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1. Baza ligjore 

 
Ligji Nr.10433/2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” 

Inspektimi është një formë kontrolli që organi publik kryen për verifikimin e respektimit të 

kërkesave ligjore nga subjekti i inspektimit me qëllim mbrojtjen e interesit publik dhe të interesave 

të ligjshëm të personave fizikë e juridikë. 

Subjekt i inspektimit është çdo person fizik apo juridik, publik apo privat, që ka sipas ligjit, 

detyrimin të respektojë kërkesën ligjore gjatë ushtrimit të një veprimtarie tregtare, ekonomike apo 

profesionale. 

 

 
2. Të drejtat dhe detyrimet e subjektit të inspektimit 

 
 Të drejtat 

 
 të kërkojë të njihet me autorizimin e inspektimit para fillimit të inspektimit, përveç rasteve 

kur, sipas ligjit, inspektimi nuk bëhet në bazë të autorizimit;

 të kërkojë identifikimin e inspektorëve nëpërmjet kartës së inspektorit;
 të jetë prezent dhe të ndjekë, vetë ose nëpërmjet përfaqësuesit të tij, të gjitha veprimet e 

inspektimit;

 të kërkojë dhe të marrë informacion nga inspektori për procedurën e inspektimit dhe për 
çdo veprim apo vendim të ndërmarrë gjatë saj;

 të paraqesë, me shkrim apo me gojë, mendimet, shpjegimet për faktet, rrethanat apo edhe 

për çështjet ligjore, që kanë të bëjnë me inspektimin, apo të paraqesë propozimet e tij për 

zgjidhjen e çështjes dhe dokumentet përkatëse ku i mbështet ato;

 të kërkojë të njihet dhe t’i njoftohet procesverbali i inspektimit;

 të paraqesë kontestimet e tij për vlerësimin e provave të administruara, për rezultatet e 

hetimit dhe për vendimin që synohet të merret nga organi publik.

Nëse gjatë procesit të inspektimit, pjesëmarrja e subjektit pengon kryerjen e veprimeve të 

inspektimit, inspektori mund të vendosë përjashtimin nga pjesëmarrja. Vendimi pasqyrohet në 

procesverbal dhe nuk mund të ankimohet veçmas. 

 

 Detyrimet



 të caktojë një përfaqësues për të komunikuar me inspektorin gjatë inspektimit, në rast se 
nuk dëshiron të komunikojë drejtpërdrejt me inspektorin;

 të bashkëpunojë dhe të mos pengojë kryerjen e veprimeve të inspektimit. Mungesa e 
bashkëpunimit vlerësohet bashkë me provat e tjera;
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 të ndalojë kryerjen e plotë apo të pjesshme të veprimtarisë, nëse kjo është domosdoshme 

për zhvillimin normal të veprimtarisë së inspektimit dhe kur kërkohet nga inspektori me 

shkrim në procesverbalin e inspektimit;

 të sigurojë një vend të përshtatshëm për punën e inspektorit, nëse inspektimi kryhet në 

vendin e ushtrimit të veprimtarisë;

 të paraqesë çdo informacion, dokument dhe të japë çdo shpjegim për faktet e rrethanat e 

konstatuara dhe të nevojshme për inspektimin, nëse kërkohet nga inspektori dhe brenda 

afateve të përcaktuara nga ai;

 të lejojë dhe të mundësojë marrjen e dëshmive nga punëmarrësit e tij, nëse kjo kërkohet 

nga inspektori;

 
 

3. Të drejtat dhe detyrimet e inspektorit 
 

 Të drejtat 
 

 të hyjë dhe të inspektojë godinat, mjediset, objektet, mjetet e transportit, ku apo nëpërmjet 

të cilave ushtron veprimtarinë subjekti i inspektimit;

 të inspektojë instalimet, pajisjet, makineritë, produktet, sendet, substancat, përbërësit dhe 

çdo send tjetër të lidhur me veprimtarinë, objekt inspektimi;

 gjatë inspektimit, inspektori ka të drejtë të kërkojë dhe të marrë kopje të dokumenteve të 

veprimtarisë në përputhje me objektin e inspektimit. Kjo kërkesë bëhet me gojë dhe 

pasqyrohet në procesverbalin e inspektimit. Çdo kopje dokumenti, i marrë, nënshkruhet 

nga përfaqësuesi i subjektit të inspektuar.

 ka të drejtë të sekuestrojë dokumente që lidhen me objektin e inspektimit, me qëllim 

verifikimin e autenticitetit apo korrektësisë së informacionit. Vendimi i sekuestrimit të 

dokumenteve pasqyrohet në procesverbalin e inspektimit dhe përmban përshkrimin e plotë 

të dokumenteve të sekuestruara.

 të kryejë fotografime, filmime apo regjistrime me mënyra a mjete të tjera teknike të 

mjediseve, instalimeve, proceseve të punës dhe godinave, mjediseve, objekteve, mjeteve 

të transportit, instalimeve, pajisjeve, makinerive, produkteve, sendeve, substancave, 

përbërësve dhe çdo sendi tjetër, që lidhet me veprimtarinë e subjektit të inspektimit;

 të inspektojë çdo dokument apo regjistrim të nevojshëm për verifikimin e respektimit të 

kërkesave ligjore, përfshirë edhe ato të ruajtura, të krijuara apo të mbajtura në format 

elektronik, apo çdo teknikë tjetër;

 të bëjë matjet e nevojshme për të verifikuar respektimin e kërkesave ligjore nga subjekti i 

inspektimit;

  të kryejë verifikime të dokumenteve për identitetin e personave, kur kjo është e nevojshme, 

sipas objektit të inspektimit;

 t’i kërkojë subjektit të inspektimit apo punëmarrësve të tij të kryejnë të gjitha veprimet e 

nevojshme për të lehtësuar inspektimin;
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 të marrë pa pagesë dhe të përdorë për qëllimet e inspektimit çdo të dhënë për subjektin e 

inspektimit dhe veprimtarinë e tij, nga çdo institucion shtetëror që i disponon ato;

 të administrojë çdo mjet tjetër prove, sipas Kodit të Procedurave Administrative, për 

përcaktimin e situatës faktike dhe rrethanave të nevojshme për marrjen e një vendimi 

përfundimtar.

 

 Detyrimet 
 

 Të mbajë procesverbalin e inspektimit i cili si rregull, mbahet në vendin e inspektimit dhe 

i njoftohet, pa vonesë, subjektit të inspektimit nëpërmjet dorëzimit personal.

 Të përfundojë procesverbalin në zyrat e inspektoratit nëse nuk është e mundur të 

përfundohet në vendin e inspektimit dhe të njoftojë subjektin e inspektimit brenda 5 ditëve 

nga data e përfundimit të inspektimit.

 Të marrë vendimin përfundimtar të inspektimit, brenda 30 ditëve nga data e njoftimit të 

procesverbalit subjektit të inspektimit.

 Të pasqyrojë në procesverbal të gjithë informacionin e hollësishëm për veprimet e 

inspektimit, gjetjet e tij dhe vendimet procedurale të marra gjatë inspektimit dhe të 

shoqërohet me listë-verifikimin e plotësuar gjatë inspektimit; informacion për të drejtën e 

subjektit të inspektimit që të paraqesë me shkrim apo me gojë shpjegimet apo kontestimet 

e tij për faktet dhe rrethanat e konstatuara në procesverbal, brenda një afati të përcaktuar 

nga inspektori, por jo më të shkurtër se 8 ditë nga data e njoftimit të procesverbalit, për 

paraqitjen e këtyre komenteve, si dhe organin ku paraqiten këto komente.

Pas kalimit të këtij afati, vendimi përfundimtar mund të merret pa qenë i nevojshëm dëgjimi i 

mëtejshëm i subjektit të inspektimit. 

 
4. E drejta e hyrjes dhe inspektimit 

 
Hyrja dhe inspektimi bëhen pa patur nevojë për lejen e subjektit të inspektuar. Në rast pengimi, 

hyrja dhe inspektimi mund të kryhen forcërisht në praninë e një punonjësi të Policisë së Shtetit, 

bazuar në procedurën e parashikuar në ligjin përkatës. Shpenzimet e nevojshme për realizimin e 

hyrjes forcërisht i ngarkohen subjektit të inspektimit dhe përcaktohen në procesverbal apo në 

vendimin përfundimtar. 

Në përfundim të procedimit kur nuk konstatohen shkelje të kërkesave ligjore, procedimi 

administrativ i inspektimit përfundon me një vendim që pasqyrohet në fund të procesverbalit apo 

me vendim përfundimtar dhe i njoftohet subjektit të inspektimit. Nëse konstatohen shkelje të 

kërkesave ligjore të cilat përbëjnë kundravajtje administrative, subjekti i inspektimit dënohet me 

“paralajmërim” si dënim administrativ kryesor. 
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Subjekti i inspektimit mund të dënohet drejtpërdrejt me një dënim tjetër kryesor administrativ, më 

të rëndë, të parashikuar në ligjin e posaçëm, kur: 

 nuk zbaton plotësisht dhe brenda afatit të përcaktuar urdhërimin e parashikuar në pikën 4 

të nenit 48; 

 përsërit shkeljen e kërkesave ligjore; 

 shkelja e konstatuar apo pasojat e saj janë të rënda. 

Me dënimin kryesor, mund të jepen dhe një apo disa dënime plotësuese. Dënimi administrativ 

mund të shoqërohet me urdhërimin e subjektit të inspektuar për të korrigjuar shkeljet e konstatuara 

brenda një afati të caktuar. Subjekti i inspektimit është i detyruar të njoftojë për korrigjimin e 

shkeljeve brenda afatit të përcaktuar si edhe, kur është e nevojshme, të paraqesë provat që 

vërtetojnë këtë fakt. Në të kundërt, moskorrigjimi i parregullsive brenda afatit të përcaktuar 

përveçse përbën kundravajtje administrative mund të shoqërohet edhe me dënim plotësues (gjobë) 

në vlerën nga 10.000-100.000 Lekë. Gjithashtu, prishja e shenjave dalluese të ndalimit të 

veprimtarisë apo bllokimit të pajisjeve a instalimeve, si dhe çdo shenjë tjetër, të vendosura nga 

inspektorët, si dhe pengimi i inspektimit, nëse nuk përbëjnë vepër penale, përbëjnë kundërvajtje 

administrative dhe dënohen me gjobë në vlerën nga 10 000 deri në 100 000 lekë. Për verifikimin 

e korrigjimit të shkeljeve mund të kryhet një inspektim i ri. 

Përsa i përket ankimit ndaj vendimit përfundimtar të inspektimit, ajo duhet të paraqitet Brenda 30 

ditëve nga data kur ankuesi ka marrë njoftim për nxjerrjen ose refuzimin e nxjerrjes së aktit 

administrative. Paraqitja e ankimit administrativ pezullon ekzekutimin e vendimit përfundimtar të 

ankimuar, por nuk cenon ekzekutimin e masave urgjente të marra sipas nenit 43 të këtij ligji. 

 

Ligji Nr.9634, datë 30.10.2006 “Për Inspektimin E Punës” (ndryshuar me ligjet nr. 24/2013, 

datë 14.2.2013 dhe nr. 57/2017, datë 20.4.2017) 

 

 Kompetencat e përgjithshme të inspektorit 
 

Inspektorët janë të autorizuar të hyjnë në mjediset e punës të çdo subjekti, me përjashtim të 

mjediseve të banimit, pa bërë njoftim paraprak, në çdo orë të ditës ose të natës, në të gjitha 

subjektet, filialet, kantierët, që i nënshtrohen inspektimit duke respektuar dhe kërkesat e ligjit. 

Me fillimin e ushtrimit të kontrollit, inspektorët janë të detyruar të njoftojnë për praninë e tyre 

punëdhënësin apo përfaqësuesin e tij, si dhe përfaqësuesin e sindikatës, nëse ekziston një e tillë, 

ose përfaqësuesin e punëmarrësve. Kur inspektori gjykon se shoqërimi ose prania e punëdhënësit 

ose e përfaqësuesit të tij përbën pengesë për kryerjen e detyrës, ai kryen inspektimin pa praninë e 

tyre. 

Inspektori gjatë inspektimit, është i autorizuar: 

 të kërkojnë të dhënat e nevojshme për personat e pranishëm në vendet e punës dhe të 

provojnë identitetin, duke kërkuar prova identifikimi; 
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 të kontrollojnë pagesën e kontributeve të sigurimeve të detyrueshme shoqërore dhe 

shëndetësore për të gjithë të punësuarit në vendin e punës; 

 të kryejnë inspektimin e vendeve të punës aq herë dhe në atë masë sa është e nevojshme 

për të siguruar zbatimin efektiv të dispozitave të legjislacionit të punës në fuqi. 

 

 Kompetencat e veçanta të inspektorit 

 
Inspektori, gjatë inspektimit, është i autorizuar: 

 Të kryejnë ekzaminime, kontrolle dhe hetime në mjediset e punës.

 Të intervistojnë punëmarrësit vetëm ose në praninë e punëdhënësit apo të përfaqësuesit të 

tij për kushtet e punës.

 Të dokumentojnë të gjitha shkeljet e vëna re gjatë inspektimit nëpërmjet fotografimit, 

regjistrimeve audio dhe video.

 Të verifikojnë regjistrat apo dokumentet e tjera dhe të bëjnë kopjet e tyre, kur e shohin të 

arsyeshme. Marrja e kopjeve, sekuestrimi i dokumenteve dhe trajtimi i informacionit, që 

pasqyrohet në to, bëhen në përputhje me ligjin për inspektimin.

 Të kërkojnë vendosjen e sinjalistikës së nevojshme sipas proceseve të punës.

 Të urdhërojnë punëdhënësin të njoftojë punëmarrësit nëpërmjet afishimit dhe/ose 

nëpërmjet një mjeti tjetër komunikimi të përshtatshëm për:

o vendimet e marra nga inspektori i punës për ndërmarrjen; 

o udhëzimet apo rregulloret mbi të drejtën e punës, sigurinë dhe shëndetin e 

punëmarrësve; 

o instruktimin teknik të sigurisë, të shprehur me fjalë apo të shprehur në mënyrë 

grafike. 

 Të marrin apo të nxjerrin, për qëllime analizash, mostra të lëndëve dhe substancave, që 

përdoren gjatë procesit të punës në përputhje me ligjin për inspektimin. Në çdo rast duhet 

që punëdhënësi apo përfaqësuesi i tij të jetë në dijeni për qëllimin e marrjes së tyre.

 Të kërkojnë nga punëdhënësi kryerjen e matjeve teknike, me qëllim respektimin e 

standardeve, për sa i përket shëndetit dhe sigurisë së punëmarrësve, në rastet kur një gjë e 

tillë është e motivuar në mënyrë të ndjeshme.

 
Inspektori procedon administrativisht: 

 Për respektimin e dispozitave ligjore për kushtet e punës e të punësimit për detyrimin e 

punëdhënësit: 

 për të përfunduar me shkrim kontratën individuale të punës, për ata punëmarrës 

që nuk e kanë një dokument të tillë në çastin e kontrollit, dhe kontratën kolektive; 

 për korrigjimin e atyre neneve të kontratës individuale, të cilat parashikojnë 

kushte më të disfavorshme se ato të parashikuara në legjislacionin dhe kontratën 

kolektive të punës; 
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 për të paraqitur dokumentin e degës përkatëse të tatimeve për deklarimin dhe 

pagesën e kontributeve për sigurimet e detyrueshme shoqërore e shëndetësore për 

të gjithë punëmarrësit; 

 për të respektuar punësimin e personave me aftësi të kufizuar, sipas legjislacionit 

në fuqi; 

 për të respektuar punësimin dhe mbrojtjen e fëmijëve, grave shtatzëna dhe nënave 

të reja; 

 për detyrimet e parashikuara në ligj për kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit; 

 për detyrimet ligjore për punën e natës; 

 për të respektuar pajisjen me leje pune për punëmarrësit e huaj, në përputhje me 

ligjin nr. 108/2013, “Për të huajt”; 

 për respektimin e pagës minimale, të miratuar nga Këshilli i Ministrave; 

 për të paraqitur dokumentet e deklarimit të punëmarrësve të punësuar dhe të 

larguar rishtazi, në përputhje me legjislacionin në fuqi; 

 për respektimin e lirive dhe të drejtave sindikale. 

 
 Për respektimin e dispozitave ligjore për sigurinë dhe shëndetin në punë të punëmarrësve 

për detyrimin e punëdhënësit: 

 për marrjen e lejes nga inspektori i punës para vënies në punë të ndërmarrjes ose 

të një pjese të saj, në përputhje me Kodin e Punës; 

 për riparimin e defekteve që vërehen gjatë funksionimit të pajisjeve apo 

përdorimit të metodave të punës, për të cilat inspektori vlerëson se ka shkaqe të 

arsyeshme dhe se ato përbëjnë një kërcënim për shëndetin apo sigurinë e 

punëmarrësve; 

 për kryerjen e kontrolleve teknike të instalimeve të aparaturave e të makinerive; 

 për modifikimin e instalimeve të nevojshme brenda një afati të caktuar kohor; 

 për aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuar në vendin e punës, sipas 

ligjit nr. 93/2014, “Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të 

kufizuar”, dhe akteve nënligjore të tij. 

 
5. Të drejtat dhe detyrimet e punëdhënësve dhe punëmarrësve 

 
 Të drejtat e punëdhënësit 

 
 të marrë nga Inspektorati të gjitha të dhënat e kërkuara në lidhje me legjislacionin e punës; 

 të kërkojë, me shkrim, mendimin e Inspektoratit për çdo çështje ose problem të veçantë, që 

lidhet me zbatimin e legjislacionit të punës. 

mailto:info@bitribakiu.al
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 Detyrimet e punëdhënësit 
 Punëdhënësi duhet të njoftojë menjëherë Inspektoratin për të gjitha aksidentet në punë, që 

shoqërohen me vdekje ose jo, si dhe për sëmundjet profesionale.

 Punëdhënësi duhet të sigurojë të gjitha të dhënat e nevojshme, që lidhen me zbatimin e 

legjislacionit të punës, kur e kërkojnë inspektori.

 Punëdhënësi ka për detyrë të raportojë tek inspektori për rezultatet e kontrollit teknik që ai 

kryen në instalimet, aparaturat dhe makineritë që zotëron.

 Punëdhënësi duhet të marrë leje nga Inspektorati i Punës para vënies në punë të ndërmarrjes 

apo të një pjese të saj, si dhe për çdo ndryshim teknologjie prodhimi, për mënyrën e 

organizimit të punës, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

 Punëdhënësi ose përfaqësuesi i tij është i detyruar të paraqitet në zyrën e inspektorit të 

punës pas marrjes së njoftimit të bërë nga inspektori i punës në ndërmarrjen e tij.

 

 E drejta e punëmarrësit 
 

Punëmarrësi apo organizata sindikale e punëmarrësve, nëse ka një të tillë, ku ai bën pjesë, ka të 

drejtë të ankohet, me shkrim apo me gojë, pranë Inspektoratit, nëse punëdhënësi shkel një dispozitë 

të legjislacionit të punës. Inspektorati, në rastet e kontrollit në vijim të një ankese, duhet të trajtojë 

në mënyrë konfidenciale burimin e çdo ankimimi, si në rastet e depozitimit me shkrim pranë 

Inspektoratit, ashtu dhe në rastet e procedimit gjatë vizitës së inspektimit. 

 

 

 Detyrimet e punëmarrësit 
 

Punëmarrësi respekton urdhrat dhe udhëzimet e punëdhënësit për masat e sigurisë e të shëndetit 

në punë, përdor të gjitha pajisjet e punës dhe mjetet mbrojtëse individuale, si dhe merr pjesë aktive 

në formim, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 
6. Detyrimi i Inspektoriatit për informim dhe këshillim 

 
Inspektorati këshillon dhe instrukton punëdhënësit dhe punëmarrësit për legjislacionin e punës dhe 

për çështjet që lidhen me sigurimin në punë nëpërmjet: 

a) leksioneve, bisedave në media, posterave, fletëpalosjeve, filmave, si dhe mjeteve të tjera që 

shpjegojnë dispozitat e legjislacionit të punës dhe sugjerojnë metodat për zbatimin e tyre dhe masat 

parandaluese për aksidentet në punë e sëmundjet profesionale; 

mailto:info@bitribakiu.al
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b) udhëzimeve për shëndetin dhe sigurinë në punë. 
 

7. Sanksionet 
 

Inspektori i punës, për shkelje të legjislacionit të punës, vendos për njërin nga këto sanksione: 

- paralajmërim, sipas nenit 32 pika 1 të këtij ligji; 

- gjobë, sipas nenit 32 pika 2 dhe nenit 33 të këtij ligji; 

-pezullim të punës. 

 

8. Ankimi dhe ekzekutimi 
 

Shqyrtimi, marrja e vendimit përfundimtar dhe ankimi ndaj vendimit të inspektorit bëhen në 

përputhje me ligjin për inspektimin. 

 

 Dokumentacione standarde për inspektimin 

 
 Autorizimi 

           https://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/1-Formati-nr-1-Autorizimi.pdf 

 Procesverbal Inspektimi 

https://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/2-Formati-nr-2-P-R-O-C-E-

S-V-E-R-B-A-L-I-N-S-P-E-K-T-I-M-I.pdf 

 Procesverbal inspektimi aty për aty 
https://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/2-1Formati-nr-2-1-P-R-O-C-

E-S-V-E-R-B-A-L-I-N-S-P-E-K-T-I-M-I-aty-per-aty-1.pdf 

 Procesverbal inspektimi i posaçëm 

https://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/3-Formati-nr-3-P-R-O-C-E-

S-V-E-R-B-A-L-I-N-S-P-E-K-T-I-M-I-i-posacem.pdf 

 Vendim i ndërmjetëm 

https://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/4-Formati-nr-4-V-E-N-D-I-

M-I-Ndermjetem.pdf 

 Vendim për zgjidhjen e ankimimit të veçantë 

https://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/6-Formati-nr-6-vendim-per-

zgjidhjen-e-ankimit-te-vecante.pdf 

 Kërkesë për refuzim të autorizimit të inspektorëve 

https://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/8-Formati-nr-8-kerkese-per-

refuzim-te-audorizimit-te-inspektorit.pdf 

 Autorizim për ndryshim të inspektorëve 

https://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/7-Formati-nr-7-autorizim-

per-ndryshimin-e-inspektoreve.pdf 

 Kërkesë për shtyrje të autorizimit të inspektimit 

https://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/9-Formati-nr-9-kerkese-per-

shtyrje-te-autorizimit-te-inspektimit.pdf 
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 Vendim për shtyrje të autozimit të inspektimit 

 

https://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/10-Formati-nr-10-vendim-

per-shtyrje-te-autorizimit-te-inspektimit.pdf 

 Detyrim për paraqitje  

https://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/13-Formati-nr-13-detyrimi-

per-paraqitje.pdf  

 

 

Aksesoni këtu faqen web të Inspektoriatit për t’u informuar mbi shërbimet e ofruara online: 

https://inspektoriatipunes.gov.al/#section-sherbimet-e-inspektoriatit  
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