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                 NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 

        GJYKATA  SUPREME E KOSOVËS - në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Nesrin 

Lushta, kryetare, Valdete Daka dhe Rasim Rasimi, anëtarë, me pjesëmarrjen e 

bashkëpunëtores profesionale, Minire Xhambazi, procesmbajtëse, në çështjen penale të 

dënuarit S.N., nga F., për shkak të veprës penale asgjësimi, dëmtimi ose heqja e pajisjeve 

mbrojtëse dhe rrezikim i sigurisë në vendin e punës nga neni 367 par.2 lidhur me par.3 dhe 7 

të KPK, si dhe kundër personit juridik NPN “V..-S” SHPK, me personin përgjegjës S.N., për 

shkak të veprës penale asgjësimi, dëmtimi ose heqja e pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikim i 

sigurisë në vendin e punës nga neni 367 par.2 lidhur me par.3 dhe 7 dhe nenin 40 të KPK, 

duke vendosur lidhur me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë, paraqitur nga mbrojtësi i 

dënuarit, e ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore Ferizaj P.nr.298/2019 datë 

03.12.20119 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PA1.nr.129/2020 datë 

14.07.2020, në seancën e kolegjit të mbajtur më 16 dhjetor 2020, morri këtë  

 

 

     A K T G J Y K I M  

 

 

 

        Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë  e  mbrojtësit të  dënuarit, 

S.N., e ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore Ferizaj P.nr.298/2019 datë 

03.12.20119 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PA1.nr.129/2020 datë 

14.07.2020. 

 

 

     A r s y e t i m 

 

 

        Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore Ferizaj P.nr.298/2019 datë 03.12.20119, i 

dënuari S.N., është shpallur fajtor për shkak të veprës penale asgjësimi, dëmtimi ose heqja e 

pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikim i sigurisë në vendin e punës nga neni 367 par.2 lidhur me 

par.3 dhe 7 të KPK, ndërsa personi juridik NPN “V..-S” SHPK, me personin përgjegjës S.N., 

është shpallur përgjegjës për veprën penale asgjësimi, dëmtimi ose heqja e pajisjeve 

mbrojtëse dhe rrezikim i sigurisë në vendin e punës nga neni 367 par.2 lidhur me par.3 dhe 7 

dhe nenin 40 të KPK. I dënuari S.N. për këtë vepër penale është gjykuar me dënim me 
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burgim në kohëzgjatjeprej10 (dhjetë) muajve, ndërsa personi juridik NPN “V..-S” SHPK, me 

dënim me gjobë në shumë prej 4.000 €, të cilën gjobë është obliguar që ta paguajë në afat prej 

30 ditëve pasi që aktgjykimi të merr formën e prerë e nën kërcënimin me dhunë. I dënuari 

është obliguar që në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor t’i paguajë gjykatës shumën 

prej 100 € si dhe shpenzimet e procedurës penale dhe atë për ekspertizë shumën prej 208,89 € 

për plotësimin e ekspertizës shumën prej 81.76 € e të gjitha këto pasi që aktgjykimi të merr 

formën e prerë e nën kërcënimin e ekzekutimit me dhunë. I dënuari po ashtu është obliguar 

që të paguajë shumën prej 30 € në emër të kompensimit të viktimave të krimit, në afat prej 15 

ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  

 

        Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit e Kosovës me aktgjykimin, PA1.nr.129/2020 

e datës 14.07.2020, ka refuzuar si të pabazuar ankesën e mbrojtësit të të dënuarit S.N., ndërsa 

aktgjykimi i shkallës së parë është vërtetuar.  

 

        Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ka paraqitur mbrojtësi 

i të dënuarit, avokati A.Q., nga P., për shkak të shkeljes së ligjit penal, me propozim që 

kërkesa të aprovohet dhe aktgjykimet e kontestuara të anulohen dhe çështja të kthehet në 

rigjykim në gjykatën e shkallës së parë apo i dënuari të lirohet nga akuza. 

 

        Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit të Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.178/2020 e datës 

23.11.2020, ka propozuar që të refuzohet si e pabazuar kërkesa e paraqitur nga mbrojtësi i të 

dënuarit. 

 

       Gjykata Supreme e Kosovës, në seancën e kolegjit shqyrtoi të gjitha shkresat e çështjes 

në kuptim të dispozitës së nenit 435 par.1 lidhur me nenin 436 par.1 të KPPK, dhe pas 

vlerësimit të pretendimeve nga kërkesa gjeti se: 

 

        Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e pabazuar. 

 

        Në kërkesë mbrojtësi i të dënuarit S.N., avokati A.Q., nga Prishtina, pretendon se dy 

aktgjykimet e gjykatave janë marrë me shkelje të ligjit penal e cila shkelje konsiston në faktin 

se gabimisht i dënuari S.N., është cilësuar si person përgjegjës për siguri në punë edhe pse 

Ligji për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë pika 1.10 personi përgjegjës për siguri në punë e 

përcakton sipas kushteve dhe atë si person profesionist i cili është punësuar tek punëdhënësi 

dhe është i përcaktuar për të kryer detyrat që lidhjen me sigurinë dhe shëndetin në punë. Më 

tutje në kërkesë pretendohet se i dënuari është shpall fajtor për shkak se nuk ka emëruar 

person përgjegjës për siguri në punë dhe për shkak se ai vetë nuk e ka kryer këtë funksion  

nga se një gjë e tillë lejohet kur në vend punishte nuk janë më shumë se 50 punëtorë edhe pse 

në rastin konkret në vend punishte kanë qenë 30 punëtorë ndërsa nga procesverbali i 

shqyrtimit gjyqësor datë 5.11.2019 vërtetohet se gjykata e shkallës së parë kishte 

administruar në mes të provave tjera edhe certifikatën e lëshuar nga Ministria e Punës për 

Punëtorët e Ndërmarrjes “V..-S” dhe atë S.F., R.G. dhe Xh.K. të cilët kanë qenë të certifikuar 

për mbrojtje dhe siguri në punë, pra mbrojtja konsideron se gjykatat gabimisht kanë zbatuar 

nenin 10 par.1 të Ligjit për Siguri në Punë sepse në ndërmarrje kanë ekzistuar personat 

përgjegjës për siguri në punë. Meqenëse në ndërmarrje ka pasur persona përgjegjës edhe po 

mos të kishte persona të tillë vetë mos emërimi i personave përgjegjës për siguri në punë nuk 

është element i veprës penale për të cilën i dënuari është shpallur fajtor. 

 

        Në kërkesë mbrojtësi më tutje pretendon se Ligji për Mbrojtje dhe Siguri në Punë ka 

përcaktuar sanksione administrative në rast se një ndërmarrje e cila i punëson deri në 50 
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punëtorë nuk ka persona përgjegjës për siguri në punë dhe është e qartë se ligjvënësi ka 

vendosur që përgjegjësia për mos ekzistimin e këtyre personave të sanksionohet vetëm në 

mënyrë administrative e jo edhe penale. Ndërsa nga shkresat mund të vërtetohet se në objekt 

– punishte ka pas skele të vendosura në pjesën ku është punuar dhe eksperti për siguri në 

punë kishte deklaruar që nuk është e domosdoshme që në tërë objektin të vendosen skelet por 

është e rëndësishme që të mos punohet në pjesët e objektit ku nuk ka skele, pra askund nga 

shkresat nuk mund të vërtetohet se i dënuari e kishte urdhëruar të ndjerin që të punojë në atë 

pjesë të objektit ku është rrezikuar dhe siguria e tij. Si konkluzion nga kërkesa konstatohet se 

gjykatat gabimisht kanë zbatuar Kodin Penal në dëm të të dënuarit duke e interpretuar 

gabimisht shprehjen person përgjegjës dhe duke mos përcaktuar saktë lidhjen kauzale në mes 

të veprimeve apo mos veprimeve të tij dhe pasojës së shkaktuar.  

 

        Gjykata Supreme e Kosovës, duke vlerësuar pretendimet si dhe duke u bazuar në 

shkresat e çështjes konstaton se nuk është shkelur ligji në dëm të të dënuarit e nga këto arsye: 

 

        Siç rezulton nga shkresat e çështjes i dënuari S.N., është pronar dhe person përgjegjës në 

Ndërmarrjen  “V..-S”, e  konform Ligjit për Siguri dhe Shëndet në Punë, neni 5 par.1 i këtij 

ligji, i cili përcakton se punëdhënësi është përgjegjës për të krijuar kushtet e punës të sigurta 

dhe të shëndetshme në të gjitha aspektet e punës. Në rastin konkret punëdhënës është i 

dënuari S.N. i cili konform përkufizimeve nga neni 3 të Ligjit për Sigurinë dhe Shëndetin në 

Punë është personi fizik apo juridik i cili siguron punë për një ose më shumë të punësuar, i 

paguan të punësuarit për punën ose shërbimet e kryera dhe është përgjegjës për subjektin 

punues. Pra sipas këtyre dispozitave i dënuari  si punëdhënës ishte edhe person përgjegjës për 

siguri dhe shëndet në ndërmarrjen pronar i së cilës ishte vet.   

 

        Gjykata Supreme e Kosovës, gjen se nga këto që u thanë më lartë i dënuari është 

punëdhënës dhe njëkohësisht edhe personi përgjegjës, sepse i njëjti konform nenit 10 par.1 të 

ligjit të lart cekur, ka punësuar deri në 50 punëtorë, që nuk është kontestuese, sepse edhe 

ditën kritike në vend punishte kanë qenë 30 punëtorë dhe i njëjti ka mundur  vetë të  marrë 

përgjegjësi për zbatimin e masave të përcaktuara nga par.1 i nenit 9, pra ka qenë përgjegjës 

për zbatimin e masave të sigurisë dhe shëndetit në vend punishte. Nuk është kontestuese se 

gjykata e shkallës së parë kishte administruar si provë certifikatën e lëshuar nga Ministria e 

Punës për punëtorët S.F., R.G. dhe Xh.K., të cilët kanë qenë të certifikuar për mbrojtje dhe 

siguri në punë, mirëpo nga shkresat e lëndës rezulton se me asnjë vendim apo dokument 

vërtetohet se të njëjtit janë ngarkuar me këtë përgjegjësi, pra i dënuari ka marrë përsipër vet 

barrën e përgjegjësisë e të qenit person përgjegjës e konform dispozitave të cilat u ceken më 

lartë.  

 

        Sa i përket pretendimit se Ligji për Mbrojtje dhe Siguri në Punë përcakton sanksione 

administrative për ndërmarrjet e cila i punëson deri në 50 punëtorë dhe nuk ka person 

përgjegjës për siguri në punë pra kjo mungesë sanksionohet vetëm me masa administrative e 

jo edhe përgjegjësi penale kjo gjykatë gjen se shqiptimi i gjobave si masa administrative janë 

masa për përgjegjësin e personit juridik   ndërkaq i dënuari mban përgjegjësi penale për 

pasojat e shkaktuara si person përgjegjës i ndërmarrjes.  Po ashtu, kjo gjykatë gjen se drejt 

është zbatuar ligji penal kur i njëjti është shpallur fajtor për shkak të veprës penale  asgjësimi, 

dëmtimi ose heqja e pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikim i sigurisë në vendin e punës nga neni 

367 par.2 lidhur me par.3 dhe 7 të KPK, sepse nga veprimet e tij e sidomos nga fakti se i 

njëjti për kundër që ka qenë i vetëdijshëm për rrezikun në punë për të punësuarit e tij dhe si 

person përgjegjës nga pakujdesia nuk kishte ndërmarrë asgjë që sipas rregullave teknike për 

siguri në punë t’i siguroj të punësuarit e aq më tepër duke u nisur nga fakti se në objektin – 
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punishten edhe pse ka pas skele të vendosura por jo në tërë objektin ka lejuar që të punësuarit 

të punojnë në pjesën e cila nuk ka pasur kushte teknike (skele të vendosura) për atë lloj pune. 

Pra, kjo gjykatë gjen se i dënuari nuk i kishte zbatuar rregullat teknike të sigurisë dhe 

shëndetit të të punësuarve në punë si person përgjegjës dhe për pasojë të mos zbatimit të 

këtyre rregullave kishte ardhur edhe deri tek humbja e jetës së tani të ndjerit e çka përcakton 

edhe lidhjen kauzale në mes të veprimeve-mos veprimeve të tij dhe pasojës së shkaktuar.  

 

        Meqenëse në dëm të të dënuarit nuk ishte shkelur ligji penal kjo gjykatë refuzoi si të 

pabazuar kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë dhe në pajtim me dispozitën e nenit 437 të 

KPPK, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

                GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

                 PML.nr.325/2020, më 16 dhjetor 2020 

 

 

Procesmbajtëse,                Kryetare e kolegjit, 

Minire Xhambazi                   Nesrin Lushta 

 

 

 


