKM nr.742, datë 6.11.2003 “Për disa shtesa dhe ndryshime të VKM-së Nr. 692, datë 

13.12.2001 “Për masat e veçanta të sigurimit dhe mbrojtjes së shëndetit në punë”; 

55. Rregullore “Për Kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit në Përdorimin e Pajisjeve të 

Punës në Vendin e Punës”; 

56. Rregullore “Për Kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit për Përdorimin e 

Pajisjeve Mbrojtëse Individuale në Vendin e Punës”; 

57. Rregullore “Për Kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit në Vendin e Punës; 

58. Rregullore “Për sigurinë në kantier”; 

59. Rregullore “Për sinjalet në kantier dhe vendin e punës”; 

60. Vendim Unifikues Nr.12, datë 14.09.2007 i Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë; 

61. Vendim i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë nr. 307, datë 23.03.2006; 

62. Vendim i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë nr.170, datë 25.03.2015; 
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63. Vendim nr. 2744, datë 17.10.2017 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; 

64. Vendim nr. 2453, datë 18.07.2016 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; 

65. Vendim nr. 685, datë 07.03.2017 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; 

66. Vendim nr. 335, datë 06.02.2018 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; 

67. Vendim nr. 2077, datë 19.09.2019 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; 

68. Vendim nr. 3435, datë 08.11.2016 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; 

69. Vendim nr. 2239, datë 26.07.2017 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; 

70. Vendim nr. 2833,  datë 16.03.2017 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; 

71. Vjetari statistikor i publikuar nga Ministria e Drejtëisë për vitin 2017; 

72. Vjetari statistikor i publikuar nga Ministria e Drejtëisë për vitin 2018; 

73. Raporti vjetor 2018 i ISHPSHSH; 

74. Raporti vjetor i vitit 2017 i Prokurorisë së Përgjithshme; 

75. Raporti vjetor i vitit 2018 i Prokurorisë së Përgjithshme; 

76. Raporti vjetor i vitit 2017 i Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës; 

77. Raporti vjetor i vitit 2017 i  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Kavajë; 

78. Raporti vjetor i vitit 2017 i  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Kurbin; 

79. Raporti vjetor i vitit 2017 i  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Berat; 

80. Raporti vjetor i vitit 2017 i  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Dibër; 

81. Raporti vjetor i vitit 2017 i   Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Elbasan; 

82. Raporti vjetor i vitit 2017 i  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Fier; 

83. Raporti vjetor i vitit 2017 i  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër; 

84. Raporti vjetor i vitit 2017 i  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Korçë; 

85. Raporti vjetor i vitit 2017 i  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Krujë; 

86. Raporti vjetor i vitit 2017 i  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Kukës; 

87. Raporti vjetor i vitit 2017 i  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Lezhë; 

88. Raporti vjetor i vitit 2017 i  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Lushnje; 

89. Raporti vjetor i vitit 2017 i  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Mat; 

90. Raporti vjetor i vitit 2017 i  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Përmet; 

91. Raporti vjetor i vitit 2017 i  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Pogradec; 

92. Raporti vjetor i vitit 2017 i  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Pukë; 

http://www.pp.gov.al/web/kavaje_raport_2017_1324.pdf
http://www.pp.gov.al/web/kurbin_raport_2017_1325.pdf
http://www.pp.gov.al/web/berati_raport_2017_1321.pdf
http://www.pp.gov.al/web/diber_raport_2017_1322.pdf
http://www.pp.gov.al/web/elbasan_raporti_vjetor_2017_1326.pdf
http://www.pp.gov.al/web/fier_raport_2017_1340.pdf
http://www.pp.gov.al/web/gjirokaster_raport_2017_1341.pdf
http://www.pp.gov.al/web/korca_raport_2017_1342.pdf
http://www.pp.gov.al/web/kruje_raport_2017_1343.pdf
http://www.pp.gov.al/web/kukes_raport_2017_1344.pdf
http://www.pp.gov.al/web/lezhe_raport_2017_1345.pdf
http://www.pp.gov.al/web/lushnje_raport_2017_1346.pdf
http://www.pp.gov.al/web/mati_raport_2017_1327.pdf
http://www.pp.gov.al/web/permet_raport_2017_1347.pdf
http://www.pp.gov.al/web/pogradec_raport_2017_1348.pdf
http://www.pp.gov.al/web/puke_raport_2017_1339.pdf
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93. Raporti vjetor i vitit 2017 i  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Sarandë; 

94. Raporti vjetor i vitit 2017 i  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Shkodër; 

95. Raporti vjetor i vitit 2017 i  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tropojë; 

96.  Raporti vjetor i vitit 2017 i  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Vlorë; 

97.  Raporti vjetor i vitit 2017 i  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

98.  Raporti vjetor i vitit 2018 i Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës; 

99. Raporti vjetor i vitit 2018 i  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Kavajë; 

100. Raporti vjetor i vitit 2018 i  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Kurbin; 

101. Raporti vjetor i vitit 2018 i  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Berat; 

102. Raporti vjetor i vitit 2018 i  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Dibër; 

103. Raporti vjetor i vitit 2018 i   Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Elbasan; 

104. Raporti vjetor i vitit 2018 i  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Fier; 

105. Raporti vjetor i vitit 2018 i  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër; 

106. Raporti vjetor i vitit 2018 i  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Korçë; 

107. Raporti vjetor i vitit 2018 i  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Krujë; 

108. Raporti vjetor i vitit 2018 i  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Kukës; 

109. Raporti vjetor i vitit 2018 i  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Lezhë; 

110. Raporti vjetor i vitit 2018 i  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Lushnje; 

111. Raporti vjetor i vitit 2018 i  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Mat; 

112. Raporti vjetor i vitit 2018 i  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Përmet; 

113. Raporti vjetor i vitit 2018 i  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Pogradec; 

114. Raporti vjetor i vitit 2018 i  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Pukë; 

115. Raporti vjetor i vitit 2018 i  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Sarandë; 

116. Raporti vjetor i vitit 2018 i  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Shkodër; 

117. Raporti vjetor i vitit 2018 i  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tropojë; 

118.  Raporti vjetor i vitit 2018 i  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Vlorë; 

119.  Raporti vjetor i vitit 2018 i  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

120. http://www.magjistratura.edu.al/media/users/4/pakti%20per%20te%20drejtat%20ekonomi

ke%20social%20OKB.pdf 

121. https://punetejashtme.gov.al/organizata-nderkombetare/ 

http://www.pp.gov.al/web/saranda_raport_2017_1319.pdf
http://www.pp.gov.al/web/shkoder_raport_2017_1330.pdf
http://www.pp.gov.al/web/tropoje_raport_2017_1320.pdf
http://www.pp.gov.al/web/vlore_raport_2017_1328.pdf
http://www.pp.gov.al/web/analiza_prokuroria_tirane_2017_1318.pdf
http://www.pp.gov.al/web/kavaje_raport_2017_1324.pdf
http://www.pp.gov.al/web/kurbin_raport_2017_1325.pdf
http://www.pp.gov.al/web/berati_raport_2017_1321.pdf
http://www.pp.gov.al/web/diber_raport_2017_1322.pdf
http://www.pp.gov.al/web/elbasan_raporti_vjetor_2017_1326.pdf
http://www.pp.gov.al/web/fier_raport_2017_1340.pdf
http://www.pp.gov.al/web/gjirokaster_raport_2017_1341.pdf
http://www.pp.gov.al/web/korca_raport_2017_1342.pdf
http://www.pp.gov.al/web/kruje_raport_2017_1343.pdf
http://www.pp.gov.al/web/kukes_raport_2017_1344.pdf
http://www.pp.gov.al/web/lezhe_raport_2017_1345.pdf
http://www.pp.gov.al/web/lushnje_raport_2017_1346.pdf
http://www.pp.gov.al/web/mati_raport_2017_1327.pdf
http://www.pp.gov.al/web/permet_raport_2017_1347.pdf
http://www.pp.gov.al/web/pogradec_raport_2017_1348.pdf
http://www.pp.gov.al/web/puke_raport_2017_1339.pdf
http://www.pp.gov.al/web/saranda_raport_2017_1319.pdf
http://www.pp.gov.al/web/shkoder_raport_2017_1330.pdf
http://www.pp.gov.al/web/tropoje_raport_2017_1320.pdf
http://www.pp.gov.al/web/vlore_raport_2017_1328.pdf
http://www.pp.gov.al/web/analiza_prokuroria_tirane_2017_1318.pdf
http://www.magjistratura.edu.al/media/users/4/pakti%20per%20te%20drejtat%20ekonomike%20social%20OKB.pdf
http://www.magjistratura.edu.al/media/users/4/pakti%20per%20te%20drejtat%20ekonomike%20social%20OKB.pdf
https://punetejashtme.gov.al/organizata-nderkombetare/
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122. https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/the-osh-frameëork-directive/the-osh-

framework-directive-introduction 

123. https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/2 

124. https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/9 

125. http://inspektoriatipunes.gov.al/sq/historiku-i-inspektoratit/ 

126. https://clr.al/aksidentet-ne-pune-clr-sindikatat-apel-per-zbatimin-e-ligjit-per-sigurine-e-

shendetin-ne-pune/ 

127. https://www.reporter.al/a-ka-klase-punetore-ne-shqiperi/ 

128. http://www.instat.gov.al/al/temat/industria-tregtia-dhe-sh%C3%ABrbimet/regjistri-

statistikor-i-nd%C3%ABrmarrjeve/#tab2 

129. https://shqiptarja.com/lajm/aksidentet-ne-vendin-e-punes-shifra-te-frikshme-per-

2019?r=read_more 

130. https://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/lang--en/index.htm 

131. https://osha.europa.eu/en/safety-and-health-legislation/european-directives 

132. http://www.instat.gov.al/al/temat/industria-tregtia-dhe-sh%C3%ABrbimet/regjistri-

statistikor-i-nd%C3%ABrmarrjeve/#tab2 

133. http://www.magjistratura.edu.al/472-karta-sociale-europiane-e-rishikuar-ligji-nr-8960-24-10-
2002.html 

134. https://www.reporter.al/aksidentet-me-vdekje-ne-miniera-faji-i-mbetet-gjithmone-viktimave/ 
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