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HYRJE 
Fundi i muajit prill në mbarë botën shënohet 
përmes fushatave të ndërgjegjësimit që kanë 
për qëllim  të promovojnë tendencat e reja në 
fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë, si 
dhe  vetdijësimin mbi problematikën e  
lëndimeve, sëmundjeve dhe vdekjeve në 
vendin e punës.1 28 prilli, dita 
ndërkombëtare e kujtimit të të vdekurve në 
vend të punës, Kosovën e gjen me dy kryetituj 
për jetët e humbura në vend të punës, dhe 
atë në seksionin e kronikës së zezë të 
gazetave vendore.  

 
Në të përditshmet kosovare këto lajme 
mbesin lajme dite. Kronika të cilat japin 
informacion kronologjik dhe jo analitik.  
Tituj si: ‘’Edhe një punëtor humbet jetën 
derisa punonte në ndërtimin e një objekti’’ 
janë të rëndomtë. Por nuk kemi lajme që 
na japin hollësitë që përbëjnë ngjarjen. 
Paqartësitë si shembull se për kë punonte, 
kishte apo nuk kishte kontratë, kishte apo 
nuk kishte sigurim shëndetësore, u 
inspektuan ndonjëherë apo jo kushtet apo 
siguria në vendin e punës, në ç’rrethana 
vdiq punëtori, kërkoi apo nuk kërkoi llogari 
shteti, kërkoi apo nuk kërkoi llogari familja, 
u penalizua apo jo punëdhënësi, u 
kompensuar apo jo familja e shumë e 
shumë pyetje të tjera të cilat mbesin pothuaj në të shumtën e 
rasteve pa ndonjë përgjigje. Andaj dhe si të tilla nuk raportohen. 

1 Për më shumë, shiko 
linkun:http://www.ilo.org/safework/events/safeday/WCMS_316480/lang--
en/index.htm  

E diel 01 Prill 2018 
“Një punëtor humb jetën 
derisa po punonte në 
ndërtimin e një objekti në 
Prishtinë.”  
23 vjeçari u rrëzua nga kati 
i shtatë i objektit ku po 
punonte, ku si pasojë e 
lëndimeve të marra ndërroi 
jetë. Ai punonte tek një i 
afërm i tij, nuk kishte 
kontratë, e as sigurim 
shëndetësor.1 

 

E enjte 05 Prill 2018 
“Edhe një punëtor merr 
lëndime të rënda trupore nga 
rryma, derisa po monitoronte 
tensionin e një trafoje.”  
Pas dy javësh tentim shërimi në 
Turqi, i aksidentuari ndërroi jetë 
duke mos i mbijetuar sulmeve 
të marra. Ai punonte në 
kompaninë KEDS dhe kishte 
kontratë të rregullt e sigurim 
shëndetësor.1

                                                           

http://www.ilo.org/safework/events/safeday/WCMS_316480/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/safework/events/safeday/WCMS_316480/lang--en/index.htm
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Për më tëpër këto raste nuk trajtohen si pjesë e dukurisë dhe 
rrjedhimisht nuk trajtohet dukuria si tërësi problematikash.  
 
Në mënyrë që të hapë diskutim më gjithëpërfshirës në lidhje me 
prapaskenat dhe rrjedhshmërinë e proceseve që lidhen me vdekjet 
në vend pune, Iniciativa Kosovare për Stabilitet - IKS ka inicuar 
këtë hulumtim lidhur me aksidentet me fatalitet në vend të punës. 
Studimi mëton të analizojë se çfarë ndodhë pas këtyre tragjedive 
në vend të punës, më saktësisht të nxjerrë më shumë detaje lidhur 
me këtë problematikë gjithmonë në rritje; për të kuptuar se kush 
janë fajtorët, si është vijuar me proceset e gjobitjes dhe gjykimit, 
përkatësisht, a janë kompensuar dhe si janë kompensuar  
familjarët e të ndjerëve.  

 
 

VDEKJET E HESHTURA 
Deri në fund të muajit nëntor 2018, në Kosovë kanë humbur jetën 
20 punëtorë në vendet e tyre të punës. Prej tyre dhjetë punëtorë 
kanë qenë duke punuar në sektorin e ndërtimtarisë, një punëtor në 
punë private, tre në sektorin energjetik, dy në fushën e 
prodhimtarisë, një në fushën e  shërbimeve publike, një në 
sektorin e IT-së dhe  dy në sektorë të tjerë.  
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Viti 2018_ Hartëzimi 

Regjioni i Prishtinës me mbi 200 mijë banorë dhe 1432 ndërmarrje 
biznesore (për 9 muajt e parë të vitit 2018)  zë vendin e parë në 
krahasim me regjionet e tjera234, për këtë arsye përfshin numërim 
më të madh të aksidenteve me fatalitet. Arsye tjetër e numrit më të 
madh të fataliteteve në regjionin e Prishtinës është 

2 http://ask.rks-gov.net/media/4011/repertori-statistikor-mbi-nd%C3%ABrmarrjet-
ekonomike-n%C3%AB-kosov%C3%AB-tm1-2018.pdf 
3 http://ask.rks-gov.net/media/4263/repertori-statistikor-mbi-nd%C3%ABrmarrjet-
ekonomike-n%C3%AB-kosov%C3%AB-tm2-2018.pdf 
4 http://ask.rks-gov.net/media/4387/repertori-statistikor-mbi-nd%C3%ABrmarrjet-
ekonomike-n%C3%AB-kosov%C3%AB-tm3-2018.pdf 
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edhe raportimi  me i madh si  në media ashtu edhe 
nga inspektorati. 

Shohim se pjesën më të madhe të aksidenteve me fatalitet në 
Kosovë gjatë vitit e zë sektori i ndërtimtarisë. Saktësisht 58% të 
fataliteteve në vend të punës gjatë vitit 2018, i takojnë sektorit 
të ndërtimtarisë. Përveç asaj se industria e ndërtimit vazhdon të 
jetë ndër punëdhënësit më të mëdhenj në Kosovë edhe përgjatë 
nëntë mujorit të parë  të vitit 2018, me gjithsej 715 biznese të 
regjistruara, duket se kushtet e punës dhe inspektimet nuk kanë 
pasur përmirësime gjatë këtij viti.567  

Ndërsa në tërë vitin 2017, IKS ka gjetur se në Kosovë kanë 
humbur jetën në vendin e punës 21 persona, 16 si pasojë e 
aksidenteve me fatalitet kurse 5 si pasojë e vdekjes natyrore. 
Megjithatë, sipas të dhënave zyrtare të Inspektoratit të Punës, 
gjatë vitit 2017 në vendin e punës kanë humbur jetën 19 persona, 
14 prej tyre si pasojë e aksidenteve në punë, ndërsa 5 persona 
nga vdekja natyrore.8  

5http://ask.rks-gov.net/media/4011/repertori-statistikor-mbi-nd%C3%ABrmarrjet-
ekonomike-n%C3%AB-kosov%C3%AB-tm1-2018.pdf 
6 http://ask.rks-gov.net/media/4263/repertori-statistikor-mbi-nd%C3%ABrmarrjet-
ekonomike-n%C3%AB-kosov%C3%AB-tm2-2018.pdf 
7 http://ask.rks-gov.net/media/4387/repertori-statistikor-mbi-nd%C3%ABrmarrjet-
ekonomike-n%C3%AB-kosov%C3%AB-tm3-2018.pdf 
8 Inspektorati i punës, Raporti i Punës për vitin 2017; https://ip.rks-gov.net/wp-
content/uploads/Raporti-i-Punes-per-vitin-2017-nga-Inspektoriati-i-punes-2.pdf  

https://ip.rks-gov.net/wp-content/uploads/Raporti-i-Punes-per-vitin-2017-nga-Inspektoriati-i-punes-2.pdf
https://ip.rks-gov.net/wp-content/uploads/Raporti-i-Punes-per-vitin-2017-nga-Inspektoriati-i-punes-2.pdf
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Viti 2017_ Hartëzimi 

Regjioni i Prishtinës me mbi 200 mijë banorë dhe 2677 
ndërmarrje biznesore zë vendin e parë në krahasim me regjionet 
e tjera9, për këtë arsye përfshin numrin më të madh të 
aksidenteve me fatalitet. Arsye tjetër e numrit më të madh të 
fatalitetve në regjionin e Prishtinës është edhe raportimi  më i 
madh, si  në media ashtu edhe nga inspektorati. Pjesën më të 
madhe të aksidenteve me fatalitet në Kosovë gjatë vitit, dukshëm  
e zë sektori i ndërtimtarisë. Më saktësisht, 76% e fataliteteve në 
vend të punës në vitin 2017, i takojnë sektorit të ndërtimarisë. 

9 http://ask.rks-gov.net/media/4356/vjetari-statistikor-shtator-2018-final.pdf 
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Supozohet që në mes 10 deri në 15 për qind të të punësuarve, 
formal e jo formal të jenë në sektorin e ndërtimit10, e që në fakt 
kjo ndodhë për shkak se industria e ndërtimit mbetet 
punëdhënësi më i madh në Kosovë me 839 biznese të 
regjistruara, pas tregtisë, prodhimit, bujqësisë e pylltarisë si dhe 
akomodimit e aktiviteteve të shërbimeve me ushqim.11 

 
Derisa në sektorin e ndërtimtarisë kanë humbur jetën 79 persona 
vetëm gjatë pesë viteve të fundit,12 ky sektor prin me rastet e 
lëndimeve dhe me vdekje të punëtorëve edhe në vitin 2017; ku 
13 persona kanë humbur jetën,13 prej të cilëve dhjetë raste ishin 
në kompani private, një rast në punë private tek entitet privat 
jobiznesor dhe  dy  raste në Bechtel Enka, kompani 
ndërkombëtare e ndërtimit që punon me kontratë publike. 
Gjithashtu, një aksident me pasoja fatale ka ndodhur në sektorin e 
energjetikës (KEDS), një person ka humbur jetën në fabrikën 
prodhuese Jaha Foods dhe një tjetër ka humbur jetën  në 
kompaninë shërbyese publike Pastrimi.  

 
Vetëm gjatë pesë viteve të fundit, 99 qytetarë, mbajtës të 
familjeve, kanë humbur jetën në vendet e tyre të punës në sektorin 
e ndërtimtarisë. 

 
 
 
 

10 https://ndertimi.info/sektori-i-ndertimit-nje-nga-faktoret-kyc-ne-rritjen-ekonomike-
te-kosoves/ 
11 http://ask.rks-gov.net/media/4356/vjetari-statistikor-shtator-2018-final.pdf 
12 Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm (ZAP), “Siguria në punë e punonjësve në 
sektorin e ndërtimtarisë, 2016 
13 Sipas Raportit për punën në ndërtimtari në vitin 2017, Inspektorati i Punës, në 
vendin e punës në sektorin e ndërtimtarisë kanë humbur jetën 7 të punësuar. 
https://ip.rks-gov.net/ëp-content/uploads/Raporti-ndertimtari-2.pdf 
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2017  

 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sektorët Kompanitë Numri i punëtorëve  

Sektori i 
ndërtimtarisë 

Kompani private ndër-
timore 10 punëtor  
Punë private 1 punëtor 
Bechtel Enka 2 punëtor 

Sektori i 
energjetikës KEDS 1 punëtor 
Sektori i 
prodhimtarisë Jaha Foods 1 punëtor 
Sektori publik 
shërbyes Pastrimi 1 punëtor 
Vdekje natyrore  5 punëtor 

Gjithsej  21 punëtor  
 

Sektorët Kompanitë 

Sektori i 
ndërtimtarisë 

Kompani private 
ndërtimore 

10 punëtor 

Punë private 1 punëtor 

Sektori i 
energjetikës 

KEDS 1 punëtor 

KEK 1 punëtor 
Mont Comerc (e 
kontraktuar nga 
KEDS) 

1 punëtor 

Sektori i 
prodhimtarisë 

Sat Styro Storopor 
 

1 punëtor 

Apetit Group 1 punëtor 
Sektori publik 
shërbyes 

Agjencia e Kosovës 
për Inteligjencë - AKI 

1 punëtor 

Sektori i IT-së Ardi Net 1 punëtor 

Nuk ka të dhëna Nuk ka të dhëna 2 punëtor 

Gjithsej    20 punëtor 
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Shkalla e vdekshmërisë ndër vite, ka pasur lëvizjet e veta. Në 
periudhën 10 vjeçare, viti 2007 prin me shkallën më të ulët të 
vdekshmërisë me 1.71%, ndërsa viti 2012 ka shkallën më të lartë 
të vdekshmërisë me 6.38%. Mbetet shqetësuese ngritja e shkallës 
së vdekshmërisë në vitin 2017 që arrin përqindjen 4.53, duke e 
bërë këtë vit ndër më fatalët e dekadës së fundit.  

 

Fig. 2. Shkalla e vdekshmërisë në periudhën 2007-2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

TË BARTURA 
 

nga periudha 
kaluar -2016 

TË 
PRANUARA 
NË PUNË 

GJITHSEJ NË 
PUNË 

TË ZGJIDHURA 
TË 

PAZGJIDHURA 

PROKURORITË C (A+B) Ç D (C+Ç) DH DH 

 Rast
e 

Person
a 

Raste Person
a 

Raste Person
a 

Raste Person
a 

Raste Person
a 

1 SPECIALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 PRISHTINË 0 0 12 12 12 12 8 8 4 4 

3 PRIZREN 0 0 5 5 5 5 2 2 3 3 

4 PEJË 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

5 GJILAN 0 0 5 5 5 5 5 5 0 0 

6 MITROVICË 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 

7 FERIZAJ 0 0 2 3 2 3 1 2 1 1 

8 GJAKOVË 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Gjithsej: 

0 0 26 27 26 27 17 18 9 9 
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Prokuroria e shtetit për vitet 2017 dhe 2018 ka marrë në 
shqyrtim gjithsej 26 raste me 27 persona të akuzuar. Nga këto 17 
raste janë zgjidhur, ku si subjekte të proceduar kanë qenë 
18 persona. Kurse pa zgjidhje kanë mbetur 9 raste me po 
aq persona të akuzuar.  Numri i përgjithshëm i të 
vdekurve sipas të dhënave të siguruara nga Iniciativa 
Kosovare për Stabilitet, është plot 36 raste të vdekjes në 
vendin e punës, si rezultat i mungesë së kushteve të 
punës. Ka prej atyre që janë të akuzuar, siç është rasti i H. 
Z. nga Skenderaj, të cilët thonë se as pas një viti prej kur 
ka humbur jetën punëtori i tyre nuk janë kontaktuar nga 
dikush në lidhje me rastin.  Sipas kësaj, del se ka një nivel 
shumë të ulët të rasteve të trajtimit institucional nga 
prokuroria. 

 

Pse fshehen vdekjet në vendin e punës në 
Kosovë? 

 
Derisa dukuria e vdekjeve në vendin e punës është shumë 
komplekse dhe përcillet me shumë paqartësi deri në 
heshtje, IKS ka identifikuar 3 aspekte të brishta që 
ndikojnë në heshtjen e këtyre vdekjeve.  
 
Me 30.2 për qind papunësi,14 Kosova vazhdon të mbetet 
vendi më i varfër në Evropë; vetëm në vitin 2017 numri i 
familjeve që përfitojnë nga skema e ndihmës sociale arrin 
në 27,117,15 ndërsa 17, 6 për qind e popullsisë jetojnë 
në varfëri të plotë me vetëm 1.82 euro në ditë dhe 5.2 për 
qind e popullsisë jeton në varfëri ekstreme me 1.30 euro 
në ditë. 

14 Për më shumë shiko Raportin e Agjencisë së Statistikave të Kosovës; 
http://ask.rks-gov.net/media/3964/statistikat-e-mir%C3%ABqenies-sociale-
2017.pdf       
15 Për më shumë shiko Raportin e Agjencisë së Statistikave të Kosovës; 
http://ask.rks-gov.net/media/3964/statistikat-e-mir%C3%ABqenies-sociale-
2017.pdf       
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http://ask.rks-gov.net/media/3964/statistikat-e-mir%C3%ABqenies-sociale-2017.pdf
http://ask.rks-gov.net/media/3964/statistikat-e-mir%C3%ABqenies-sociale-2017.pdf
http://ask.rks-gov.net/media/3964/statistikat-e-mir%C3%ABqenies-sociale-2017.pdf
http://ask.rks-gov.net/media/3964/statistikat-e-mir%C3%ABqenies-sociale-2017.pdf
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Papunësia dhe varfëria, më së shumti ndikojnë punëtorët të 
pranojnë punë pa kushte, pa kontratë dhe me paga minimale. Për 
ta përkeqësuar situatën edhe më shumë janë këta faktorë që 
shtyejnë familjen e atyre që humbasin jetën në vend pune të 
kompenzohen me vlera minimale të hollash. Shpeshherë këto 
familjen kompenzohen edhe ndryshe. Ndër rastet më të mira të 
kompenzimit mund të konsiderohet rasti i Valon Berishës (rasti 
shtjellohet më poshtë në raport). Vëllai i  Valon Berishës, 
punëtorit që humbi jetën në moshën 29 vjeçare e la pas gruan 
me dy fëmijë të vegjël,  Ramadani shprehet gati i lumtur se në 
formë kompenzimi gruaja dhe fëmijët e Valonit do të pranojnë 
një apartament në Fushë Kosovë dhe një rrogë mujore prej 120- 
150 euro në muaj deri sa fëmijët të arrijnë moshën 18 vjeçare. 
Ai ndjehet i lumtur ngase së paku kunata, nipi e mbesa nuk do 
të vuajnë edhe problemin e kulmit mbi kokë.  Ai thotë: ‘’Ku dhe 
sa të madhe nuk e di, por po ja jepin se jemi të njohshëm me 
ta’’. Jeta e Valon Berishës në këtë rast vlen sa një apartament 
në Fushë Kosovë. Madhësia e lokacioni i saktë i apartamentit 
mbeten për t’u përcaktuar.
  
Në të njejtën kohë, mungesa e vetëdijësimit16 bën që punëtorët të 
kenë shumë pak njohuri për të drejtat e tyre, veçanërisht për 
çështjet e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës si dhe për 
kushtet apo mënyrat e shkëputjes së marrëdhënies së punës. 
Situata e punëtorëve në sektorin privat, krahasuar me atë të 
sektorit publik është shumë më e rëndë, duke e marrë parasysh se 
rreth 30 për qind17 e të punësuarve në sektorin privat janë pjesë e 
ekonomisë joformale, ekonomisë së zezë, punojnë pa kontrata 
pune dhe janë të dëmtuar nga shmangiet e shpeshta fiskale. 

Si rrjedhojë, punëdhënësit e pandërgjegjshëm kanë luksin të 
trajtojnë punëtorët siç duan vetë, duke  mohuar të drejtat e tyre 

16 Intervistë me Basri Ibrahimi - Kryeinspektori i Punës; 26 prill 2017, intervistuar 
nga IKS, Prishtinë 
17 Interdisiplinary Journal of Research and Development, Vol. 4, no. 1, 
Unemployment and Workers’ Right in Kosovo, 2017 
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themelore të cilat i kanë të garantuara me legjislacionin në fuqi18.                                                 
 

Kur flitet për të drejtat e punëtorëve, punonjësit në Kosovë, 
sidomos ata të sektorit privat, jo vetëm që nuk gëzojnë një ndër të 
drejtat themelore të garantuara me ligj, si pajisja me kontratë 
të punës, por në shumicën e rasteve punojnë në kushte të 
papërshtatshme që nuk përkojnë as me standardet minimale 
të punës. Tregu i punës në Kosovë, përveç punës pa kontratë, 
gjithashtu karakterizohet edhe me shkelje të tjera si: puna 
jashtë normave të lejuara, mjedis i pasigurt i punës, mos-
respektimi i pushimeve të garantuara, pagesat me para në 
dorë dhe përjashtimi nga puna pa kriter.  
 
Tek aksidentet me fatalitet problem paraqesin edhe mangësitë 
në legjislacion. Derisa Ligji i Punës dhe Ligji për Siguri dhe 
Shëndet në Punë rregullojnë kushtet për sigurimin e vendit të 
punës dhe sanksionet respektive, legjislacioni në fuqi nuk 
parasheh kompensimet për aksidentet me fatalitet në vend të 
punës. Në kompetencat e Inspektoratit të Punës përfshihet 
gjobitja në rast mossigurimi të kushteve të punës, gjoba këto 
që shkojnë në dobi të buxhetit të Kosovës. Ndërsa kompensimi 
për familjarët në rast aksidenti me fatalitet i lihet në përgjegjësi 
punëdhënësve, të cilët në mënyrë vullnetare mund të vendosin 
për kompensim, apo në të kundërtën familjes i mbetet që t’i 
drejtohet gjykatës në mënyrë të pavarur me padi civile. 

 
Ka një mungesë transparence mbi vdekjet në vendin e punës 
pasiqë  raportimet janë të mangëta, të pashoqëruara me të 
dhënat e kompanive dhe raporteve publike zyrtare, si dhe me 
mungesë reagimi dhe të masave konkrete të përgjegjësisë. 
Raportimi i lëndimeve nga ana e bizneseve është shumë i 
vogël, kurse institucionet janë komplet të mbyllura në lancimin 
e të dhënave.  

 

18 Ligjet kryesore që mbulojnë marrëdhënien e punës në Kosovë janë; Ligji i Punës 
03/L-212 dhe Ligji për Siguri dhe Shëndet në Punë 04/L-161. 
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NDËRTIMTARIA PRINË ME AKSIDENTET ME 
FATALITET EDHE NË VITIN 2018 

 
Përgjatë këtij viti, sipas të dhënave të siguruara nga IKS, pjesa 
më e madhe e aksidenteve me fatalitet në vendet e punës në 
Kosovë, kanë ndodhur si pasojë e rënjes nga lartësia. Derisa të 
tjerat kanë qenë kryesisht në sektorin e energjetikës, 
prodhimtarisë dhe shërbimit.  

 
Gjatë procesit të hartimit të këtij raporti, sfida kryesore për 
mbledhjen e të dhënave në lidhje me personat që kanë humbur 
jetën gjatë orarit të punës, ka qenë mbyllja e familjeve të 
viktimave, duke pamundësuar kontaktimin e tyre. Një nga të 
intervistuarit, është deklaruar se: 
 

 

Ishin vetëm dy familjarë të viktimave në vend të 
punës, të cilët ishin të gatshëm të rrëfenin kushtet 
në të cilat kanë punuar familjarët tashmë të 
ndjerë të tyre dhe prapaskenat e aksidentit. 

 

Rrëfimet e familjarëve: Tregu Informal dhe 
papunësia 

 
Sefer Kryeziu 51 vjeçar, nga fshati Bubavec i komunës së 
Malishevës, ka vdekur me 24 shtator 2018, në vendin e tij të 
punës. Ai ka lënë pas bashkëshorten dhe një vajzë 20 vjeçare. 
Vdekja e tij erdhi si pasojë e rrëzimit nga ndërtesa ku po kryente 

Familjet kanë frikë të shfrytëzojnë mundësit  
ligjore për të denoncuar fajtorët, që janë 
kryesisht pronarë të firmave” 

 “ 
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punimet kompania ndërtimore “Lirimi” në lagjen Arbëria në 
Prishtinë rreth orës 17:25. Ndonëse, kompania është regjistruar si 
biznes që në vitin 200019, një pjesë e punëtorëve në këtë kompani 
punonin pa kontrata. I tillë ishte edhe Sefer Kryeziu, i cili në këtë 
kompani kishte punuar për shtatë vjet pa kontratë pune, 
megjithëse kjo përbën vepër penale të ndëshkueshme sipas Kodit 
Penal. Kryeziu ka punuar 11 orë në ditë, me vetëm gjysmë orë 
pauzë. Sipas familjarëve ai ka punu rregullisht të shtunave e herë 
pas herë edhe të dielave.                       
 
Në intervistën e dhënë për Iniciativën Kosovare për Stabilitet- IKS, 
vëllai i viktimës Mursel Kryeziu, tha se ai ka rënë nga kati i katërt 
derisa ishte duke çmontuar dërrasat e betonimit. 

 
Mos ofrimi nga ana e punëdhënësit i kushteve të nevojshme për 
punë, kushte me të cilat sigurohet mbrojtja e jetës dhe shëndetit 
të të punësuarve, është shkelje e Ligjit të Punës dhe Ligjit për 
Sigurin dhe Shëndetin në Punë20. Sipas punëtorëve të tjerë të cilët 
kanë qenë në vendin e ngjarjes, me të ndodhur rasti menjëherë ka 
ardhur ekipi i ambulantes, policia dhe inspektorati. Kryeziu ka 
vdekur në spital.  

 
Ndonëse legjislacioni në fuqi nuk parasheh kompensim për 
aksidentet me fatalitet në vend të punës, familja tashme ka bërë 

19 https://lirimi.com/rreth-nesh/ 
20 Ligji për Siguri dhe Shëndet në Punë 04/L-161, neni 25. 

Vëllai as nuk ka qenë i lidhur as mbrojtje s’ka 
pas...Dëmtimi kryesor sipas përshkrimit të Raportit të 
Autopsisë ka qenë çarja e zemrës, d.m.th. kur ka ra, ka ra 
me gjoks, dhe ka pas çarje të zemrës -shqyerje të zemrës”1. 

 

Pas shumë negociatave në takimin e fundit arritëm 
marrëveshje një banesë 90 m2 dhe mobilimin e 
banesës”1. 

“ 

“                                                            
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një marrëveshje me kompaninë “Lirimi” për kompensim. Mirëpo, 
lënda është ende në proces gjyqësor.  

 
Kompania për familjen ka ofruar edhe 2 mijë euro para kesh 
për të mbuluar shpenzimet e varrimit. Sipas burimeve të IKS , 
Inspektorati i punës bashkë me policinë shpeshherë kanë bërë 
inspektime, në  kompaninë Lirimi. 

 

Seferi, ka punuar në ndërtimtari për më shumë se 30 vjet. 
Ndërkaq, në shtatë vitet e fundit ka qenë punëtor i kompanisë 
“Lirimi”, ku edhe humbi jetën. Pagesa e tij ditore ka qenë 17 
euro. Duke mos pasur një kontratë të punës atij pagesa i është 
bërë kesh në fund të muajit.   

 

Rrëfimet e familjarëve: Ndërtimtaria si 
burim i të ardhurave për shkollim  

 
Me 24 maj 2018, në vendin e punës në Fushë 
Kosovë, humbi jetën 29 vjeçari Valon Berisha, nga 
fshati Vasilevë i komunës së Drenasit. Valoni ishte i 
martuar dhe kishte dy fëmijë. Ai kishte përfunduar 
fakultetin e Shkencave Sportive, dhe ishte duke 
vazhduar studimet mastër në Kolegjin AAB. Për t’i 
mbuluar shpenzimet në studimet master, ai u 
detyrua të punonte në  ndërtimtari. Valoni për një vit 
kishte kontratë me kompaninë Al Trade dhe pastaj 
nga fillimi i vitit 2018 ai lidhi kontratë me kompaninë Timo 
Construction.  

Kemi plotë raste ka tregu edhe vëllai ku janë ardh 
inspektorët me polici me rregullu sigurin në punë 
jepeshin afat 3 ditë me rregullu Sigurin në Punë e 
pas 3 ditëve vetëm inspektorët vishin u takojshin në 
lokale dhe qaty përfundojke.  Kjo na bënë të 
indinjushem ndaj shtetit për neve vrasës o shteti”1. 

 “ 
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Valoni ka punuar me kontratë pune, mirëpo sipas raportit të 
inspektoratit të punës, në kontratën e tij të punës nuk janë 
përcaktuar përshkrimi i detyrave të punës21. 

 
Në raportin Zyrtarë të Inspektoratit të Punës thuhet se aksidenti ka 
ndodhur rreth orës 07:35 në mëngjes dhe ka rezultuar në lëndime 
me pasojë vdekjen e punonjësit.  Atë ditë në vend-punishte në 
fushë Kosovë, së bashku me Valonin, ka qenë duke punuar edhe 
Urim Hyseni, punëtor në këtë kompani. Bazuar në raportin e 
Inspektoratit, dëshmitari ka deklaruar se:  
 

Sipas raportit zyrtar të inspektoratit të punës, punëtori i 
aksidentuar ka poseduar vetëm këto pajisje personale mbrojtëse 
si: rrobat, dorëzat dhe këpucët. Por nuk e ka pasur të vendosur 
helmetën, gjë kjo e cila është e obliguar edhe me rregulloren Nr. 
0212016 të ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale22. 
Në raportin e inspektoratit është e përfshirë edhe deklarata e 
drejtorit të kompanisë “Timo Construction”, Besnik Leku. Sipas tij 
punëtori i aksidentuar ka kryer punën dhe detyrat e punës i 
painformuar dhe i paudhëzuar.23 

 

21 Raporti Zyrtar i Inspektoratit të Punës 01.Nr.25-70/2018, f.2 
22 Shih rregulloren nr. 0212016  https://gzk.rks-
gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8689  
23 Raporti Zyrtar i Inspektoratit të Punës  01.Nr.25-70/2018 f.2 

Përderisa unë isha në katin përdhesë duke i mbledhur 
pajisjet, kam dëgjuar një bërtim të një person dhe një 
krismë në tokë. Menjëherë vrapova dhe shkova të shoh 
dhe pashë Valon Berishën, që kishte rënë nga lartë. Pas 
kësaj dola e ndalova një taksi për t’ia dhënë ndihmën e 
parë por nuk guxuuam ta prekim. Pastaj, e kemi ndalur 
një njësi të policisë të cilët e kanë lajmëruar ndihmën e 
shpejtë”1. 

 “ 
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Iniciativa Kosovare për Stabilitet -IKS, ka intervistuar vëllain e 
viktimës. Ai ka thënë se Valoni e ka pasur një kontratë të punës 
mirëpo ditët e pushimit që kanë qenë të parapara në atë kontratë 
asnjëherë nuk janë respektuar24. Berisha tha se vendi ku ka 
punuar vëllai nuk ka ofruar kushte të sigurta për punë.  

 

 
Ai ka thënë se Inspektorati i punës asnjëherë nuk ka qenë për t’i 
kontrolluar punëtorët.  

Familja Berisha tashmë ka bërë një marrëveshje me kompaninë 
për kompensim. Mirëpo, lënda është ende në proces gjyqësor dhe 
ende nuk ka përfunduar.  

Valoni disa herë ka tentuar të punësohet në shkollën e fshatit 
Vasilevë, mirëpo një gjë e tillë ka qenë e pamundur. Valoni shpesh 
herë ka punuar edhe jashtë orarit të punës. Orët shtesë i janë 

24 Intervistë me Ramadan Berisha, vëlla i Valon Berishës, 15 tetor 2018, 
intervistuar nga IKS, Prishtinë 

Jo, ska pas send su kanë i sigurtë, skele rreth ska pasë, 
ky u kanë te do që i qesin si skele, ato u kanë tu i hekë 
e qaty u ra. Normal, skelet duhet me qenë me mrezhë”1 

 

Jo, siç ka thënë vëllai këtu kurrë nuk i ka kontrollu, veç 
kur kanë punu te kufiri me Serbinë atje i kanë kontrollu 
të huajt non stop. Nuk i kanë lanë me punu pa pajisje, 
a këtu jo sja ka ni kërkujna”.1  

 

Kemi kontaktu me ta dhe jemi marrë vesh me 
kompaninë. Kompania, fëmijëve ja ka siguru strehimin 
(një banesë) në Fushë Kosovë edhe një pagë mujore 
dikun 120-150 euro, deri sa fëmijët ti mbushin 18 
vjet”.1  

 “ 

“ 
“ 
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paguar nga kompania 1.90 cent për orë.  Paga e tij mujore ka 
qenë 250 euro përmes bankës ndërkaq parat shtesë i janë ofruar 
kesh nga punëdhënësi. Sipas informacioneve të siguruara nga IKS, 
kompania është dënuar me 10 mijë e 500 euro për mos ofrimin e 
sigurisë në punë.  

 

KATËRSHJA FATALE E 2017 
Janë të ndryshme shkaqet e aksidenteve me fatalitet në punë, dhe 
zakonisht rastet klasifikohen sipas mënyrës së aksidentit. Derisa 
Bashkimi Evropian i përshkruan askidentet me fatalitet bazuar në 
ndodhitë specifike e që mund të jenë disa llojesh, OSHA25 në USA 
i kategorizon këto aksidente në katër sosh. Duke e parë që 
pothuajse të gjitha mënyrat e aksidenteve bëjnë pjesë në njërën 
nga katër llojet, IKS ka zgjedhur të përdorë ‘katërshen fatale’26 si 
klasifikim të aksidenteve me fatalitet në vendin e punës, që 
përmban këto kategori: 

 
Fatalitet nga dëmi elektrik janë vdekjet e shkaktuara si pasojë e 
rrymës apo kontaktit elektrik. 

 
Fatalitet nga makineria janë vdekjet e shkaktuara nga kapjet apo 
ngujimet në pajisjet ose objektet e punës.  

 
Fatalitet nga goditjet e papritura janë vdekjet e shkaktuara nga 
goditjet apo rrëzimet e papritura të objekteve ose mjeteve të punës 
në punëtorë. 

 
Fatalitet nga rrëzimi janë vdekjet e shkaktuara nga rëniet apo 
rrëshqitjet e punëtorëve nga lartësitë. 

 
 
 

25 OSHA (Occupational Safety and Health Organization) 
26 Shënim i përkthyer: Fatal Four 
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Gjatë vitit 2017, IKS gjen se shumica e aksidenteve me fatalitet 
në vend të punës në Kosovë kanë ndodhur si pasojë e rrëzimeve, 
të përcjellura me të tjera aksidente si shtypjet nga makineritë, 
goditjet e marra dhe si pasojë e rrymës. Nga secila kategori e 4-
shes fatale, IKS ka paraqitur rastet si më poshtë.  

 

Fataliteti nga rreziku elektrik: 
Mospërgjegjësia e punëdhënësit 

 
Në korrikun e vitit 2017, në vendin e punës në 
Rahovec, humbi jetën punëtori i kompanisë 
KEDS. Fataliteti erdhi  nga goditja e marrë në 
shtyllën elektrike si pasojë e rrymës, brenda orarit 
të punës. Viktima punonte si shkyçës në 
kompaninë KEDS, kishte kontratë të rregullt dhe ishte i siguruar. 
Ai jetonte në Rahovec me gruan, tre fëmijët, prindërit dhe vëllaun. 
 
Pas daljes në  vendngjarje Inspektorati i Punës në Gjakovë27 ka 
gjobitur KEDS për mosplotësimin e obligimeve ligjore të 
punëdhënësit, sipas Ligjit për Siguri dhe Shëndet në Punë. Me 

27 Rahoveci dhe Malisheva, si gjykata ashtu edhe inspektorati, bazen e kane ne 
Gjakove. (Zyra e Inspektoratit te Punes gjindet vetem ne disa qytete kryesore, qe i 
mbulojne qytet e aferta). 

Katërshja fatale Numri i rasteve 

Fatalitet nga dëmi elektrik 2 raste 

Fatalitet nga makineria 4 raste 

Fatalitet nga goditjet e papritura 1 rast 

Fatalitet nga rrëzimi 6 raste 

Paqartësi në raste 3 raste 

Gjithsej 16 raste 

 

                                                           



19 
 

gjithsej tri shkelje si: Cënim i detyrimeve të përgjithshme të 
punëdhënësit28, Cënim i ndihmës së parë, fikjes së zjarreve, 
evakuimit të të punësuarve, rreziqeve serioze dhe të mundshme,29 
dhe Cënim i përdorimit të mjeteve të punës dhe pajisjeve 
mbrojtëse individuale gjatë procesit të punës.30 KEDS morri gjobë 
në vlerë totale prej 15mijë euro. Por, përvec që KEDS nuk pagoi 
gjobën e shqiptuar nga Inspektorati, njëherit ai ngriti edhe ankesë 
kundër dënimit  të marrë në Trupin Ekzekutiv të shkallës së dytë 
në Gjakovë. Pas anulimt të ankesës nga Trupa Ekzekutive, KEDS 
vazhdoi me ngritjen e padisë ndaj Inspektoratit të Punës në 
Gjykatën Themelore në Gjakovë- Departamenti i Çështjeve 
Administrative, për kërkim anulimi të gjobës së marrë. Lënda 
vazhdon të jetë në shqyrtim në gjykatë.                   
 
Përveç obligimit nga Inspektorati, në rast të fatalitetit në vend të 
punës, KEDSi ka obligim ligjor edhe kundrejt familjes. Më 
saktësisht për aksidentet me fatalitet ka detyrime të tilla si 
mbulimi i shpenzimeve të funeralit, kompensim material nga 
1500-2500 euro për secilin anëtarë të familjes për dëmin 
jomaterial apo dhimbjen e shkaktuar, si dhe vazhdimin e pagesës 
së pagës mujore për familjen deri në arritjen e moshës së 
pensionimit të viktimës. Edhe në këtë pikë, KEDS nuk e merr 
përgjegjësinë, duke mos përmbushur asnjë nga detyrimet ligjore 
që i takojnë. Si rrjedhojë, familja ka ngritur padi për dëmin e 
shkaktuar dhe rentë31, në Gjykatën Themelore në Gjakovë, 
Departamenti i Përgjithshëm, ani pse KEDS kishte kërkuar 
negociim jashtëgjyqësor me familjen si dhe kishte punësuar 
vëllaun e viktimës.  
 
Padia vazhdon të mbetet e  pashqyrtuar në gjykatë, ndërsa familja 
vazhdon të presë marrjen e kompensimit ligjor material për jetën e 
familjarit të tyre, të humbur në vendin e punës. Deri më tani asnjë 
seancë nuk është mbajtur dhe lënda është ende në proces. 

28 Ligji për Siguri dhe Shëndet në Punë 04/L-161,Neni 6, Paragrafi 1 
29 Ligji për Siguri dhe Shëndet në Punë 04/L-161, Neni 11, Paragrafi 2 
30 Ligji për Siguri dhe Shëndet në Punë 04/L-161, Neni 14, Paragrafi 1 
31 Ligji për Siguri dhe Shëndet në Punë 04/L-161 
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Fatalitet nga makineria: Puna në 
fundjavë 
 
Me 7 janar të vitit 2017, në vendin e punës në 
Podujevë, gjatë kryerjes së punës së tij, humbi 
jetën punëtori i “Jaha Foods” si pasojë e shtypjes 
nga makina.  
 
I ndjeri vdiq në ditën e shtunë, ani pse e kishte ditë pushimi. 
Sipas pozitës së vendit të punës, kërkohej që punëtori t’i hidhte 
kripë fuçive të mbushura me perime të konservuara. Si pasojë e  
temperaturave të ulëta ngarkuesi i fuqive kishte ngecur në borë 
dhe për ta larguar, ai kishte përdorur traktorin, i cili nuk ka ndezur 
në mënyrë të rregullt. Gjatë tentimit për lëvizjen e mjetit përmes 
lëvizjes së rrotave të traktorit, ndodhi lëvizja e rimorkios  në 
drejtim të viktimës që çoi në shtypjen e tij pas murit të depos. 
Ai jetonte me gruan, dy vajzat dhe motrën e tij, dhe ishte mbajtës 
i familjes në Podujevë.   
 
Sipas punëdhënësit, atë ditë i ndjeri kishte punuar në mënyrë 
vullnetare, kurse makina e punës ishte e riparuar dhe për këtë ka 
paraqitur edhe faturën si dëshmi. Pikërisht për këtë arsye, 
kompania nuk ka marrur kurrfarë gjobe nga Inspektorati i Punës, 
pasi që rasti është cilësuar se nuk është shkelje e Ligjit të Punës 
dhe Ligjit për Siguri dhe Shëndet në Punë. Në ndërkohë, nuk dihet 
nëse punëdhënësi ka paraparë në rregulloren e brendshme të tij 
kompensim për rastet e aksidenteve me fatalitet.  

 
Edhe pse në këtë rast Policia nuk ka gjetur ndonjë element të 
veprës penale, prokuroria e ka cilësuar rastin si vdekje të 
dyshimtë. Rasti vazhdon të jetë edhe në prokurori, pasiqë familja 
ka ngritur padi civile për marrjen e kompensimit material në 
shkëmbim të jetës së humbur të familjarit të tyre, dhe sipas 
burimeve të IKS, deri në dhjetor 2017, familja nuk ka marrur 
kurrfarë kompensimi. 
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Fatalitet nga rrëzimi: Mosvetëdijësimi për të 
drejtat e punëtorëve 
 
Në dhjetor të vitit 2015, derisa po kryente punën e 
tij si ndërtues në kompaninë ndërtimore “Remo 
Com” në Mitrovicë, njëri nga punëtorët mori lëndime 
të rënda nga rrëzimi prej ndërtesës. Pas 6 javë 
qëndrimi në Klinikën Intensive në QKUK, në janar të 
vitit 2016, i lënduari ndërroi jetë duke lënë pas gruan dhe 3 
fëmijët.  
 
Që nga viti 2003, ai punonte në sektorin e ndërtimtarisë, ndërsa 
kishte pak më shumë se një muaj që kishte filluar punën në 
punimet e kompanisë “Remo Com”, në ndërtesën pranë Stacionit 
të Autobusëve në Mitrovicë. Edhe pse viktima nuk kishte pasur një 
kopje të kontratës në shtëpi dhe familja nuk është e njoftuar nëse 
për të janë paguar ndonjëherë kontributet tatimpaguese, 
punëdhënësi insistoi se punëtori kishte pasur kontratë, bile edhe 
që kishte qenë i siguruar. Nga rrethi i të ndjerit, thuhet se që të 
dyja janë përgatitur pas rrëzimit të punëtorit, rrëzim që njëherë 
është konstatuar të jetë nga kati i katërt, e që më vonë është 
thënë se mund të ketë qenë nga kati i pestë, apo edhe i gjashtë. 
Për më tepër, nuk dihet nëse ka qenë rrëzim nga rrëshqitja, apo 
rrëzim nga shtyrja që ka shkaktuar vinçi gjatë rrotullimit të tij, 
pasiqë ka versione për të dy skenaret. 
Në 6 javët e qëndrimit në spital, që familjes thuhet t’i ketë 
kushtuar rreth 10 mijë euro, punëdhësi kishte kontribuar me 
pagesa të herë pas hershme, që në total mund të jenë diku rreth 
500 euro. Ndërsa pas vdekjes së të ndjerit, familja nuk kishte 
marrë kurrfarë kompensimi financiar, ndër të tjerash, as 
shpenzimet e funeralit. 
 
Nuk dihet se çfarë shume të jetë gjobitur punëdhënësi, por me të 
dalë në vend të ngjarjes Inspektorati i Punës e kishte gjobitur 
punëdhënësin për mossigurim të kushteve në vend të punës, si 
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dhe për mosmirëmbajtje të pajisjeve, pasi që vinçit i kishte 
skaduar afati i kontrollit dhe i ndërrimit të pajisjeve përbërëse.  
 
Pas marrëveshjes mes familjeve për falje të gjakut, disa muaj pas 
vdekjes së familjarit të tyre, në vitin 2016 familja kishte paditur 
në Gjykatën Themelore në Mitrovicë kompaninë “Remo Com”, për 
kompensim dëmi të vuajtjes shpirtërore dhe shpenzimeve tjera në 
vlerë 30 mijë euro. Thuajse dy vite më vonë, në fillim të vitit 
2018, ishte mbajtur seanca përgatitore në mes të palëve nga e 
cila gjyqtari kishte dhënë afat një muaj për propozim marrëveshjen 
në mes të palëve, duke caktaur si  ndërmjetësues avokatin e palës 
paditëse. Gjatë këtij muaji, familja deklaron se nuk është 
kontaktuar nga avokati rreth marrëveshjes. Si pasojë, ditën e 
seancës gjykatësi kishte dhënë një pushim gjatë seancës që palët 
të dalin jashtë dhe të mirren vesh.  
 
Kjo marrëveshje e shpejtë, rezultoi me pajtimin mes palëve që 
punëdhënësi t’i paguajë familjes gjysmë e kompensim financiar që 
ata kishin kërkuar, në vlerë prej 15 mijë euro, nga të cilat 10 mijë 
euro familja do t’i merrte atë ditë, kurse afati për pjesën tjetër të 
pagesës, është caktuar data 31 maj e vitit 2018. Ndër të tjera, 
Gjykata e obligonte punëdhënësin që të mbulonte edhe 
shpenzimet e gjykimit dhe avokatit të familjes. 
 
Kështu, dy vite pas humbjes së familjarit të tyre në vendin e 
punës, familja u dëmshpërblye me 15 mijë euro si kompensim për 
vlerën e jetës, 5 mijë euro nga të cilat ende pret t’i 
marrë.  

 

Fatalitet nga goditja: Informaliteti 
 
Në nëntor të vitit 2017 humbi jetën 29 vjeçari nga 
Mazgiti i Obiliqit, si pasojë e lëndimeve gjatë kohës 
sa ishte duke punuar i ndjeri ishte i angazhuar në 
përpunimin e betonit tek një i afërm i tij, ku edhe 
ishte goditur nga një metal. I ndjeri nuk kishte një punë të rregullt, 

 



23 
 

kështu që detyrohej të punonte çfarëdo pune private që i ofrohej 
atij dhe dy vëllezërve të tij. Po e tillë ishte edhe puna në vendin ku 
edhe humbi jetën, punë e shkurtër e pa kontratë.  
 
Pasi që viktima dhe pronari i firmës kishin lidhje familjare dhe 
puna thuhet të ketë qenë vetëm marrëveshje mes tyre, procedimi i 
rastit sipas Inspektoratit të Punës ka ndalur aty. Së pari, 
punëdhënësi në këtë rast nuk ka të regjistruar ndonjë biznes, e si 
rrjedhojë as punëtorët nuk janë të lajmëruar apo me kontrata 
pune. Si pasojë edhe ndërhyrja dhe gjobitja nga Inspektorati i 
Punës nuk janë të parapara për rastet e tilla, pasiqë ndërhyrja tek 
puna individuale apo puna tek akterët jobiznesorë e kalon cdo 
kompetencë të Inspektoratit të Punës. Por sipas informacioneve të 
IKS, pikërisht familjari i të ndjerit është pronar i kompanisë “Noti 
Beton”, firmë për përpunimin e betonit. Andaj nuk dihet nëse me 
të vërtetë i ndjeri ishte duke punuar në mënyrë private tek të 
afërm të tij, apo puna kishte qenë në kuadër të kompanisë së 
kushëririt të tij. 
 
Pasiqë viktima nuk kishte kontratë pune, ligjërisht punëdhënësi në 
këtë rast nuk ka kurrfarë detyrimi ndaj tij apo familjes së tij në rast 
aksidenti me fatalitet, si dhe kurrfarë ndëshkimi në rast mosofrimi 
të kushteve në punë. Mospajisja me kontratë kalon përgjegjësitë e 
Ligjit të Punës dhe ndëshkohet sipas Kodit Penal. 
 
Policia e ka proceduar rastin tek prokuroria, ku edhe rasti po 
qëndron në pritje të shqyrtimit. Nuk ka të dhëna nëse familja ka 
marrur kompensim nga ndonjë marrëveshje me punëdhënësin.  
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KUSH ËSHTË PËRGJEGJËS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Rastet me fatalitet shkaktojnë dhimbje dhe vuajtje të mëdha për 
familjet e prekura. Gjithashtu, këto incidente kanë një ndikim të 
konsiderueshëm dhe të vazhdueshëm ekonomik, social dhe 

Fig: Aktorët kryesorë / Kuadri institucional 
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psikologjik në familje. Megjithatë, mbetet e panjohur se ku të 
kërkohet përgjegjësia në raste të tilla. A ekzistojnë mangësi ligjore 
dhe institucionale në mënyrë që të evitohen këto raste? E nëse ato 
ndodhin, sa e marrin trajtimin e duhur nga institucionet 
përgjegjëse?  

 
Siguria në punë në Kosovë rregullohet me dy ligje në fuqi: Ligjin e 
Punës dhe me Ligjin për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë. 
Kontrata Kolektive, Akti i Brendshëm i Punëdhënësit, dhe Kontrata 
e Punës, janë pjesë e legjislacionit dytësor përmes të cilave 
gjithashtu rregullohen të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë që 
rrjedhin nga marrëdhënia e punës, port të cilat gjejnë shumë pak 
zbatim.  
 
Sipas legjislacionit në fuqi: 

 
Punëdhënësi është i detyruar t’i sigurojë kushtet e nevojshme në 
punë, me të cilat sigurohet mbrojtja e jetës dhe e shëndetit të të 
punësuarve. Nëse punëdhënësi dështon të përmbushë këto 
obligime, sipas Ligjit të Punës32 dhe Ligjit për Sigurinë dhe 
Shëndetin në Punë33, shqiptohen gjoba nga Inspektorati i Punës. 

 
Inspektorati i Punës që funksionon në kuadër të Ministrisë së 
Punës dhe Mirëqenies Sociale, është i obliguar të inspektojë 
kushtet e punës, këshillojë dhe mbykëqyrë procesin e punës. 
Inspektorati i Punës punëson vetëm 52 inspektorë të punës në 
mbarë vendin, derisa Ligji kërkon që çdo operatorë ekonomik të 
vizitohet një herë në vit nga inspektorati për të inspektuar 
pajtueshmërinë. Megjithatë, kjo nuk ka ndodhur deri më tani. Në 
vitin 2017, inspektorati i punës ka raportuar 3 –  4  mijë vizita në 
vit34, që është vetëm rreth 5% e kompanive të regjistruara në 
Kosovë.  Raportit i Progresit 2018, vlerëson se Inspektorati i 
Punës duhet të intensifikojë përpjekjet për reformat ligjore për 
sigurinë dhe shëndetin në punë, e njëherit edhe të rrisë numrin e 

32 Ligji i Punës 03/L-212 neni 92 
33 Ligji i Punës 03/L-212 neni 92, Neni 25 
34 Inspektorati i punës, Raporti i Punës për vitin 2017  
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inspektorëve për të pasur kapacitete që të ketë një mbulim më të 
gjerë të inspektimeve. Sa i përket sektorit privat, Legjislacioni në 
fuqi nuk parasheh ndërhyrjen e Inspektoratit të Punës në punët 
individuale apo punën tek akterët jobiznesorë. Si rrjedhojë, marrë 
parasysh se rreth 30% e të punësuarve janë pjesë e ekonomisë 
joformale, ekonomisë së zezë, dhe punonjësve pa kontrata pune, 
ky grup mbetet i pambuluar nga inspektimet prej Inspektoratit të 
Punës.  
 
Derisa Ligji i Punës dhe Ligji për Siguri dhe Shëndet në Punë 
rregullojnë me dispozita ligjore kushtet për sigurimin e vendit të 
punës dhe sanksionet, legjislacioni në fuqi nuk parasheh 
kompensim për aksidentet me fatalitet në vend të punës. Në 
kompetencat e Inspektoratit të Punës përfshihet vetëm gjobitja në 
rast mossigurimi të kushteve të punës. Ndërsa kompensimi për 
familjarët në rast aksidenti me fatalitet i lihet në përgjegjësi 
punëdhënësve, të cilët në mënyrë vullnetare mund të vendosin për 
kompensim, apo në të kundërtën familjes i mbetet që t’i drejtohet 
gjykatës në mënyrë të pavarur me padi civile. 
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Fig: Të dhënat krahasuese i numrit të inspektimeve të IP  

 
Prokuroria dhe gjykatat, jo vetëm me Kodin Penal por edhe sipas 
ligjit të punës, janë të obliguara të veprojnë për të vendosur 
drejtësi atëherë kur të drejtat e punëtorëve shkelën nga 
punëdhënësit, apo kur atyre nuk iu ofrohen kushtet e nevojshme 
për të kryer punën në mënyrë të sigurt. Procedura penale mund të 
fillojë nëse prokurori i shtetit merr informacion nga policia, 
institucione tjera siç është Inspektorati i Punës, institucione 
private, qytetarë apo media, se ka ndodhur një aksident në punë. 
Por funksionimi i ngadaltë i Gjyqësorit, ka sjellur deri tek zvarritja 
e trajtimit të lëndëve ndër vite dhe si rezultat kemi procese të 
vonuara apo të tejzgjatura që një lëndë të arrijë deri tek trajtimi 
apo zgjidhja e saj. 
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  Fig: Procesi gjyqësor për katër rastet e trajtuara në raport 
 

Organizimi Sindikal është një mundësi tjetër që sipas Ligjit për 
Organizim Sindikal rregullon të drejtat dhe liritë e punëtorëve për 
të themeluar organizata sindikale të lira për të mbrojtur interesat e 
tyre ekonomike, sociale dhe profesionale. Ligji parasheh 
organizimin e sindikatave në sektorin publik dhe privat me më 
shumë se 30 punonjës. Mbulimi i punëtorëve në sektorin publik 
është relativisht i kënaqshëm, por sektori privat mbetet ende 
thuajse i pambuluar nga sindikatat (megjithëse ekziston një 
sindikatë e sektorit privat35, ajo ka shtrirje të kufizuar dhe 
kapacitete të vogla). Nga ana tjetër, edhe përkundër dispozitave 
ligjore36, shumë pak nga kompanitë që janë privatizuar kanë lejuar 
që të ruhen strukturat sindikaliste. Rrjedhimisht, punëtorët e 
sektorit privat, edhe pse të shumtë në numër, janë praktikisht të 
papërfaqësuar në dialogun social. Ka edhe raste ku punëtorët 

35 Sindikata e Pavarur e Sektorit Privat të Kosovës, sindikatë kjo që funksionon në 
kuadër të BSPK-së por që nuk figuron as në statutin e saj 
http://www.bspk.org/index.php/per-ne/statuti-i-bspk-s  
36 Ligji i Punës 03/L-212 neni 88  
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vazhdojnë të kërcënohen me largim nga puna në rast së shfaqin 
dëshirën të anëtarësohen në sindikatë apo të angazhohen në 
aktivitete sindikale. 

 
Në të shumtën e rasteve, familjet shpesh ndihen të izoluara dhe 
'jashtë procesit' në aspektin e përgjigjeve institucionale ndaj 
vdekjes në vendin e punës. Në disa raste që janë trajtuar, nga 
intervistat e bëra nga IKS me përfaqësues të institucioneve37 dhe 
familjet e prekura del se duhet t’i kushtohet më shumë vëmendje 
informimit dhe koordinimit të proceseve në rastet e vdekjeve në 
vendin e punës, duke siguruar që këto raste të marrin vëmendje 
nga institucionet përgjegjëse dhe që familjet të mbahen të 
informuara dhe aty ku është e përshtatshme të kenë të dhëna sa 
më shumë që të jetë e mundur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 Inspektorati i Punës, Prokuroria, Gjykatat 
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Fig: Hapat proceduriale në rast aksidenti në punë 
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SA KUSHTON NJË JETË?  
 

Si vlerësohen dëmet fatale në Kosovë?  
 

Në rast të aksidentit në punë, fillimisht duhet t’i ofrohet të 
lënduarit trajtimi i menjëhershëm mjekësor. Sipas ligjeve në fuqi, 
punëdhënësi është i obliguar t’i mbulojë të gjitha shpenzimet e 
kurimit për aksidentin apo sëmundjet profesionale, nëse nuk është 
i regjistruar në ndonjë kompani sigurimesh. Me të marrë trajtimin 
e parë mjekësor, punëdhënësi është i obliguar të njoftojë 
Inspektoratin e Punës, detyra e të cilit është të inspektojë situatën 
nëse nuk janë respektuar ligjet. Institucioni në fjalë duhet të bëjë 
procesverbalin për aksidentin në punë. Nëse ekziston dyshimi se 
është kryer vepër penale nëpërmjet mosofrimit të kushteve të 
nevojshme për punë, prokuroria nis hetime sipas nenit 367 të 
Kodit Penal. Pas trajtimit të rasteve si çështje penale, duhet të 
ndodhë kompensimi për dëmin që ka pësuar viktima gjatë punës 
në kuadër të kontestit gjyqësor civil.  
 
Në Kosovë kompensimi për lëndime dhe aksidente në punë 
parashihet vetëm me Kodin Civil, Ligjin e Punës, Ligjin për 
Sigurinë dhe Shëndetin në Punë dhe disa akte tjera nënligjore. Në 
Kontratën e Përgjithshme Kolektive për  sigurinë dhe shëndetin në 
punë përmban vetëm përshkrime nga Ligji për Siguri dhe Shëndet 
në Punë, por jo dispozita që në mënyrë precize e rregullojnë 
çështjen e lëndimeve dhe aksidente në punë. Në kësi situate, 
shuma e kompensimit të familjarëve që humbin të afërmit në 
vendin e punës, mbetet kompetencë e vlerësimit të gjykatës 
përkatëse.  

 
Legjislacioni i aplikueshme në kësi raste përbëhet nga dispozita të 
Ligjit të Punës, konkretisht neni 60 i tij. “Punëdhënësi është i 
obliguar që në rast të lëndimeve dhe sëmundjeve profesionale të të 
punësuarit, të marra gjatë kryerjes së punës, t’ju ofrojë sigurimin 
për kompensimin e shpenzimeve sipas këtij ligji dhe ligjeve tjera të 



33 
 

aplikueshme.”38 I njëjti e obligon ministrinë përkatëse, të nxjerr 
akte nënligjore me të cilat e përcakton shtrirjen e sigurisë, llojet e 
lëndimeve dhe shkallën e kompensimeve në raste të aksidentit në 
punë. Qeveria e Kosovës, konkretisht Mistria e Drejtësisë, ka 
miratuar një udhëzim administrativ që mbulon  edhe këtë fushë, 
edhe pse nuk është specifik për çështjen.39 Me theks të veçantë 
mund të aplikohet neni 7 i këtij udhëzimi, i cili e saktëson 
përgjegjësit e kompensimit dhe e referon çështjen të zgjidhet 
bazuar në Ligjin për Marrëdhënie të Detyrimeve.  

 
Kur aksidentet janë me fatalitet në vendin e punës, aplikohen 
gjithashtu edhe dispozita nga Kodi i Procedurës Penale.40 
Shqyrtimi bëhet në trajtën e kërkesës së të dëmtuarve që ndryshe 
njihet si; “kërkesa pasurore juridike.” Gjykata është organi që 
vendosë me aktgjykim për kompensim,41 ose të njëjtën çështje ta 
referojë për zgjidhje në kontest civil, raste kur aplikohen dispozitat 
të caktuara të Kodit Civil të Kosovës.  

 
Bazuar në të dhënat e Këshillit Gjyqësor të Kosovës në vitin 2017, 
gjykatat kanë pasur në punë vetëm 43 lëndë, përkatësisht vepra 
penale, të cilat lidhën me marrëdhënien e punës. Llojet e tyre 
janë; cënim i marrëdhënies së punës dhe papunësisë, 
keqpërdorim të të drejtës së grevës, etj. Vetëm 5 lëndë që kanë 
pasur të bëjnë me sigurimet shoqërore kanë qenë në proces 
shqyrtimi gjatë vitit 2017 nga të gjitha gjykatat, të të gjitha 
niveleve.42 Nga rastet e trajtuara, IKS argumenton vështirësitë e 
hasura nga familjarët në trajtimin e rasteve, si dhe mbështetjen e 
mangët institucionale, ku vetëm rasti i vitit 2015 ka arritur të 
mbyllet pas dy vite zvarritjeje të padisë së ngritur nga familja, 
derisa rastet tjera presin ende shqyrtimin në gjykatë. 
 

38 Ligji i Punës Nr. 03/L-212, neni 60.  
39 Udhëzim Administrativ MD-nr.04/2015 për kushtet e punës dhe kompensimin 
në rast të paaftësisë së shkaktuar në punë për të dënuarit. 
40 Kodi i Procedurës Penale Nr. 04/L-123, nenet; 458 deri 469.  
41 Po aty, neni 463. 
42 Këshilli Gjyqësor i Kosovës, KGJK; Lëndët e trashëguara, të pranuara dhe 
zgjidhura sipas kapitulli; 18 prill 2018. 
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Por, jo të gjitha rastet marrin komensimin e kërkuar, pasiqë ka 
edhe prej atyre rasteve, kur kompensimi nuk përkon me dëmin e 
shkaktuar. Në një punishte në Podujevë, një punëtor ka humbur 
tre gishtërinjtë. Gjykata në Podujevë ka vendosur ta kompensojë 
viktimën, në këtë rast punëtorin me një shumë parash vetëm 
1700 euro.43    

 
Kurse, sa i përket gjobave që shqipton Inspektoratit të Punës, 
edhe pas insistimeve të shumta, IKS  nuk ka mundur të sigurojë 
informacion ngase të njëjtit nuk i bëjnë publike gjobat e shqiptuara 

 
 

Si vlerësohen dëmet në vendin e punës në vendet tjera?  
 

Ngjashëm  kompensimi bëhen edhe në Shqipëri për raste me 
humbje jete të punëtorëve, që parashihet në Kodin e Punës dhe në 
masën më të madhe i referohet situatave kur s’ka sigurim 
shëndetësor të punëtorëve.  Nëse fajësia është drejtpërdrejt e 
punëdhënësit, ky i fundit duhet të paguajë “diferencën midis dëmit 
dhe shpërblimit që merr punëdhënësi nga sigurimi shëndetësor.”  
Sipas të njëjtës dispozitë ,në raste kur punonjësi nuk ka sigurim 
shëndetësor punëdhënësi është i detyruar t’i mbulojë të gjitha 
shpenzimet që janë rezultat i aksidentit në punë apo sëmundjes 
profesionale. 
 
Shkeljet që kanë të bëjnë me diskriminimin për llojin e punës, 
lirisë sindikale, mosofrimin e  kushteve teknike për punë, krijimin 
e masave të përgjithshme, kualifikimin profesional dhe të 
ngjashme si këto në Shqipëri, gjobitjet nga Inspektorati i Punës 
shkojnë deri në pesëdhjetëfishtin e pagës minimale.  P.sh. në rast 
se Inspektorati i Punës evidenton shkelje që kanë bëjnë me 
diskriminimin apo lirinë sindikale, punëmarrësin mund ta dënojë 
deri në 8400 euro, që është pesëdhjetëfishti i pagës minimale e 
cila është 168 euro. 

 

43 Intervistë me Isuf Azemin, 16 prill 2018.  
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Në vende tjera, kompensimin për lëndime dhe aksidente në punë 
e kanë të rregulluar me Kontratën e Përgjithshme Kolektive. P.sh. 
Maqedonia në rast të vdekjes në vendin e punës, familjarët marrin 
deri në tri paga mesatare neto, ose nëse punëtori pëson lëndime 
serioze apo sëmundje profesionale, për trajtimin mjekësor, 
punëdhënësi është i obliguar t’i mbulojë shpenzimet, edhe nëse 
kohëzgjatja është më e madhe se gjashtë muaj.44  Kjo është pjesë 
e Kontratës së Përgjithshme të këtij vendi. Për një jetë të humbur, 
një familje në Maqedoni merr 1056 euro,45 duke llogaritur pagën 
mesatare. Maqedonia ka adaptuar modelin gjerman të 
kompensimit të dëmeve nëpërmjet akteve tjera juridike (joligjore) 
siç janë kontratat kolektive. Mjetet për kompensim në Maqedoni 
jepen nga sigurimi shëndetësor i punonjësve, i cili është i dyllojtë; 
i detyrueshëm dhe individual. Në këtë vend, 85% e popullsisë 
kanë sigurim shëndetësor. 

 
Në Gjermani,  kompensimet në të tilla raste bëhen nga sigurimet 
shoqërore. P.sh. një person që humb jetën është nën moshën 47 
vjeçare, familja merr një pension vjetor prej 40% të të ardhurave, 
çfarë nëse llogaritet me një pagë mesatarë shuma që marrin 
familjarët shkon mbi 20 mijë euro.46  
 
Edhe në Holandë kompensimi i familjarëve është rregulluar me 
Kontratën e Përgjithshme Kolektive. Pas vdekjes së një punonjësi, 
punëdhënësi i paguan burrit, gruas, ose partnerit një pagë neto47 
të tij/saj për një periudhë prej 3 muajsh. Kjo shumë do të jetë një 
pagesë neto për aq sa lejohet nga rregulloret tatimore, që në këtë 
vend është rregulluar me ligj.  Sipas të njëjtës kontratë, nëse 
viktima nuk ka qenë në marrëdhënie bashkëshortore, Kodi Civil i 

44 Kontrata e Përgjithshme Kolektive për Bizneset e Republikës së Maqedonisë.  
45 Paga mesatare neto në Maqedoni është 352 euro. Për më shumë shiko linkun e 
mëposhtëm; http://www.balkaninsight.com/en/article/average-salaries-in-ex-
yugoslavia-region 
46 Për më shumë shiko:  https://www.expatica.com/de/employment/minimum-
wage-germany-average-salary-germany_995112.html  
47 Për më shumë shiko linkun: https://www.caouniversiteiten.nl/wp-
content/uploads/2017/08/Collective-Labour-Agreement-Dutch-Universities-July-
2016-June-2017.pdf  
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Holandës e rregullon se si njëri prej të afërmeve të tij/saj merr të 
njëjtin kompensim.  
 
Si funksionon sigurimi social  
 
– Rasti i Gjermanisë 
Sigurimet sociale në vende si Gjermania janë gjithëpërfshirëse, ku 
kontributet për secilën kategori janë të ndara. Financimi i këtij 
sistemi bëhet drejtpërdrejt nga punëdhënësit dhe punëmarrësit. 
Llojet e sigurimeve janë; sigurimi shëndetësor, sigurimi i 
përkujdesjes së infermierike, sigurimi pensional, sigurimi i 
papunësisë dhe sigurimi nga aksidentet.48  Në tabelën e 
mëposhtme paraqiten të dhënat për shkallën e pagesës, nga e cila 
mund edhe të kalkulohet shuma të cilën secili qytetar që duhet të 
paguaj:  

*Burimi: 
https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/Investment-
guide/Employees-and-social-security/the-german-social-
security-system.html?viewwww=renderPrint   
 

Nga të gjitha këto lloje të sigurimeve, ai për aksidente mbulohet 
vetëm nga punëdhënësit. Një tjetër karakteristikë e këtij lloj të 

48 Për më shumë konsulto burimin në vijim; 
https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/Investment-guide/Employees-and-
social-security/the-german-social-security-system.html?vieë=renderPrint  

 
Lloj i sigurimit 
 

Shuma e pagesës në përqindje % e të 
ardhurave Totali 

Punëtori Punëdhënësi  
Sigurimi pensional 9.3 9.3 18.6 
Sigurimi Shëndetësor 7.3 7.3 14.6 
Sigurimi i papunësisë 1.5 1.5 3.0 
Sigurimi i përkujdesjes 
së infermierisë 1.275 1.275 2.55 
Sigurimi nga aksidentet 0 1.18 1.18 
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sigurimit është se ndryshe nga të tjerët, ku financimi i tyre është 
privat, në këtë rast mbulohet nga Sigurimi Social i Aksidenteve në 
Gjermani DGUV.49 Sipas kësaj skeme punëtorët kanë të drejtë për 
katër lloje të përfitimeve: aksidentet në punë, shkollë dhe 
udhëtim, sëmundjet profesionale,  kujdesi mjekësor, rehabilitetim 
dhe ndihmë financiare. Nga kjo e fundit punëtorët përfitojnë gjatë 
periudhës kur nuk mund të punojnë.  

 
Sipas sistemit gjerman të sigurimit të aksidenteve, kontributi për 
të nga punëdhënësit bëhet varësisht nivelit të rrezikshmërisë së 
punës. P.sh. nëse një kompani ndërtimi ka dy operacione, në 
njërin merret me riparim dhe tjetrën me ndërtim, për të parën 
paguan 200 mijë euro, kurse për të dytën 300 mijë euro. Kurse 
për totalin e  pagave për divizionin e administratës kosto që duhet 
të paguaj është 100 mijë euro50 në vit. Sipas kësaj, secili 
punëdhënës duhet të paguaj varësisht prej nivelit të 
rrezikshmërisë, që mund të ketë një lloj i caktuar i punës.  

 
Dallimet:  

 
Krahasuar me të gjitha vendet e përmendura më lart, Kosova 
dallon në një aspekt kyç: nuk ka një formulë të veçantë të 
kompenzimit tek rastet e vdekjeve në punë, nuk parashihet në 
dokumente siç është Kontrata e Përgjithshme Kolektive, e as nuk 
ekziston Fondi për Mbrojtje Sociale, fond ky i cili funksionon në 
shumë shtete. Për këtë çështje nuk është e ngjashme as me 
Shqipërinë, sepse në këtë vend në Kodin e Punës është paraparë 
një formë e caktuar e kompensimit, çfarë në Ligjin e Punës dhe 
Ligjin për Siguri dhe Shëndet në Punë të Kosovës nuk ekziston. Në 
Ligjin e Punës të Kosovës, parashihet vetëm kompenzimi i 
shpenzimeve për lëndimet dhe sëmundjet profesionale në punë, e 
cila rregullohet me Udhëzimin Administrativ nr. 05/2012 për 

49 Për më shumë shiko; https://www.dguv.de/en/prevention/index.jsp  
50 Po aty.  
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“Kompenzimin e shpenzimeve për lëndimet dhe sëmundjet 
profesionale të shkaktuara në punë”51.   

 
Kosova dallon edhe rastet specifike të formës së kompensimit. 
Shembulli i përmendur këtu, ku familja e viktimës  është 
kompensuar me 15 mijë euro, që për nga shuma është i përafërt 
me rastet e kompensimit në Gjermani, por dallimi është se në 
rastin kosovar shuma ka qenë rezultat i marrëveshjes së lirë mes 
punëdhënësit të viktimës dhe familjarëve të këtij të fundit, kurse 
në rastin gjerman shuma prej 20 mijë eurove kompensim vjen si 
rezultat i zbatimit të një norme juridike. Një rastin e parë është 
dispozitë e cila aktivizohet me automatizëm, çfarë e lehtëson këtë 
aspekt. Ndërsa në të dytin, pra në Kosovë, duhet ndjekur një 
procedurë gjyqësore, e cila e amortizon çështjen, e cila si çështje 
civile mundet me zgjat nëpër gjykata me vite të tëra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

51 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8144   
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