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Hyrje 
 
Mbrojtja e mjedisit në një nivel të lartë është një objektiv i rëndësishëm i shpallur si në 
legjislacionin kombëtar, ashtu edhe atë ndërkombëtar. Ndërgjegjësimi në rritje mbi 
kufizimin dhe brishtësinë ekstreme të burimeve natyrore, të cilat dikur konsideroheshin si 
të pakufizuara, ka evidentuar qartë domosdoshmërinë e një mbrojtjeje më të madhe dhe 
më efektive të mjedisit.1 Në këtë kontekst, mbrojtja dhe përmirësimi i mjedisit janë 
shndërruar në prioritete të një rëndësie të veçantë, duke qenë se ato janë një parakusht për 
mirëqënien e popujve dhe zhvillimin e të gjithë botës në tërësi.2 Një numër i madh aktesh 
juridike janë miratuar si në nivel kombëtar, ashtu dhe atë ndërkombëtar, me synim 
mbrojtjen e mjedisit. Megjithatë, në mënyrë që ky kuadër ligjor i gjerë dhe i 
shumëllojshëm të jetë plotësisht efektiv është e nevojshme që të përdoren të gjithë mjetet 
e mundshme, përfshirë dënimi penal, i cili është i domosdoshëm në rastet veçanërisht 
serioze të shkeljeve mjedisore. Sikurse ka vlerësuar Komiteti i Ministrave të Këshillit të 
Evropës në rezolutën e parë mbi kontributin e të drejtës penale për mbrojtjen e mjedisit 
(Rezoluta (77) 28) “aspekte të ndryshme të jetës në ditët e sotme, veçanërisht zhvillimi 
industrial, sjellin me vehte në mënyrë të domosdoshme një nivel ndotjeje që është 
veçanërisht i rrezikshëm për komunitetin” dhe se “shëndeti i njerëzve, kafshët, bimët, si 
dhe bukuria e peisazhit duhet të mbrohen me çdo mjet të mundshëm”.  
 Efektet negative të disa shkeljeve mjedisore, të cilat në ndonjë rast mund të sjellin 
edhe pasoja katastrofike për mjedisin, janë bërë shkak që e drejta dinamike e mjedisit të 
zgjerohet më tej në fushën e legjislacionit penal, me synim arritjen e objektivit kryesor 
për një mbrojtje efektive të mjedisit nga ndotja dhe dëmtimi. Tashmë, legjislacioni penal 
kombëtar në fushën e mbrojtjes së mjedisit përballet me kërkesa të reja që vijnë edhe si 
rezultat i nismave konkrete për harmonizim të legjislacioneve kombëtare në kuadrin e 
organizatave të ndryshme ndërkombëtare, të cilat synojnë të lehtësojnë bashkëpunimin 
ndërkombëtar në luftën kundër krimit mjedisor, që karakterizohet shpesh nga efektet e tij 
ndërkufitare. Përmes këtyre iniciativave të rëndësishme është synuar që të vendoset një 
standart minimal mbi elementët përbërës të formave më serioze të veprave penale kundër 
mjedisit, i cili do të zbuste diferencat midis legjislacioneve të shteteve të ndryshme, që 
janë shfrytëzuar në avantazh të tyre nga autorët e krimeve mjedisore.3 Krimi i rëndë 
mjedisor përbën një kërcënim për mjedisin, i cili kërkon një reagim të fortë dhe një 
veprim të bashkërenduar midis shteteve të ndryshme për të mbrojtur mjedisin nëpërmjet 
të drejtës penale.4 
 
 

1 L.Stilo, Tutela penale dell’ambiente: una breve introduzione ad un problema irrisolto, AmbienteDiritto.it, 
f.1, në faqen e internetit <http://www.ambientediritto.it/> 
2 F. Antich, “Linee evolutive del diritto internazionale dell’ambiente. Verso un modello di protezione 
ambientale a livello mondiale” në revistën juridike “AmbienteDiritto” në faqen e internetit 
<www.ambientediritto.it>. 
3 European Commission, Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the 
protection of the environment through criminal law, Explanatory Memorandum, 2007/0022 (COD), f.6. 
4 Paragrafi 46 i vendimit të Gjykatës Europiane të Drejtësisë të datës 13 Shtator 2005, për çështjen C-
176/03, Komisioni kundër Këshillit, si dhe Initiative of the Kingdom of Denmark with a view to adopting a 
Council framework Decision on combating serious environmental crime, Official Journal of the European 
Communities C 39, 11/02/2000. 
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Duke u bazuar në format më tipike dhe kryesisht ato më të rënda të shfaqjes së 
kriminalitetit mjedisor në botë,5 është konstatuar se krimi mjedisor paraqet këto 
karakteristika dhe efekte kryesore6: 

1- është një nga format më fitimprurëse të kriminalitetit që shfaqet në të gjithë botën, 
duke nxjerrë çdo vit një fitim prej miliarda dollarësh. Sipas një analize të kryer nga 
qeveria e SHBA-ve në vitin 2000, mbi vlerësimin e kërcënimit nga krimi ndërkombëtar7, 
ka rezultuar se krimi mjedisor është një nga fushat e reja më fitimprurëse dhe me rritjen 
më të shpejtë në të gjithë veprimtarinë kriminale ndërkombëtare, ku vetëm nga trajtimi 
dhe transportimi i paligjshëm i mbetjeve është vlerësuar se fitimi në nivel botëror arrin në 
shifrën 10 deri 12 miliardë dollarë në vit.   

2- është një kriminalitet në rritje të vazhdueshme, i cili përbën një problem serioz 
ndërkombëtar që mund të ndikojë në ekonominë, sigurinë dhe madje edhe vetë 
ekzistencën e një shteti. Krimi mjedisor ndikon në suksesin ekonomik të bizneseve të 
ligjshme, të cilat shpenzojnë të ardhurat e tyre për të qenë në përputhje me legjislacionin 
mjedisor në fuqi, duke u vendosur kështu në disavantazh me bizneset apo individët e tjerë 
që nuk i respektojnë këto rregulla. Gjithashtu, krimet mjedisore që lidhen me tregtimin e 
paligjshëm mund të çojnë edhe në uljen deri ndalimin de facto të tregtisë së ligjshme.   

3- një pjesë e konsiderueshme e krimeve mjedisore kryhet në kuadrin e krimit të 
organizuar, si një veprimtari e mirëplanifikuar. Fushat kryesore në të cilat është fokusuar 
kryesisht krimi i organizuar mjedisor përfshijnë tregtimin e paligjshëm të substancave 
ozonholluese, trajtimin dhe asgjësimin e paligjshëm të mbetjeve të rrezikshme, si dhe 
tregtimin e paligjshëm të specieve të rrezikuara8, të cilët janë konsideruar edhe si sektorët 
më të përhapur të krimit mjedisor në Evropë.   

4- shpesh shoqërohet me kryerjen e veprave të tjera penale si p.sh. me korrupsionin, 
falsifikimin e pasaportave dhe pastrimin e parave.  

5- ka një dimension global qartësisht të dallueshëm, i cili mund të luftohet në 
mënyrë efikase vetëm nëpërmjet përkushtimit dhe veprimit të përbashkët të organeve të 
zbatimit të ligjit, qeverive, organizatave ndërkombëtare dhe sektorit privat në mbarë 
botën. Krimi mjedisor ka një dimension global duke qenë se ai mund të dobësojë 

5 Format më të njohura të krimit mjedisor janë futja ose shpërndarja e paligjshme e substancave në ajër, ujë 
ose tokë, tregtimi i paligjshëm i faunës së egër, tregtimi i paligjshëm i substancave ozon-holluese, si dhe 
trasportimi ose trajtimi i paligjshëm i mbetjeve. (Environmental Crime/Environmental Liability, Workshop 
Report, Regional Environmental Network for Approximation Activity, First Regional Training under 
Activity 1.2 RISP, Croatia, May 2011, f.1, në faqen e internetit <http://www.renanetwork.org/index. 
php?view=wgroup&groups=w_subgroups&id_group= 1&id_subgroup=1>) 
6 INTERPOL Environmental Crime Programme, Environmental Crime: its Global Theft, f.3, në faqen e 
internetit http://www.interpol.int/Crime-areas/Environmental-crime/Resources, si dhe Commission Staff 
Working Document, Accompanying Document to the Proposal for a Directive of the European Parliament 
and of the Council on the protection of the environment through criminal Law, Impact Assessment, 
Brussels, 9 February 2007, SEC(2007) 160, f.6-19. 
7 International Crime Threat Assessment, në faqen e internetit <http://clinton4.nara.gov/WH/EOP/NSC/ 
html/documents/pub45270/pub45270chap2.html#6>. 
8 H.J. Albrecht, The extent of organized environmental crime, në Comte/Krämer, Environmental Crime in 
Europe: Rules of Sanctions, 2004, f.74, si dhe Europol's Organised Crime Report, 2005 në: Commission 
Staff Working Document, Accompanying Document to the Proposal for a Directive of the European 
Parliament and of the Council on the protection of the environment through criminal Law, Impact 
Assessment, vep. e cit., f.11. 
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zbatimin e politikave mjedisore ndërkombëtare, sikurse është për shembull ajo e ndalimit 
të hedhjes së mbetjeve të rrezikshme në vendet në zhvillim.    

6- ka një natyrë apo efekte ndërkufitare, të cilat dallohen qartë në rastet e ndotjes së 
ajrit apo të ujrave, efektet e të cilave shfaqen edhe përtej kufijve të një shteti të caktuar, 
apo në rastet e transportimit të paligjshëm të mbetjeve ose të importimit të paligjshëm të 
substancave ozonholluese. 

7- shpesh dëmton më shumë shoqërinë në përgjithësi se sa individë të veçantë, pasi 
kur dëmtohet mjedisi, jo domosdoshmërisht shfaqet një dëm i menjëhershëm në jetën, 
shëndetin apo pronën e personave të caktuar, si dhe pasojat e ndotjes shumë shpesh 
shfaqen në një vend tjetër apo shumë kohë pasi është kryer ndotja e mjedisit.   

Sipas literaturës së specializuar në fushën e mbrojtjes së mjedisit, krimet kundër 
mjedisit, si një veprimtari kriminale gjithnjë e më fitimprurëse, kanë arritur deri në 
vendin e dytë në botë për nga krijimi i tregjeve ilegale, menjëherë pas tregjeve ilegale të 
drogës, përmes veprimtarive të paligjshme të depozitimit të mbetjeve të rrezikshme, 
trafikimit të substancave të ndaluara toksike, kontrabandës me burime natyrore të 
mbrojtura, si dhe tregtimit të paligjshëm të produkteve që nxirren nga speciet e rralla të 
rrezikuara.9 Gjithashtu, sikurse ka theksuar Zyra e Kombeve të Bashkuara mbi Drogat 
dhe Krimin (UNODC) në programin tematik mbi veprimin kundër krimit të organizuar 
transnacional, krimi mjedisor është një nga “format e reja dhe në zhvillim” në kuadrin e 
krimit të organizuar,10 e cila ka tërhequr vëmendjen e këtij organizmi ndërkombëtar në 
kuadrin e programimit të punës së tij kundër krimit të organizuar për vitet 2011-2013.    

Këto karakteristika dhe efekte tipike që krimi mjedisor ka shfaqur në përgjithësi, 
në format kryesore të shfaqjes së tij në praktikë, janë tregues të qartë të dimensioneve të 
krimit mjedisor, por njëkohësisht edhe të rëndësisë që paraqet përzgjedhja e mjeteve sa 
më të përshtatshme për reagimin e duhur apo luftën sa më efektive kundër tij, duke 
përfshirë këtu edhe përdorimin efikas të së drejtës penale, si një ndër mjetet e ndryshme 
që shteti mund të përdorë në përpjekjen e tij për të mbrojtur mjedisin.  

Efektet e lartpërmendura të krimit mjedisor kanë bërë që roli i të drejtës penale në 
mbrojtjen e mjedisit të bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm. Madje, në disa raste veçanërisht 
të rënda është e domosdoshme që legjislacioni penal të jetë mjeti primar11 që duhet të 
përdoret në luftën kundër krimeve të mjedisit. 

Ky punim trajton çështjen komplekse të mbrojtjes juridike penale të mjedisit si 
një fushë relativisht e re dhe në zhvillim, duke u fokusuar në qasjen e ligjvënësit shqiptar 
në trajtimin e saj, në zbatimin në praktikë të normave penale përkatëse që janë në fuqi, si 
dhe në efektivitetin e legjislacionit penal për të siguruar mbrojtjen e mjedisit, e parë kjo 
edhe në këndvështrimin e tendencave bashkëkohore në fushën e mbrojtjes së mjedisit 
nëpërmjet të drejtës penale duke iu referuar nismave konkrete për harmonizim të 

9 M.Dutu, Treaty of environmental law, Third Edition, C.H. Beck, Bucharest, 2007, f.545 në A.Truşcă, 
Criminal Liability in environmental law, Revista Academiei Forţelor Terestre Nr.2 (62)/2011, f.189. 
10 Thematic Programme on Action Against Transnational Organized Crime and illicit trafficking, including 
drug trafficking (2011-2013), Prill 2011, f. 32, në faqen e internetit <http://www.unodc.org/documents/ 
commissions/WG-GOVandFiN/Thematic_Programme_on_Organised_Crime_-_Final.pdf>. 
11 United Nations, Action against national and transnational economic and organized crime, and the role 
of criminal law in the protection of the environment: National experiences and international cooperation, 
1994, f.21, në faqen e internetit <http://www.asc41.com/UN_congress/9th%20UN%20Congress%20on 
%20the%20Prevention%20of%20Crime/014%20ACONF.169.12%20Economic,%20Organized%20Crime
%20and%20Criminal%20Law.pdf>. 
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legjislacioneve kombëtare në kuadrin e organizatave ndërkombëtare, veçanërisht në 
kuadrin e Bashkimit Evropian (në vijim: BE).  Në kuadrin e aspiratës së Republikës së 
Shqipërisë për t’u anëtarësuar në BE, kjo çështje, e cila ka fituar një dimension të ri 
përmes Direktivës më të fundit të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit për mbrojtjen e 
mjedisit nëpërmjet të drejtës penale (2008/99/KE), shtron kërkesën për një rishikim të 
legjislacionit penal shqiptar në mbrojtje të mjedisit të viteve ’90 të shekullit të kaluar, i 
cili do të duhet të përshtatet edhe me zhvillimet e reja dhe të shumta që kanë ndodhur 
ndërkohë në legjislacionin shqiptar në fushën e mbrojtjes së mjedisit, në kuadrin e 
përafrimit të tij me acquis mjedisor të BE-së.  

Përmes identifikimit të zhvillimeve pozitive dhe mangësive në legjislacionin tonë 
penal mbi veprat penale kundër mjedisit, si dhe në zbatimin e tij në praktikë, synohet që 
të formulohen disa konkluzione dhe rekomandime të dobishme lidhur me ndryshimet dhe 
plotësimet që janë të nevojshme, në kuadrin e sfidave të reja me të cilat përballet 
Republika e Shqipërisë në përmbushjen e objektivit kryesor për të siguruar një mbrojtje 
më efektive të mjedisit nëpërmjet legjislacionit penal. 

Metodologjia e përdorur në këtë studim është ajo analitike, përshkruese, 
krahasimore, duke përfshirë edhe analizën statistikore. Një pjesë e rëndësishme e punimit 
është edhe vështrimi krahasues me legjislacionin penal të disa shteteve të tjera, duke u 
fokusuar veçanërisht në ato shtete që kanë kaluar tashmë procesin e transpozimit të 
Direktivave të krimit mjedisor (2008/99/KE dhe 2009/123/KE) në legjislacionin e tyre 
penal, duke qenë se eksperienca e tyre mund të shërbejë edhe si një model i mirë për 
vlerësimin mbi ndryshimet dhe plotësimet e nevojshme lidhur me veprat penale kundër 
mjedisit që janë të parashikuara aktualisht në legjislacionin tonë penal, ndonëse ky i 
fundit do të duhet të përballet me një reformë më të thellë se ajo e disa shteteve të tjera që 
e kanë kryer edhe më parë një reformë të ngjashme në bazë të modelit të Konventës së 
Këshillit të Evropës mbi mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet të drejtës penale.  

Punimi është organizuar në pesë krerë kryesorë, në funksion të trajtimit sa më të 
plotë të çështjes së marrë në studim. Kreu i parë i punimit fokusohet në rëndësinë e 
mbrojtjes së mjedisit dhe vendin që zë legjislacioni penal ndër burimet e të drejtës së 
mjedisit, duke përfshirë edhe një vështrim të përgjithshëm mbi terminologjinë e veçantë 
dhe burimet e të drejtës së mjedisit. Një vend i veçantë në këtë kre i kushtohet mbrojtjes 
së mjedisit nëpërmjet të drejtës penale si një tendencë bashkëkohore e nismave në 
kuadrin e organizatave ndërkombëtare, duke u fokusuar veçanërisht në përpjekjet për 
harmonizim të së drejtës penale të mjedisit në kuadrin e Këshillit të Evropës dhe të 
Bashkimit Evropian. 

Kreu i dytë analizon legjislacionin penal në mbrojtje të mjedisit në një vështrim 
historik, për të vijuar me një vështrim të përgjithshëm mbi mbrojtjen juridike penale të 
mjedisit që ofrohet sipas Kodit Penal në fuqi duke u ndalur në risitë, dallimet dhe 
ngjashmëritë me kodet penale të mëparshme. Një çështje e veçantë që është trajtuar në 
këtë kre lidhet me ligjet e tjera që mund të parashikojnë vepra penale, si pjesë përbërëse e 
legjislacionit penal dhe qëndrimin e ligjvënësit shqiptar lidhur me zgjedhjen e kësaj 
metode në fushën e mbrojtjes së mjedisit. Gjithashtu, në të analizohet edhe raporti midis 
legjislacionit penal dhe ligjeve të tjera në fushën e mbrojtjes së mjedisit dhe në këtë 
kontekst zgjedhja e ligjvënësit midis kundërvajtjes administrative dhe veprës penale. 
Çështja e fundit e këtij kreu të punimit fokusohet në problematikën e zbatimit të ligjit dhe 
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sfidat që lidhen me legjislacionin penal shqiptar në fushën e mbrojtjes së mjedisit në 
kuadrin e integrimit të Republikës së Shqipërisë në BE.  

Kreu i tretë përmban një analizë të detajuar mbi veprat penale kundër mjedisit, 
duke filluar me disa karakteristika të përgjithshme të tyre për të vijuar me analizën 
juridike të secilit prej llojeve të veprave penale kundër mjedisit sipas kreut të veçantë të 
pjesës së posaçme të Kodit Penal, si dhe zbatimin e tyre në praktikë. Një vend të 
rëndësishëm në këtë kre e zë vështrimi krahasues mbi veprat penale kundër mjedisit, 
duke u fokusuar në legjislacionin penal të disa shteteve të tjera që kanë një përvojë më të 
gjatë në këtë fushë. Një çështje e veçantë e këtij kreu lidhet me veprat penale që duhet të 
parashikohen në legjislacionin e brendshëm sipas Direktivave të BE-së mbi krimin 
mjedisor. Së fundi, në këtë kre trajtohen edhe krimet kundër mjedisit në nivel 
ndërkombëtar duke u fokusuar në përpjekjet për sanksionimin e krimeve të caktuara 
mjedisore si krime ndërkombëtare.  

Kreu i katërt i punimit fokusohet në politikën e dënimit ndaj veprave penale 
kundër mjedisit në Republikën e Shqipërisë, duke iu referuar gjendjes aktuale të politikës 
së dënimit kundër veprave penale mjedisore në bazë të legjislacionit penal në fuqi, si dhe 
zbatimit të saj në praktikë në çështjet e gjykuara gjatë periudhës 2004-2012. Në kreun e 
pestë paraqitet një vështrim i përgjithshëm mbi të ashtuquajturën kriminologji “e 
gjelbër”, si një fushë e veçantë e studimeve bashkëkohore. Në këtë kre trajtohen edhe 
disa aspekte kriminologjike të veprave penale kundër mjedisit në Republikën e 
Shqipërisë. Një vend i veçantë iu është kushtuar masave parandaluese ndaj veprave 
penale kundër mjedisit. 

Në përfundim të punimit jepen në mënyrë të përmbledhur konkluzionet kryesore 
mbi situatën aktuale të mbrojtjes juridike penale të mjedisit në Shqipëri, duke përfshirë 
zhvillimet pozitive dhe mangësitë në legjislacionin tonë penal dhe zbatimin e tij në 
praktikë, si dhe rekomandimet përkatëse që mund të shërbejnë për të siguruar një 
mbrojtje sa më efektive të mjedisit nëpërmjet legjislacionit penal. 
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KREU I 

 

E drejta e mjedisit dhe vendi që zë legjislacioni penal ndër burimet e saj  

 

1.1 Kuptimi i termit “mjedis” dhe përbërësit e mjedisit. 
 
Përkufizimi juridik i termit “mjedis” ka rëndësi të veçantë për përcaktimin e qëllimit të 
legjislacionit, të kompetencave të institucioneve kombëtare dhe ndërkombëtare, për 
përcaktimin e fushës së zbatimit të rregullave ligjore, si dhe të shtrirjes së përgjegjësisë 
në rastet e shkaktimit të dëmit.1  
 Me termin “mjedis” mund të përshkruhet një zonë e kufizuar ose një hapësirë dhe 
faktorë pothuajse të pafund.2 Kështu, në Fjalorin e Webster-it3 për këtë term fillimisht 
jepet një përkufizim i përgjithshëm si “gjithçka që rrethon dhe që ndikon në zhvillimin 
dhe mbijetesën e diçkaje”, për të vijuar me një përkufizim pak më specifik sipas të cilit 
termi “mjedis” përfshin “ujin, ajrin, tokën, speciet e egra të faunës dhe florës, çdo 
ndërlidhje midis tyre, si dhe çdo marrëdhënie me organizmat e gjallë”. Në të është 
përfshirë edhe një përkufizim tjetër shumë i gjerë, sipas të cilit mjedisi është “tërësia e 
kushteve të jashtme që kushtëzojnë jetën, zhvillimin dhe mbijetesën e një organizmi”. Ky 
përkufizim shumë i gjerë përfshin në fushën e mbrojtjes së mjedisit edhe problemet 
urbane si p.sh. krimin, bllokimet e trafikut dhe zhurmat.4  
 Në shumë legjislacione të shteteve evropiane, të cilat përmbajnë një përkufizim të 
gjerë të mjedisit, edhe pjesa e mjedisit e ndërtuar nga njeriu është përfshirë në këtë 
përkufizim.5 Megjithatë, mjedisi mund të përkufizohet edhe në një kuptim më të ngushtë 
kur bëhet fjalë për një objektiv ligjor specifik.6 
 Ndërkohë, në konventat dhe aktet e tjera juridike ndërkombëtare, përkufizimet e 
termit “mjedis”, në përgjithësi, janë gjithëpërfshirëse.7 Vlen të theksohet se në kontekstin 
e pikënisjes krejtësisht të re për të drejtën e mjedisit në fund të viteve ‘60 të shekullit të 
kaluar, nocioni mjedis siguroi një term të përgjithshëm për ato që më parë ishin trajtuar si 
probleme të veçanta, duke mundësuar në këtë mënyrë një qasje gjithpërfshirëse për 
çështje të llojeve të ndryshme, si fuqia nukleare, mbetjet industriale dhe shtëpiake, ndotja 
e ajrit dhe ujit, përdorimi i tokës dhe shtrirja urbane, përdorimi i burimeve, si dhe 
mbrojtja e natyrës ose kafshëve.8 

1 A.C. Kiss, D.Shelton, Manual of European Environmental Law, second edition, Cambridge University 
Press, 1997, f.3. 
2 Po aty, f.4.  
3 <http://www.websters-online-dictionary.org/definitions/environment> 
4 A.C. Kiss, D.Shelton, Manual of European Environmental Law, vep.e cit., f.4. 
5 Për më shumë, shih: A.C. Kiss, D.Shelton, Manual of European Environmental Law, vep.e cit., f.4. 
6 Si për shembull, seksioni 1 i Aktit Britanik pët Mbrojtjen e Mjedisit 1990 e përkufizon mjedisin nën 
dritën e objektivit të tij mbi kontrollin e integruar të ndotjes.(shih  A.C. Kiss, D.Shelton, Manual of 
European Environmental Law, vep.e cit., f.4.) 
7 Për më shumë, shih A.C. Kiss, D.Shelton, Manual of European Environmental Law, vep. e cit., f.5. 
8 J.-H. Meyer, Appropriating the Environment: How the European Institutions received the novel idea of 
the environment and made it their own, KFG Working Paper Series, Nr.31, Shtator 2011, Kolleg-
Forschergruppe (KFG) “The Transformative Power of Europe”, Freie Universität Berlin, f.9, në faqen e 
internetit  <http://userpage.fu-berlin.de/kfgeu/kfgwp/wpseries/WorkingPaperKFG_31.pdf> 
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   Në legjislacionin shqiptar në fushën e mbrojtjes së mjedisit, një përkufizim i 
termit “mjedis” është përfshirë gjithnjë në ligjin “Për mbrojtjen e mjedisit”, i cili ofron në 
këtë mënyrë një pikë të mirë referimi duke mos lënë vend për dyshime dhe interpretime 
abuzive mbi këtë term themelor.9  
  Fillimisht, në kuptim të ligjit “Për mbrojtjen e mjedisit” të vitit 1993 për  termin 
“mjedis” jepej një përkufizim i detajuar, si vijon: 

“Mjedisi” është tërësia e elementeve dhe e faktorëve natyrorë dhe njerëzorë me 
veprimet dhe bashkëveprimet e tyre. 

Elementet, fenomenet dhe produktet përfaqësohen nga uji, ajri, toka dhe nëntoka, 
rrezatimi diellor, organizmat bimorë e shtazorë, si dhe të gjitha proceset dhe fenomenet 
natyrore që rrjedhin nga bashkëveprimi i tyre e që kushtëzojnë jetën. 

Faktorët njerëzorë përfaqësohen nga qënia e shoqërisë njerëzore dhe veprimtaria 
e saj ekonomike e sociale.10 

Sikurse vihet re nga përkufizimi i mësipërm, i cili fillimisht jep një përkufizim të 
përgjithshëm të termit kryesor dhe më pas ndalet në mënyrë të veçantë edhe në 
përkufizimin e elementëve përbërës të tij, në kuptim të këtij ligji “mjedisi” përfshin një 
tërësi elementesh me veprimet dhe bashkëveprimet e tyre, të cilët grupohen në dy 
kategori kryesore:   

(1) elemente dhe faktorë natyrorë (organizmat bimorë e shtazorë, si dhe uji, ajri, 
toka, nëntoka dhe rrezatimi diellor), si dhe  

(2) faktorë njerëzorë (qënia e shoqërisë njerëzore dhe veprimtaria e saj ekonomike 
e sociale). 

Në dallim nga dekreti i mëparshëm për mjedisin, ligji i parë i vitit 1993 përmban 
një përkufizim të veçantë dhe të detajuar të termit “mjedis”. Në nenin 1 të dekretit të vitit 
1973, i ndryshuar,11 përbërësit e mjedisit përmendeshin vetëm në mënyrë të tërthortë, në 
kuadrin e përcaktimit të mbrojtjes së mjedisit nga ndotja si një detyrë e të gjitha organeve 
shtetërore dhe shoqërore, ndërmarrjeve, institucioneve e organizatave si dhe e gjithë 
shtetasve. Sipas këtij dekreti, mjedisi përfshin “ujin, ajrin dhe tokën”.12 Ndërkohë, në 
hyrjen e këtij dekreti theksohej se mbrojtja e ambientit nga ndotja ishte “e pandarë nga 
kujdesi i vazhdueshëm për jetën dhe shëndetin e popullit, për jetën e kafshëve dhe të 
bimëve.” 
  Me shfuqizimin e ligjit të vitit 1993, në ligjin e ri të vitit 2002 jepej një 
përkufizim më i përmbledhur për termin “mjedis”, si vijon: 

“Mjedis” është bashkësia e ndërveprimeve të përbërësve biotikë dhe jobiotikë që 
nxisin dhe ushqejnë jetën e gjallë në tokë, duke përfshirë mjedisin biofizik natyror të ajrit, 

9 Mungesa e një përkufizimi të tillë ka qenë një problem serioz për shembull në Itali, ku mesa duket 
ligjvënësi nuk ka ofruar një definicion të qartë dhe definitiv të termit “mjedis” ndonëse e përdor shpesh atë, 
dhe në këtë kontekst, përgjatë viteve fjalës “mjedis” i janë atribuar konotacione herë pas here të ndryshme 
nga ligjvënësi, doktrina dhe jurisprudenca. Për më shumë shih: L.Ramacci, Diritto penale dell’ambiente, 
seconda edizione, CEDAM, Padova, Italia, 2009, f.3-7, si dhe N.Jurisch, Il diritto penale dell’ambiente, 
Tesi di laurea, Milano, 2011, f. 3, në faqen e internetit <www.penalecontemporaneo.it>. 
10 Përkufizim i dhënë në shkronjën “a” të nenit 2 të ligjit nr. 7664, datë 21.1.1993 “Për mbrojtjen e 
mjedisit”. 
11 Dekreti Nr.5105, datë 30.10.1973 “Mbi mbrojtjen e mjedisit nga ndotja”, i ndryshuar me dekretet 
nr.7451 dhe 7452 të datës 5.1.1991. 
12 Këto përbërës përmendeshin në kllapa pas fjalës “ambient”. 
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të tokës, të ujërave, larminë e ekosistemeve biologjike, shëndetin e njeriut, vlerat dhe 
trashëgimitë kulturore, shkencore, fetare e shoqërore.13  
 Në këtë ligj është theksuar natyra komplekse e termit “mjedis” si një bashkësi e 
ndërveprimeve të përbërësve të ndryshëm që nxisin dhe ushqejnë jetën e gjallë në tokë, 
duke specifikuar në mënyrë pak më të detajuar faktorët njerëzorë ku përmenden në 
mënyrë të veçantë shëndeti i njeriut, si dhe vlerat dhe trashëgimitë kulturore, shkencore, 
fetare e shoqërore. 
 Sikurse theksohet në përkufizimin e ligjit të vitit 2002, mjedisi përfshin edhe 
larminë e ekosistemeve biologjike. Sipas ligjit të ri për mbrojtjen e biodiversitetit,14 me 
termin “ekosistem” kuptojmë një kompleks dinamik, të përbërë nga komitete të bimëve, 
kafshëve e mikroorganizmave, si dhe mjedisi jo i gjallë, të cilat ndërveprojnë ndërmjet 
tyre si një njësi funksionale.15 
  Ndërkohë, në ligjin më të fundit të vitit 2011 jepet ky përkufizim: 
 “Mjedis” janë përbërësit natyrorë: ajri, toka, ujërat, klima, flora dhe fauna në 
tërësinë e ndërveprimeve me njëra-tjetrën, si dhe trashëgimia kulturore, si pjesë e mjedisit 
të krijuar nga njeriu.16 
  Në këtë përkufizim të ri, vihet re se, në dallim nga përkufizimet e mëparshme, 
kuptimi i termit “mjedis” sqarohet në një formë edhe më të përmbledhur, si dhe tek  
faktorët njerëzorë tashmë përmendet shprehimisht vetëm trashëgimia kulturore, si pjesë e 
“mjedisit të krijuar nga njeriu”. Në lidhje me elementët apo përbërësit natyrorë është 
përdorur një terminologji paksa e ndryshme në dukje (tek përbërësit “klimë”, “flora” dhe 
“fauna”) ndonëse, në thelb, janë pak a shumë po ato përbërës natyrorë biotikë dhe 
jobiotikë. Edhe në këtë përkufizim është theksuar natyra komplekse e mjedisit si tërësi e 
ndërveprimeve të përbërësve të tij natyrorë. 
 Përcaktimi në ligj i një përkufizimi sa më të qartë dhe të plotë për termin “mjedis” 
dhe përbërësit e tij është shumë i rëndësishëm edhe në drejtim të sigurimit të një mbrojtje 
sa më efektive të mjedisit përmes ligjit penal.  
 
1.2 Rëndësia e mbrojtjes së mjedisit. Lidhja me të drejtat themelore të njeriut.  
 
Mbrojtja e mjedisit është një pjesë integrale e zhvillimit17 dhe në këtë kontekst, ndërhyrja 
e shtetit për mbrojtjen e tij ka arsye të forta me baza ekonomike, etike dhe ekologjike18. 
Lidhur me çështjen se në çfarë forme duhet të jetë kjo lloj ndërhyrjeje, për të cilën janë 
shfaqur kontradikta të thella,19 vihet re se ligji është bërë gjerësisht i pranueshëm si një 
mjet kryesor për mbrojtjen e mjedisit, për shkak të aftësisë së tij për të krijuar standarte 

13 Përkufizim i dhënë në pikën 1 të nenit 3 të ligjit Nr. 8934, datë 5.9.2002 “Për mbrojtjen e mjedisit”. 
14 Ligji nr. 9587, datë 20.7.2006. 
15 Shih nenin 2, pika 5 të ligjit nr. 9587, datë 20.7.2006 “Për mbrojtjen e biodiversitetit”. 
16 Përkufizim i dhënë në pikën 7 të nenit 5 të ligjit Nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”. 
17 Report of the International Meeting of Experts on the use of criminal sanctions in the protection of the 
environment; internationally, domestically and regionally, 1994, vep. e cit., f.10. 
18 R.V. Percival, D.C.Alevizatos (editors), Law and the environment – a multidisciplinary reader, Temple 
University Press, Philadelphia, 1997, f.169. 
19 Po aty. 
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dhe procedura vendimmarrëse autoritative për elementë të ndryshëm të menaxhimit 
modern të mjedisit, si p.sh. për kontrollin e ndotjes dhe ruajtjen e natyrës, etj.20  

Në legjislacionin shqiptar, mbrojtja e mjedisit nga ndotja dhe dëmtimi është 
shpallur si një përparësi kombëtare dhe një kusht themelor për sigurimin e zhvillimit të 
shoqërisë.21 Kjo veprimtari, e cila, sipas përkufizimit të dhënë në ligjet e viteve 1993 dhe 
2002, synon parandalimin dhe kufizimin e ndotjes, të degradimit të mjedisit, përtëritjen, 
ruajtjen dhe përmirësimin e tij, është e detyrueshme për çdo banor të Republikës së 
Shqipërisë, për të gjitha organet shtetërore, si dhe për personat fizikë dhe juridikë, vendas e 
të huaj, që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në territorin e Republikës së Shqipërisë. Ligji ka 
për qëllim mbrojtjen e mjedisit në një nivel të lartë, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, 
parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të njeriut, sigurimin dhe 
përmirësimin e cilësisë së jetës, në dobi të brezave të sotëm dhe të ardhshëm, si dhe 
sigurimin e kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit. Parime të rëndësishme 
mjedisore, të tilla si parimi i zhvillimit të qëndrueshëm, janë ngritur edhe në nivelin 
kushtetues.22 

Ndërkohë, objektivat e mbrojtjes së mjedisit sipas ligjit të ri të vitit 2011 janë si 
vijon: 

a) parandalimi, kontrolli dhe ulja e ndotjes së ujit, ajrit, tokës dhe ndotjeve të tjera të 
çdo lloji; 
b) ruajtja, mbrojtja dhe përmirësimi i natyrës dhe i biodiversitetit; 
c) ruajtja, mbrojtja dhe përmirësimi i qëndrueshmërisë mjedisore me pjesëmarrje 
publike;  
ç) përdorimi i matur dhe racional i natyrës dhe i burimeve të saj; 
d) ruajtja dhe rehabilitimi i vlerave kulturore dhe estetike të peizazhit natyror;  
dh) mbrojtja dhe përmirësimi i kushteve të mjedisit; 
e)   mbrojtja dhe përmirësimi i cilësisë së jetës dhe shëndetit të njeriut.23 

 Lidhur me kuptimin e dy termave relevante “ndotje” dhe “dëmtim” i mjedisit, ligji 
për mbrojtjen e mjedisit ka ofruar përkufizimin përkatës, si vijon: 
 “Dëmtim i mjedisit” është dëmi i kryer ndaj mjedisit apo humbja e funksionit 
natyror të pjesëve përbërëse të mjedisit, shkaktuar nga humbja e ndonjë prej përbërësve të 
tij, nga ndërhyrjet nga njeriu ndaj lidhjeve të përbërësve të mjedisit dhe/ose rrjedhës 
natyrore të zhvillimit të tyre. 
 “Ndotje” është futja e drejtpërdrejtë ose jo e drejtpërdrejtë, si rezultat i 
veprimtarisë së njeriut, e substancave, dridhjeve, rrezatimit, erërave të pakëndshme, 
nxehtësisë apo zhurmës në ajër, ujë apo tokë, në atë masë që mund të jetë e dëmshme për 
cilësinë e mjedisit ose shëndetin e njeriut, që mund të çojë në dëmtimin e pronës materiale 
apo të përkeqësojë dhe të ndërhyjë në shërbimet e përdorimet e tjera të ligjshme të 
mjedisit.24 

20 B. J. Richardson, S.Wood, Environmental Law for Sustainability, në faqen e internetit <http://osgoode. 
yorku.ca/osgmedia.nsf/0/DBF215C2996EA5048525731000645537/$FILE/Ch%201%20Richardson%20W
ood%20EL%20for%20Sustainability.pdf> 
21 Shih nenin 1 të ligjit Nr.7664, datë 21.1.1993 “Për mbrojtjen e mjedisit”, nenin 2 të ligjit Nr. 8934, datë 
5.9.2002 “Për mbrojtjen e mjedisit”, si dhe nenin 4 të ligjit Nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e 
mjedisit”. 
22 Shih nenin 59, shkronja “d” dhe “dh” të Kushtetutës. 
23 Neni 3 i ligjit Nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”. 
24 Neni 5, pika 3 dhe 10 e ligjit Nr.10 431/2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”. 
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 Në ligjin e ri të vitit 2011 është dhënë edhe një përkufizim i veçantë për termin 
“ndërhyrje negative në mjedis”, i cili nënkupton çdo veprim të përkohshëm apo të 
vazhdueshëm të njeriut, që mund të prekë kapacitetin bartës të mjedisit apo biodiversitetin 
e tij, ose që ka ndikime të dëmshme mbi mjedisin. 
 Parë në këndvështrimin e lidhjes me të drejtat e njeriut, objekti i dispozitave 
ligjore për mbrojtjen e mjedisit lidhet jo vetëm me mbrojtjen e të mirës juridike “mjedis”, 
por edhe me mbrojtjen e të drejtës së qytetarëve për një jetesë të shëndetshme në një 
kontekst ku respektohet ekuilibri natyral.25 E drejta për një mjedis të shëndetshëm është 
parashikuar në shumë legjislacione kombëtare dhe lidhja midis mjedisit dhe të drejtave të 
njeriut është padyshim me rëndësi të madhe në të drejtën ndërkombëtare.26 E drejta 
ndërkombëtare e mjedisit dhe ajo mbi të drejtat e njeriut kanë objektiva të ndërthurura 
dhe në fund të fundit, të dyja përpiqen të krijojnë kushte më të mira të jetesës në Tokë.27  
 Dokumenti i parë ndërkombëtar në fushën e mjedisit, i cili ka ndezur diskutimet 
lidhur me konceptin e trajtimit të mbrojtjes së mjedisit në kuadrin e të drejtave të njeriut 
apo përvetësimin e një qasjeje që bazohet në të drejtat e njeriut për mbrojtjen e mjedisit  
ka qenë Deklarata e Konferencës së Kombeve të Bashkuara mbi Mjedisin Njerëzor, e 
zhvilluar në Stokholm në vitin 1972 (Deklarata e Stokholmit).28 Në preambulën e saj 
është theksuar në mënyrë të qartë lidhja midis të drejtave të njeriut dhe mbrojtjes së 
mjedisit: “Të dy aspektet e mjedisit njerëzor, ai natyror dhe ai i ndërtuar nga njeriu, janë 
thelbësorë për mirëqënien e tij, si dhe për gëzimin e të drejtave bazike të njeriut, madje 
edhe për të drejtën për vetë jetën”.29 Më tej, në parimin 1 të saj deklarohet se njeriu “ka të 
drejtën themelore për liri, barazi dhe kushte të përshtatshme jetese, në një mjedis, cilësia 
e të cilit bën të mundur një jetë me dinjitet dhe në mirëqënie, si dhe mbart një përgjegjësi 
solemne për të mbrojtur dhe përmirësuar mjedisin për brezat e sotëm dhe të ardhshëm.”30 
Po kështu, edhe në Deklaratën e Konferencës së Kombeve të Bashkuara mbi Mjedisin 
dhe Zhvillimin, e zhvilluar në Rio de Janeiro në qershor të vitit 1992 (Deklarata e Rio-s), 
është shpallur se qëniet njerëzore, të cilat janë në qendër të shqetësimeve mbi zhvillimin 
e qëndrueshëm, kanë të drejtë për një jetë të shëndetshme dhe produktive në harmoni me 
natyrën.31  

Në vazhdimësi të këtyre deklaratave dhe në referim të tyre, edhe në Konventën e 
Kombeve të Bashkuara për të drejtën e publikut për informacion, pjesëmarrje në 
vendimmarrje dhe të drejtën për t’ju drejtuar gjykatës, për çështje që lidhen me mjedisin, 

25 L.Ramacci, Diritto penale dell’ambiente, vep. e cit., f.7. 
26 P.Cullet, Definition of an Environmental Right in a Human Rights Context,  13 Netherlands Quarterly of 
Human Rights nr.1/1995, International Environmental Law Research Centre, f.39, në faqen e internetit 
<http://www.ielrc.org/content/a9502.pdf>. 
27 Po aty, f.25. 
28 L. E. Rodriguez-Rivera, Is the Human Right to Environment Recognized  Under International Law?  It 
Depends on the Source, Colorado Journal of International Environmental Law and Policy, Vol.12:1, 2001, 
f.16-17,  në faqen e internetit <http://www.cjielp.org/documents/cjielp_art30.pdf>. 
29 Pika 1 e Preambulës së Deklaratës së Stokholmit në: L. E. Rodriguez-Rivera, Is the Human Right to 
Environment Recognized  Under International Law?  It Depends on the Source, 2001, vep.e cit., f.17. 
30 Parimi 1 i Deklaratës së Stokholmit në faqen e internetit <http://www.unep.org/Documents.Multilingual/ 
Default.asp?documentid=97&articleid=1503>. 
31 Parimi 1 i Deklaratës së Rio-s në faqen e internetit <http://www.unesco.org/education/information/ 
nfsunesco/pdf/RIO_E.PDF>. 
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bërë në Aarhus të Danimarkës më 25.06.1998 (Konventa e Aarhusit)32, në preambul 
pranohet shprehimisht se: “çdo person ka të drejtë të jetojë në një mjedis të përshtatshëm 
për shëndetin dhe mirëqenien e tij dhe detyrën si individ dhe në shoqëri, që të mbrojë dhe 
përmirësojë mjedisin për të mirën e brezave të sotëm dhe të ardhshëm”33. Qëllimi kryesor 
i kësaj konvente, e cila përbën një ndër mekanizmat kryesorë të demokracisë në fushën e 
mjedisit, është të kontribuojë në mbrojtjen e të drejtës së kujtdo që i përket brezave të 
tanishëm apo të ardhshëm, për të jetuar në një mjedis të shëndetshëm dhe për mirëqënien 
e tij.34 

Në këtë kontekst, pranohet se Konventa e Aarhusit është një ndër konventat e  
rëndësishme ndërkombëtare në fushën e mjedisit, e cila jo vetëm që njeh të drejtën për të 
jetuar në një mjedis të përshtatshëm për mirëqenien e njeriut, por edhe iu kërkon shteteve 
Palë që të garantojnë të drejtën për informacion, pjesëmarrje në vendimmarrje dhe të 
drejtën për t’ju drejtuar gjykatës, për çështje që lidhen me mjedisin.35 

Gjatë tre dekadave pas konferencës së Stokholmit, në shumë vende ligjvënësit 
kanë hartuar dispozita kushtetuese dhe ligjore për të shtuar të drejtat e njeriut për 
mjedisin, duke përfshirë të drejtën për një mjedis të një cilësie të caktuar, si p.sh. “të 
shëndetshëm”, “të sigurtë”, “të pastër” ose “ekologjikisht të shëndetshëm”.36 Aktualisht, 
më shumë se 100 kushtetuta në të gjithë botën njohin ose pranojnë të drejtën për një 
mjedis të pastër dhe të shëndetshëm.37 Në Evropë, shumë shtete kanë përfshirë në 
kushtetutat e tyre dispozita mbi mbrojtjen e mjedisit, të formuluar si një e drejtë dhe/ose 
një objektiv i shtetit.38 Në disa shtete, si Australi, Zelandë e Re, Afrikë e Jugut, Sudan 
janë krijuar edhe gjykata mjedisore, të cilat merren ekskluzivisht me çështje të së drejtës 
kombëtare të mjedisit dhe kjo tendencë pritet të shtrihet edhe më tej, veçanërisht kur e 
drejta e njeriut për një mjedis të shëndetshëm po njihet gjithnjë e më shumë.39 

32 Konventa e Aarhusit, e cila ka hyrë në fuqi më 30.10.2001, është ratifikuar nga Republika e Shqipërisë 
me ligjin nr.8672, datë 26.10.2000.  
33 Paragrafi i shtatë i preambulës së Konventës së Aarhusit. 
34 V. Morina, Konventa “Aarhus”- Kuptimi, rëndësia dhe aspekte të zbatimit të saj në praktikë, Prishtinë, 
Shtator, 2006, në faqen e intenetit <http://kos.rec.org/albanian/pdf/Doracaku%20-%20Shqip.pdf>. 
35 L.Schuijers, Application of a rights-based approach to conservation: the problem of fragmentation and 
the need for a coordinated response, Macquarie Journal of International and Comparative Environmental 
Law , Vol 7(1), 2011, f.31, në faqen e internetit <www.Law.mq.edu.au/public/download/?id=39551>. 
36 A.C.Kiss, D.Shelton, Guide to International Environmental Law, Koninklijke Brill NV, Leiden, The 
Netherlands, 2007, f.238. 
37 D.Shelton, “Human Rights, Health and Environmental Protection: Linkages in Law and Practice”, Os 
Rumos do Direito Internacional dos Direitos Humanos, C. Trindade, 2005, në: Preparation of an additional 
protocol to the European Convention on Human Rights, on the right to a healthy environment, Opinion by 
Rapporteur Mr.Christopher Chope on behalf of the Committee on Legal Affairs and Human Rights, 
Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Doc. 12043, 29 September 2009, f.6, në faqen e 
internetit <http://assembly.coe.int/>. 
38 Si p.sh. Franca, Belgjika, Spanja, Portugalia, etj. Për më shumë, shih: Preparation of an additional 
protocol to the European Convention on Human Rights, on the right to a healthy environment, 2009, vep. e 
cit., f.2. 
39 R.J.Harvey, The human right to a healthy environment, Part II; Beyond the Courtroom- New Challenges, 
New Battlegrounds, The XVIIth IADL Congress, në faqen e internetit <http://www.iadlLaw.org/ 
en/node/359>. 
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Kjo e drejtë është njohur edhe në tre traktate rajonale mbi të drejtat e njeriut: në 
Kartën Afrikane për të Drejtat e Njeriut dhe Popujve (26 qershor 1981)40, e cila 
përfaqëson instrumentin e parë ndërkombëtar për mbrojtjen e të drejtave të njeriut që ka 
përfshirë shprehimisht të drejtën për një mjedis të shëndetshëm në katalogun e të drejtave 
të njeriut të sanksionuara në të; në protokollin shtesë të Konventës Amerikane mbi të 
Drejtat e Njeriut në fushën e të drejtave ekonomike, sociale dhe kulturore41 (17.11.1988); 
si dhe në Kartën e rishikuar Arabe mbi të Drejtat e Njeriut42 (2004).43 Megjithatë, në 
nivelin ndërkombëtar, përveç këtyre tre instrumenteve rajonale, nuk ka një formulim të 
shprehur të së drejtës për mjedis.44 

Në kuadrin e Këshillit të Evropës, as Konventa për mbrojtjen e të Drejtave të 
Njeriut dhe Lirive Themelore (KEDNJ) dhe as protokollet e saj shtesë nuk e njohin 
shprehimisht një të drejtë për një mjedis të shëndetshëm.45 Në kuadrin e Bashkimit 
Evropian, vihet re se në Kartën e Të Drejtave Themelore46 është përfshirë një dispozitë e 
veçantë programatike47 mbi “mbrojtjen e mjedisit”, në të cilën parashikohet se “mbrojtja 
e mjedisit në një nivel të lartë, si dhe përmirësimi i cilësisë së mjedisit duhet të 
integrohen në politikat e Bashkimit dhe duhet të sigurohen në përputhje me parimin e 
zhvillimit të qëndrueshëm.”48 Parimet e parashikuara në këtë dispozitë bazohen në disa 
dispozita të Traktatit të Komunitetit Evropian, të ndryshuar, si dhe mbështeten në 
mbrojtjen e parashikuar në disa kushtetuta kombëtare.49 
 Ndonëse një e drejtë e pavarur “për një mjedis të shëndetshëm” nuk është 
parashikuar shprehimisht as në KEDNJ dhe as në Kartën e Bashkimit Evropian (e cila 
lidhet ngushtë me KEDNJ), lidhja midis mjedisit dhe të drejtave të njeriut ka qenë në 

40 Në nenin 24 parashikohet se “të gjithë popujt do të kenë të drejtën për një mjedis në përgjithësi të 
pranueshëm, i cili është i favorshëm për zhvillimin e tyre”. 
41 Në nenin 11 parashikohet se “Kushdo do të ketë të drejtën për të jetuar në një mjedis të shëndetshëm”. 
42 Në nenin 38 të saj parashikohet e drejta për një mjedis të sigurtë dhe të shëndetshëm. 
43 Human Rights and the Environment, Rio+20: Joint Report OHCHR and UNEP, 2012, f.16, në faqen e 
internetit <http://www.unep.org/delc/Portals/119/JointReportOHCHRandUNEPonHumanRightsandtheEnvi 
ronment.pdf>, si dhe G. Cantillo, Diritto all’ambiente e forme di tutela nel diritto internazionale, Tesi di 
Dottorato, Salerno, 2010, f.37, në faqen e internetit <http://elea.unisa.it>. 
44 A.Andresson, T.Kolk, The role of basic rights in environmental protection, Juridica International, 
VIII/2003, f.141 në faqen e internetit  <http://www.juridicainternational.eu/public/pdf/ji_2003_1_140.pdf> 
45 D. García San José, Environmental protection and the European Convention on Human Rights, Council 
of Europe Publishing, 2005, f.7 në faqen e internetit <http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/42AE81DD-
7EA0-426B-AED1-44876FFF3D4C/0/DG2ENHRFILES212005.pdf> 
46 Në këtë Kartë, e cila me hyrjen në fuqi të Traktatit të Lisbonës në Dhjetor të vitit 2009 ka fuqi juridike 
detyruese të njëjtë me atë të Traktateve, janë bashkuar në një dokument të vetëm të drejta që më parë 
gjendeshin në një shumëllojshmëri instrumentesh juridike, si në ligje të brendshme dhe ato të BE-së, ashtu 
edhe në konventa ndërkombëtare duke filluar nga ato të Këshillit të Europës, Kombeve të Bashkuara dhe 
ato të Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO), duke u pasqyruar në të edhe parimet që burojnë nga 
jurisprudenca e Gjykatës së Drejtësisë dhe të Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut. (Europa, 
Summaries of EU legislation - Charter of Fundamental Rights,  në faqen e internetit <http://europa.eu/ 
legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_discrimination/l33501_en.htm> 
47Preparation of an additional protocol to the European Convention on Human Rights, on the right to a 
healthy environment, 2009, vep. e cit., paragrafi i tetë. 
48 Neni 37 i Kartës së të Drejtave Themelore të Bashkimit Europian, Official Journal of the European 
Union C 83, 30/03/2010. 
49 Justice, EU Charter of  Fundamental Rights, Charter chapters- Solidarity, definition and explanations, në 
faqen e internetit <http://www.eucharter.org/home.php?page_id=44> 
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axhendën e Këshillit të Evropës (në vijim KE) për më shumë se 20 vite.50 Vlen të 
theksohet se Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ) ka luajtur dhe vazhdon 
të luajë një rol shumë të rëndësishëm në këtë drejtim me jurisprudencën e saj, veçanërisht 
me një vendim të saj të vitit 2009 (Tatar kundër Rumanisë),51 në të cilin ajo faktikisht ka 
pranuar ekzistencën e një të drejte specifike të njeriut për një mjedis të shëndetshëm.52 
Në këtë vendim, GJEDNJ ka arritur në konkluzionin se autoritetet shtetërore kishin 
dështuar në marrjen e masave të përshtatshme për të mbrojtur të drejtën për respektimin e 
jetës private dhe familjare, në kuptimin e nenit 8 të KEDNJ-së, si dhe në një kuptim më 
të përgjithshëm “të drejtën për të gëzuar një mjedis të shëndetshëm dhe të mbrojtur”.53 
Edhe më parë, GJEDNJ ka marrë në konsideratë çështje që lidhen me mjedisin në shumë 
raste, ku më gjerësisht ajo është ndalur në rastin e ankesave që lidheshin me jetën private 
dhe familjare sipas nenit 8 të KEDNJ, krahas ankesave të tjera mbi një aspekt të 
rëndësishëm mjedisor, të cilat janë shqyrtuar duke u bazuar në nenin 2 (e drejta për jetën) 
apo çështje të tjera relevante që janë shqyrtuar në bazë të nenit 1 të Protokollit nr.1 të 
Konventës (mbrojtja e pronës), nenit 6 (e drejta për një proces të rregullt) dhe nenit 10 të 
KEDNJ-së (liria e shprehjes).54 Në shumë prej këtyre rasteve të marra në shqyrtim, vihet 
re se GJEDNJ-ja është përpjekur që, aty ku është e mundur, brenda kuadrit aktual të 
KEDNJ-së, të mbrojë të drejta që lidhen me mjedisin.55  
  Sipas Komitetit Drejtues për të Drejtat e Njeriut (CDDH) të KE-së, jurisprudenca 
e GJEDNJ-së në këtë fushë, e cila ka shumë mundësi që do të vazhdojë të zhvillohet edhe 
më tej në të ardhmen, ka treguar se KEDNJ-ja ofron tashmë një nivel të caktuar 
mbrojtjeje në lidhje me çështjet mjedisore.56 Me synim që mbrojtja e mjedisit, e ofruar në 
mënyrë indirekte nga KEDNJ-ja të bëhet më e qartë, si dhe për të promovuar një 
ndërgjegjësim më të madh në shtetet anëtare mbi pasojat e detyrimeve ekzistuese që ato 
kanë në bazë të Konventës për çështje që lidhen me mjedisin57, në vitin 2006 është botuar 

50 P.Cullet, Definition of an Environmental Right in a Human Rights Context, 1995, vep. e cit., f.38. 
51 Aplikimi nr. 67021/01, Vendimi i datës 27 Janar 2009, në të cilin është konstatuar se është shkelur neni 8 
i KEDNJ-së për jetën private dhe familjare, për shkak se shteti kishte shkelur detyrimet e tij për të vlerësuar 
rreziqet dhe pasojat e procesit të rrezikshëm industrial dhe për ta mbajtur të informuar publikun. (shih: 
ECHR, Annual Report 2009, Registry of the European Court of Human Rights, France, Maj 2010, f.104, në 
faqen e internetit <http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/C25277F5-BCAE-4401-BC9B-F58D015E4D54/ 
0/2009_Annual_Report_Final.pdf>.) 
52 G. Cantillo, Diritto all’ambiente e forme di tutela nel diritto internazionale, vep. e cit., f.11. 
53 Council of Europe, Human Rights Information Bulletin, Nr.76, Nëntor 2008- Shkurt 2009, botuar në Prill 
2009, f.22-23, në faqen e internetit <http://www.coe.int/t/dghl/publications/bulletin/hrib76_en.pdf>. 
54 Për më shumë shih: Preparation of an additional protocol to the European Convention on Human 
Rights, on the right to a healthy environment, 2009, vep. e cit., f.3-5; Manual on Human Rights and the 
Environment, Council of Europe Publishing, second edition, 2012, në faqen e internetit 
<http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/ Publications/ Manual_Env_2012_nocover_Eng.pdf>, 
si dhe J.F. Akandji-Kombe, Detyrimet pozitive sipas Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, 
Udhërrëfyes për përdorimin e Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, Manualet e të drejtave të 
njeriut, Nr.7, Drejtoria e Përgjithshme e të Drejtave të Njeriut, Këshilli i Evropës, Strasbourg, 2007, f.44-
46, në faqen e internetit <http://www.coehelp.org/file.php/54/resources/Handbooks/pos_obl_albanian.pdf>. 
55Preparation of an additional protocol to the European Convention on Human Rights, on the right to a 
healthy environment, 2009, vep. e cit., paragrafi 33. 
56 Po aty, f.2. 
57 Preparation of an additional protocol to the European Convention on Human Rights, on the right to a 
healthy environment, 2009, vep. e cit., f.2, si dhe Report of the Committee of Experts for the Development 
of Human Rights, DH-DEV(2005)005, Strasbourg, 19 April 2005 në faqen e internetit <http://www.coe.int/ 
t/dghl/standardsetting/hrpolicy/dh-dev/DH-DEV-docs/Rapports/DH-DEV_2005_ RAP33_en.pdf>. 

8 
 

                                                 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/C25277F5-BCAE-4401-BC9B-F58D015E4D54/%200/2009_Annual_Report_Final.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/C25277F5-BCAE-4401-BC9B-F58D015E4D54/%200/2009_Annual_Report_Final.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/publications/bulletin/hrib76_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/%20Publications/%20Manual_Env_2012_nocover_Eng.pdf
http://www.coehelp.org/file.php/54/resources/Handbooks/pos_obl_albanian.pdf
http://www.coe.int/%20t/dghl/standardsetting/hrpolicy/dh-dev/DH-DEV-docs/Rapports/DH-DEV_2005_%20RAP33_en.pdf
http://www.coe.int/%20t/dghl/standardsetting/hrpolicy/dh-dev/DH-DEV-docs/Rapports/DH-DEV_2005_%20RAP33_en.pdf


Enkelejda Turkeshi  Mbrojtja juridike penale e mjedisit 

edhe një Manual mbi të drejtat e njeriut dhe mjedisin,58 i cili parashtron në një mënyrë 
sistematike dhe të aksesueshme parimet që janë shfaqur në jurisprudencën e GJEDNJ-së 
lidhur me mbrojtjen e mjedisit.59 Ky instrument i vlefshëm është përditësuar tashmë me 
një ribotim të dytë.60  
 Ndërkohë, krahas jurisprudencës së GJEDNJ-së, ka patur madje edhe disa 
përpjekje konkrete në kuadrin e KE-së për propozimin e një protokolli shtesë të KEDNJ-
së mbi të drejtën për një mjedis të shëndetshëm. Kështu, Asambleja Parlamentare e KE-
së, në vijim të një Rekomandimi të miratuar në vitin 2003,61 edhe në vitin 2009 i ka 
rekomanduar Komitetit të Ministrave draftimin e një protokolli shtesë të KEDNJ-së mbi 
të drejtën për një mjedis të shëndetshëm.62 Duke iu referuar Parimit 1 të Deklaratës së 
Stokholmit, si dhe kushtetutave të shteteve anëtare të KE-së që përfshijnë dispozita mbi 
mbrojtjen e mjedisit, Asambleja Parlamentare rikujton se përcaktimi i kësaj të drejte 
është në pajtim me çështjen e adaptimit me zhvillimin e shoqërisë, si dhe me zgjerimin e 
arsyeshëm të rolit që kryen KE-ja në fushën e mbrojtjes së mjedisit.63 Komiteti 
propozues, ai për Mjedisin, Agrikulturën dhe Çështjet Lokale dhe Rajonale ka sugjeruar 
se vetë fakti që mbrojtja e mjedisit është e nevojshme për realizimin e disa të drejtave të 
njeriut, veçanërisht për të drejtën e jetës, të shëndetit, pronësisë, si dhe për respektimin e 
jetës private dhe familjare, në mënyrë të logjikshme të çon në konkluzionin se realisht 
ekziston një e drejtë individuale për një mjedis të një standarti të arsyeshëm.64  
 Megjithatë, sipas opinionit që Komiteti për Çështjet Ligjore dhe të Drejtat e 
Njeriut ka shprehur mbi këtë Rekomandim të Asamblesë, zgjerimi i KEDNJ-së nëpërmjet 
protokollit shtesë të propozuar nuk është i këshillueshëm, si dhe në kushtet e një 
formulimi shumë të paqartë65, nuk do të ishte një zgjidhje e saktë, pasi njohja në KEDNJ 
e një të drejte që është e pamundur që të zbatohet66 do të rrezikonte të gjithë sistemin.67 
Sipas këtij opinioni, vetë sistemi i KEDNJ-së tashmë kontribuon indirekt në mbrojtjen e 
mjedisit përmes të drejtave ekzistuese të parashikuara në Konventë, si dhe përmes 
interpretimit të tyre në jurisprudencën e GJEDNJ-së (e sistemuar dhe e botuar tashmë 

58 Botimi i parë i vitit 2006, në shtojcën e tij përmbante gjykimet dhe vendimet përkatëse të GJEDNJ-së 
nga muaji Korrik i vitit 1980 deri në muajin Tetor 2005. 
59 Council of Europe, Manual on Human Rights and the Environment (second edition)- synopsis, në faqen e 
internetit <http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=2714>. 
60 Edicioni i dytë i Manualit është botuar në vitin 2012. Për më shumë, shiko Manual on Human Rights and 
the Environment, Council of Europe Publishing, second edition, 2012, në faqen e internetit 
<http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Publications/Manual_Env_2012_nocover_Eng.pdf> 
61 Rekomandimi 1614 (2003) mbi mjedisin dhe të drejtat e njeriut, në të cilin rekomandohej që Komiteti i 
Ministrave të hartonte një protokoll shtesë të KEDNJ-së mbi njohjen e të drejtave individuale proceduriale 
që synojnë të përmirësojnë mbrojtjen e mjedisit (http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/ 
adoptedtext/ta09/erec1885.htm) 
62 Recommendation 1885 (2009), “Drafting an additional protocol to the European Convention on Human 
Rights concerning the right to a healthy environment”, i adoptuar nga Asambleja Parlamentare më 30 
shtator 2009, aksesuar në faqen e internetit <http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adopted 
text/ta09/erec1885.htm>. 
63 Paragrafët 5 dhe 7 të Rekomandimit nr.1885 të vitit 2009. 
64 Preparation of an additional protocol to the European Convention on Human Rights, on the right to a 
healthy environment, 2009, vep. e cit., paragrafi 35. 
65 I tillë vlerësohej nga ky Komitet përkufizimi i dhënë në propozimin përkatës. 
66 Për shkak të përkufizimit shumë të gjerë dhe të paqartë. 
67 Preparation of an additional protocol to the European Convention on Human Rights, on the right to a 
healthy environment, 2009, vep. e cit., f.3 dhe 7-8. 
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edhe në formën e Manualit mbi Të drejtat e Njeriut dhe Mjedisin). Gjithashtu, me qëllim 
që të evitohet mbingarkimi i GJEDNJ-së me aplikime ambicioze dhe spekulative, çdo 
protokoll shtesë do të duhej të përcaktonte në mënyrë të qartë se cilat veprime ose 
mosveprime do të përbënin një shkelje të të drejtave të njeriut, pasi jo çdo problem 
mjedisor mund të shihet si një shkelje potenciale e të drejtave të njeriut. Megjithatë, vlen 
të theksohet se, pavarësisht nga konkluzioni i arritur lidhur me Rekomandimin në fjalë, 
Komiteti për Çështjet Ligjore dhe të Drejtat e Njeriut ka pranuar shprehimisht rëndësinë e 
një mjedisi të shëndetshëm, të denjë dhe të përshtatshëm, dhe madje ka propozuar edhe 
disa kritere konkrete që mund të ndihmojnë në arritjen e një përkufizimi të saktë të së 
drejtës për një mjedis të shëndetshëm, e cila, nëse njihet si një e drejtë e re e njeriut, do të 
duhet të ketë përkufizimin e duhur dhe me kufij të përcaktuar.68  
  Në këtë kontekst të përgjithshëm, mund të evidentohet se ekzistojnë tre qëndrime 
të ndryshme përsa i përket lidhjes midis mbrojtjes së mjedisit dhe të drejtave të njeriut69: 
(1) sipas qëndrimit të parë, mbrojtja e mjedisit është një parakusht për gëzimin e të 
drejtave të njohura të individit; (2) sipas qëndrimit të dytë në mënyrë që të garantohet 
edhe mbrojtja e mjedisit, duhen respektuar dhe zbatuar disa të drejta të veçanta, si p.sh. e 
drejta për të marrë informacion, për pjesëmarrje në qeverisje dhe e drejta për 
dëmshpërblim, të cilat janë të domosdoshme për një vendimmarrje të mirë lidhur me 
çështjet mjedisore; (3) qëndrimi i tretë, i cili sikurse u përmend edhe më lart, aktualisht 
pasqyrohet në kushtetutat e shumë shteteve, si dhe në tre sisteme rajonale të të drejtave të 
njeriut, e trajton të drejtën për një mjedis të sigurt, të shëndetshëm dhe ekologjikisht të 
balancuar si një të drejtë të veçantë të individit, por megjithatë, ky qëndrim nuk 
përfshihet ende në ndonjë instrument global për të drejtat e njeriut. 

Përfshirja e një dimensioni mjedisor në debatin mbi të drejtat e njeriut u bë e 
nevojshme për shkak të njohjes së influencës depërtuese që kushtet mjedisore lokale dhe 
globale kanë mbi realizimin e të drejtave të njeriut.70 Faktikisht, është e qartë tashmë se 
mbrojtja, ruajtja dhe restaurimi i mjedisit janë një pjesë e nevojshme dhe integrale e 
gëzimit të, inter alia, së drejtës për shëndet, për ushqim dhe jetë, duke përfshirë këtu një 
cilësi të mirë jetese.71   

Vlen të theksohet se, përveç vlerësimit se të drejtat e njeriut nuk mund të gëzohen 
në një mjedis të degraduar, ka edhe shumë arsye të tjera për të cilat një qasje e bazuar në 
të drejtat e njeriut përdoret për mbrojtjen e mjedisit:  

së pari, të drejtat e njeriut janë atribute të pandara të qenieve njerëzore, të cilat 
duhet të respektohen nga çdo shoqëri e mirëorganizuar dhe në këtë kontekst, shqetësimi 
për mjedisin ngrihet përmbi nivelin e të qenurit thjesht një zgjedhje politike që mund të 
modifikohet ose të braktiset sipas dëshirës;   

së dyti, të gjitha sistemet ligjore vendosin një hierarki normash. Garancitë 
kushtetuese, zakonisht janë në krye të listës dhe mbizotërojnë mbi çdo normë të një niveli 
më të ulët që bie në kundërshtim me të. Si rrjedhim, njohja e një mjedisi të shëndetshëm 

68 Po aty, paragrafi 42. 
69 I.Petrela, Tipare të përgjithshme dhe tendenca të së drejtës ndërkombëtare dhe asaj shqiptare për 
mjedisin, Revista “Studime Juridike”, Nr.2/2009, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, f.126-7. 
70 P.Cullet, Definition of an Environmental Right in a Human Rights Context, 1995, vep. e cit., f.25. 
71 D.Tirk, The Realization of Economic, Social and Cultural Rights - Final Report, Special Rapporteur on 
the realization of economic, social and cultural rights, UN Doc.E/CN.4/Sub.2/1992/16, f.32 në: P.Cullet, 
Definition of an Environmental Right in a Human Rights Context, 1995, vep. e cit., f.26. 

10 
 

                                                 



Enkelejda Turkeshi  Mbrojtja juridike penale e mjedisit 

si një e drejtë kushtetuese do të garantojë se, mbrojtjes së tij do t’i jepet përparësi ndaj 
normave të tjera ligjore që nuk kanë bazë kushtetuese;  

së treti, në nivelin ndërkombëtar, zbatimi i të drejtave të njeriut është më i 
zhvilluar në krahasim me procedurat e të drejtës ndërkombëtare të mjedisit. Mundësia për 
të ndjekur procedurën e ankesave individuale për gjykimin e shkeljeve të të drejtave të 
njeriut ka çuar në zhvillimin e një jurisprudence të pasur, në të cilën janë detajuar 
detyrimet e veçanta të shteteve për të mbrojtur dhe ruajtur mjedisin.72  
  Pra, në nivelin ndërkombëtar, trajtimi i problemeve mjedisore nga këndvështrimi i 
të drejtave të njeriut mund të sjellë një sërë përparësish, pasi sistemi i të drejtave të 
njeriut ofron gjykata, komisione dhe organizma të tjera, në të cilat individët mund të 
paraqesin raste të të drejtave të njeriut që kanë të bëjnë me çështje mjedisore.73 

Megjithatë, mbetet ende një çështje e diskutueshme nëse një e drejtë e pavarur për 
mjedis të shëndetshëm duhet të njihet në të drejtën ndërkombëtare. Nga njëra anë, 
pranohet se një e drejtë për mjedisin nuk duhet të klasifikohet si një e drejtë sintezë (e 
cila ka elementë që mund të gjenden edhe në të drejta të tjera, si dhe njohja e saj shpesh 
shihet si një parakusht për gëzimin e të gjithë të drejtave të tjera), pasi ajo ka disa 
karakteristika specifike që mund të dallohen nga të drejtat e tjera të njeriut.74 Nga ana 
tjetër, ka mendime se duhet treguar kujdes i veçantë në lidhje me marrjen në konsideratë 
të katalogëve të të drejtave të njeriut, duke qenë se shumë çështje të zbatimit mbeten ende 
të hapura për diskutim.75  
 Studiues të ndryshëm, në kontekstin e një të drejte të njeriut për një mjedis të 
shëndetshëm kanë trajtuar tre kategori të gjera të të drejtave76: të drejtën për mjedisin77, 
të drejtën e mjedisit, si dhe të drejtat mjedisore78. Përkrahësit e të drejtës së mjedisit 
(right of environment) mendojnë se qasja antropocentrike79 për mbrojtjen e mjedisit, që 
evidentohet në një interpretim të ngushtë të së drejtës materiale për një mjedis të 
shëndetshëm, mbart në vetvete disa mangësi dhe se, qasja më e mirë për të mbrojtur 
mjedisin është që vetë mjedisit t’i jepen të drejta në mënyrë të drejtpërdrejtë.80 E drejta e 
mjedisit bazohet në konceptin se vetë mjedisi posedon të drejtat e tij që burojnë nga vlera 
që ai ka në vetvete, e cila është e veçuar dhe e dallueshme nga përdorimi i mjedisit nga 
njeriu. Ndërkohë, ka studiues të cilët mendojnë se këto shqetësime të ngritura nga 
përkrahësit e të drejtës së mjedisit mund të gjejnë një zgjidhje efektive dhe realiste 

72 A.C.Kiss, D.Shelton, Guide to International Environmental Law, 2007, vep. e cit., f.238. 
73 I.Petrela, Tipare të përgjithshme dhe tendenca të së drejtës ndërkombëtare dhe asaj shqiptare për 
mjedisin, 2009, vep. e cit., f.125. 
74 P.Cullet, Definition of an Environmental Right in a Human Rights Context, 1995, vep. e cit., f.27.  
75 W.Lang, UN-Principles of International Environmental Law, Max Planck UNYB 3 (1999), f.166. 
76 L. E. Rodriguez-Rivera, Is the Human Right to Environment Recognized  Under International Law?  It 
Depends on the Source, 2001, vep. e cit., f.9. 
77 Në kuptimin e një të drejte materiale. 
78 Në kuptimin e të drejtave proceduriale. 
79 Ekzistojnë tre qasje kryesore ndaj ndërveprimit njeri-mjedis: antropocentrike (me njeriun në qendër), 
biocentrike (me speciet në qendër) dhe ekocentrike (me fokus socio-ekologjik). Perspektiva 
antropocentrike thekson superioritetin biologjik, mendor dhe moral të njerëzve ndaj të gjitha entiteteve të 
tjera të gjalla ose jo të gjalla (si p.sh. bimët, mikro-organizma, toka, ajri). Për më shumë, shih: M.Halsey, 
R.White, Crime, ecophilosophy and environmental harm, Theoritical Criminology (1998), 2(3), f.345-371, 
në: R.White (editor), Environmental Crime- a Reader, Willan Publishing, 2009, f. 30-47. 
80 L. E. Rodriguez-Rivera, Is the Human Right to Environment Recognized Under International Law? It 
Depends on the Source, 2001, vep. e cit., f.13. 

11 
 

                                                 



Enkelejda Turkeshi  Mbrojtja juridike penale e mjedisit 

përmes implementimit të një drejte të zgjeruar për mjedis81, e cila bën të mundur që 
interesat e mjedisit të jenë të mbrojtura në kuadrin e skemës së të drejtave të njeriut që, 
sipas përkufizimit të saj, synon mbrojtjen e të drejtave antropocentrike.82 Megjithatë, ky 
zgjerim i të drejtës së njeriut për mbrojtjen e mjedisit vlerësohet së është veçse një nga 
qasjet, të cilat në mënyrë efektive do të përfshinin vlerën e qenësishme të mjedisit në të 
drejtën ndërkombëtare dhe si rrjedhim, përpjekje të tjera do të duhet të bëhen në vijim për 
përfshirjen e të drejtës së mjedisit në fusha të tjera të së drejtës ndërkombëtare 
mjedisore.83      
 
1.3 Vështrim i shkurtër historik mbi zhvillimin e të drejtës së mjedisit dhe burimet e 
saj.  
 
E drejta e mjedisit është një fushë relativisht e re e së drejtës.84 Dy periudhat kryesore që 
mund të konsiderohen si momente historike në zhvillimin e mbrojtjes juridike të mjedisit 
janë: i ashtuquajturi “Revolucion Industrial” në gjysmën e parë të shekullit XIX, i cili 
konsiderohet si pikënisja e atij që sot njihet si sistemi i mbrojtjes juridike të mjedisit, si 
dhe periudha e rimëkëmbjes ekonomike pas Luftës së Dytë Botërore, e cila zgjati deri në 
vitet ’70 të shekullit XX85. 

Masa të ngjashme me ato që në ditët e sotme konsiderohen norma apo rregullore 
mjedisore janë ndërmarrë edhe më parë, por masat e hershme mjedisore synonin 
mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë së njerëzve nga pasojat e urbanizimit, nëpërmjet 
reduktimit të ndotjes urbane të disa burimeve jetësore lokale (uji i pijshëm dhe ajri), 
sikurse ka qenë edhe masa më e hershme mjedisore e njohur deri më sot në Evropë, 
urdhëri i Eduartit të I-rë në vitin 1306, i cili ndalonte përdorimin e qymyrit në furrat e 
hapura në Londër.86   

Përballë nocioneve të vjetra të mbrojtjes dhe ruajtjes së natyrës, lindja e 
ambjentalizmit në fund të viteve ’60  shënon një pikënisje krejtësisht të re për të drejtën e 
mjedisit.87 Kështu, duke filluar nga vitet ’70 të shekullit XX e drejta e mjedisit ka shfaqur 
një zhvillim të dukshëm në shumë vende pas miratimit të një sërë ligjesh dhe aktesh 
nënligjore, që garantojnë standartet më të larta për mbrojtjen e mjedisit.88 Në SHBA, 
periudha e fund viteve ‘60 dhe e viteve ‘70 është cilësuar edhe si “epoka e Interesit 

81 E drejta për mjedis me një formulim të zgjeruar, i cili do të lidhte të drejtat e njeriut (me theksin 
antropocentrik) me të drejtën e mjedisit (që thekson vlerën e qenësishme të mjedisit). 
82 L. E. Rodriguez-Rivera, Is the Human Right to Environment Recognized Under International Law? It 
Depends on the Source, 2001, vep. e cit., f.14.  
83 Po aty. 
84 I.Petrela, Tipare të përgjithshme dhe tendenca të së drejtës ndërkombëtare dhe asaj shqiptare për 
mjedisin, vep. e cit., f.122. 
85 A.Vercher, Some reflections on the use of criminal law for the protection of the environment, f.103-104 
në Proceedings of XIVth International Congress on Social Defence, Lisbonë, Portugali, 17-19 Maj 2002, në 
faqen e internetit <http://www.defensesociale.org/02/2002.pdf>. 
86 A.C. Kiss, D.Shelton, Manual of European Environmental Law, vep. e cit., f.10. 
87 Jan-Henrik Meyer, Appropriating the Environment: How the European Institutions received the novel 
idea of the environment and made it their own, KFG Working Paper Series, Nr.31, Shtator 2011, Kolleg-
Forschergruppe (KFG) “The Transformative Power of Europe”, Freie Universität Berlin, f. 9, në faqen e 
internetit  <http://userpage.fu-berlin.de/kfgeu/kfgwp/wpseries/WorkingPaperKFG_31.pdf> 
88 I.Petrela, Tipare të përgjithshme dhe tendenca të së drejtës ndërkombëtare dhe asaj shqiptare për 
mjedisin, vep. e cit., f.123-4. 
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Publik” (“Public Interest era”), për shkak të volumit të madh të legjislacionit të miratuar 
nga Kongresi për mbrojtjen e mjedisit dhe të konsumatorit.89  
 Po kështu, edhe në nivelin ndërkombëtar Konferenca e Kombeve të Bashkuara e 
vitit 1972 mbi Mjedisin Njerëzor shënoi pikën kulmore të përpjekjeve për vendosjen e 
mbrojtjes së biosferës në axhendën zyrtare të politikave dhe të së drejtës 
ndërkombëtare.90 Pra, vetëm në dekadat e fundit të shekullit të XX-të interesat imediate 
për mbrojtjen e shëndetit dhe të sigurisë fizike dhe ekonomike të njeriut janë inkorporuar 
në një vetëdije më globale mbi nevojën për marrjen e masave që garantojnë 
qëndrueshmërinë mjedisore, duke krijuar në këtë mënyrë konceptin e interesit të 
përbashkët dhe kjo erdhi si rrjedhojë e ndërgjegjësimit në rritje mbi ndërvartësinë që 
ekziston midis të gjithë elementeve të biosferës.91  
 Në kuptimin e gjerë, e drejta e mjedisit disiplinon veprimtarinë njerëzore në 
mënyrë që të kufizojë impaktet ekologjike që kërcënojnë shëndetin publik dhe 
biodiversitetin.92 Po kështu, sipas një përkufizimi të dhënë në literaturën juridike të huaj, 
sistemi i të drejtës së mjedisit përbën një mënyrë të organizuar për përdorimin e të gjithë 
akteve juridike në sistemin tonë juridik me qëllim pakësimin, parandalimin, ndëshkimin, 
ose kompensimin e pasojave të veprimtarive që dëmtojnë ose rrezikojnë mjedisin, 
shëndetin dhe sigurinë publike.93 Sipas këtij përkufizimi, ajo që e bën një ligj ose akt 
nënligjor pjesë të sistemit të së drejtës së mjedisit nuk është titulli apo funksioni origjinal 
i tij, por qëllimi për të cilin është përdorur.94  
 Në mënyrë të pashmangshme, e drejta e mjedisit është po aq komplekse dhe 
dinamike sa edhe ekosistemi që synon të mbrojë.95  Ajo përbëhet nga një sërë aktesh 
juridike dhe burimet e saj kanë origjinë të ndryshme njëri nga tjetri, pasi përveçse 
nëpërmjet akteve të brendshme, e drejta e mjedisit formohet dhe vepron edhe në nivel 
ndërkombëtar dhe evropian përmes konventave, traktateve, direktivave, rregulloreve, 
vendimeve, por edhe përmes vendimeve gjyqësore të Gjykatës së Drejtësisë të BE-së.96      
 
1.4 Kuadri ligjor dhe institucional shqiptar në fushën e mbrojtjes së mjedisit. 
Vështrim i përgjithshëm. 

 
Kuadri ligjor për mbrojtjen e mjedisit në Republikën e Shqipërisë përbëhet nga një 
shumëllojshmëri aktesh juridike, si vijon: 

- Kushtetuta,  
- Ligji kuadër, 
- Ligjet sektoriale, 
- Aktet nënligjore (VKM, urdhëra, udhëzime etj), 
- Kodi Penal, 

89 R.V. Percival, D.C.Alevizatos (editors), Law and the environment – a multidisciplinary reader, vep. e 
cit., f.169. 
90 L.K.Caldwell, International Environmental Policy: emergence and dimensions (1990), në: R.V. Percival, 
D.C.Alevizatos (editors), Law and the environment – a multidisciplinary reader, vep. e cit.,  f.367. 
91 Po aty. 
92 R.J.Lazarus, The Making of Environmental Law, The University of Chicago Press, 2004, f.1. 
93 T.F.P. Sullivan (Editor), Environmental Law Handbook, Government Institutes, 20th Edition, 2009, f.4.   
94 Po aty. 
95 R.J.Lazarus, The Making of Environmental Law, vep. e cit., f.6. 
96 N.Jurisch, Il diritto penale dell’ambiente, vep. e cit., f.26-27. 
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- Marrëveshjet ndërkombëtare për mjedisin, në të cilat RSH është palë. 97 
 
Sikurse është theksuar më lart, parime të rëndësishme në fushën e mbrojtjes së 

mjedisit janë sanksionuar edhe në nivelin më të lartë të hierarkisë së burimeve të së 
drejtës. Në kushtet e një sensibiliteti më të madh lidhur me mbrojtjen e mjedisit, 
veçanërisht pas Konferencës së Stokholmit mbi Mjedisin Njerëzor të vitit 1972, çështja e 
përfshirjes së mbrojtjes së mjedisit në ligjin më të lartë të një shteti ka njohur një 
mbështetje të gjerë, qoftë në formën e sanksionimit të një drejte specifike për një mjedis 
të shëndetshëm, qoftë në formën e normave që ia ngarkojnë shtetit detyrën specifike për 
ruajtjen e një mjedisi të shëndetshëm.98 

Në Kushtetutën tonë aktuale, pjesa mbi të drejtat dhe liritë themelore të njeriut 
përmban edhe dy dispozita të lidhura në mënyrë të drejtpërdrejtë me mjedisin dhe 
mbrojtjen e tij. Dispozita e parë sanksionon të drejtën e çdo individi për t’u informuar për 
gjendjen e mjedisit dhe për mbrojtjen e tij (neni 56), si një ndër të drejtat ekonomike, 
sociale dhe kulturore. Ndërkohë, dispozita e dytë, ndonëse përfshihet në po të njëjtën 
pjesë të Kushtetutës, është parashikuar si pjesë e kreut të veçantë mbi “objektivat socialë” 
të shtetit. Si e tillë, kjo dispozitë nuk sanksionon një të drejtë themelore të njeriut, por 
vetëm objektiva socialë të shtetit shqiptar, përmbushja e të cilëve nuk mund të kërkohet 
drejtpërdrejt në gjykatë99. Konkretisht, në bazë të nenit 59, pika 1, shkronjat “d” dhe 
“dh”, shteti shqiptar synon të arrijë këto dy objektiva themelorë të lidhur ngushtë me 
mjedisin dhe mbrojtjen e tij: 

- një mjedis të shëndetshëm dhe ekologjikisht të përshtatshëm për brezat e sotëm 
dhe të ardhshëm, si dhe 

- shfrytëzimin racional të pyjeve, ujërave, kullotave dhe burimeve të tjera natyrore 
mbi bazën e parimit të zhvillimit të qëndrueshëm. 

Këto objektiva specifikë synohet të arrihen nga shteti “brenda kompetencave 
kushtetuese dhe mjeteve që disponon, si dhe në plotësim të nismës dhe të përgjegjësisë 
private”. Nëpërmjet përcaktimit të këtyre objektivave, Kushtetuta ka theksuar se mbrojtja 
e mjedisit është një detyrë e përhershme, e lidhur me jetën dhe shëndetin e popullsisë, e 
cila parashtron si kërkesa themelore të saj ruajtjen e vazhdueshme të një mjedisi të 
shëndetshëm dhe ekologjikisht të përshtatshëm, si dhe zhvillimin e qëndrueshëm, duke 
garantuar në këtë mënyrë mbrojtjen dhe ruajtjen e mjedisit për brezat e sotëm dhe të 
ardhshëm.100 

Ndonëse normat kushtetuese të lartpërmendura përfaqësojnë një hap shumë 
pozitiv drejt promovimit të mëtejshëm të çështjes së mbrojtjes së mjedisit, nga diskutimet 
e bëra gjatë hartimit të Kushtetutës rezulton se disa ekspertë të mjedisit kanë qenë të 
mendimit se çështjet themelore të mjedisit nuk kanë gjetur një pasqyrim të plotë në këtë 

97 Shih I.Petrela, Tipare të përgjithshme dhe tendenca të së drejtës ndërkombëtare dhe asaj shqiptare për 
mjedisin, vep.e cit., f.135-140. 
98 G. Cantillo, Diritto all’ambiente e forme di tutela nel diritto internazionale, vep. e cit., f.54-55. 
99 Në bazë të nenit 59, pika 2 e Kushtetutës, përmbushja e objektivave socialë të parashikuar në pikën 1 të 
këtij neni nuk mund të kërkohet drejtpërdrejt në gjykatë. 
100 Council of Ministers of the Republic of Albania, Albania’s Answers to EC Questionnaire, April 2010, 
f.3291, në faqen e internetit <http://www.mie.gov.al/>. 
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ligj themeltar.101 Duke u nisur nga ky vlerësim, gjatë diskutimeve janë bërë propozime 
konkrete për përfshirjen e të drejtës për të jetuar në një mjedis të shëndetshëm dhe 
ekologjikisht të përshtatshëm, si dhe për njohjen e mbrojtjes dhe ruajtjes së mjedisit si një 
përgjegjësi e shtetit dhe jo thjesht si një objektiv social. Konkretisht, Kryetari i Shoqatës 
për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e Mjedisit Natyror në Shqipëri, pas konsultimit dhe 
diskutimeve të zhvilluara edhe me organizatat e tjera, si dhe me Agjencinë Kombëtare të 
Mjedisit102 ka propozuar këto shtesa dhe ndryshime në draftin e dy dispozitave të 
lartpërmendura:  

- plotësimi i dispozitës mbi të drejtën e informimit për gjendjen e mjedisit dhe 
mbrojtjen e tij, duke parashikuar në të edhe të drejtën për të jetuar në një mjedis të 
shëndetshëm dhe ekologjikisht të përshtatshëm, si dhe detyrën për ta mbrojtur atë.  

- lidhur me dispozitën mbi objektivat socialë të shtetit, propozohej që çështja e 
mbrojtjes së mjedisit të mos përfshihej në këtë dispozitë, por të shtohej një dispozitë e re 
e veçantë (neni 59/a), në të cilën të parashikohej shprehimisht se: “Është përgjegjësi e 
shtetit që, nëpërmjet organizmave të tij dhe mbështetur në pjesëmarrjen e publikut, të 
mbrojë mjedisin nga ndotja dhe dëmtimet, të marrë masa për ripërtëritjen e mjedisit të 
dëmtuar dhe të ndotur, të sigurojë shfrytëzimin racional të burimeve natyrore, duke 
siguruar zbatimin e parimit të zhvillimit të qëndrueshëm.” 103 

Sipas ekspertëve propozues, këto shtesa dhe ndryshime do ta bënin Kushtetutën e 
re edhe më bashkëkohore, në kontekstin e rëndësisë themelore që po merrnin në atë kohë 
problematikat shqetësuese që lidheshin me mjedisin.104 Ndërkohë, mbështetësit e 
variantit fillestar të normave kushtetuese për mjedisin në Komisionin parlamentar kanë 
argumentuar se ky variant përmbante elementët thelbësorë që lidhen me mbrojtjen e 
mjedisit dhe se përfshirja e detajeve të tjera do ta ngurtësonte më tej Kushtetutën.105  Po 
kështu, edhe sipas vlerësimit të Komisionit të Venecias, katalogu i të drejtave të njeriut i 
propozuar në variantin fillestar nuk krijonte “shpresa jorealiste duke trajtuar objektivat 
shoqërore njëlloj si liritë themelore”.106  

Në këtë kontekst, sikurse vihet re edhe nga përmbajtja e Kushtetutës në fuqi, 
propozimet e lartpërmendura nuk janë përfshirë në asnjë nga dispozitat përkatëse dhe 
varianti përfundimtar është i njëjtë me variantin fillestar të propozuar.  

Në plotësim të normave kushtetuese, kuadri ligjor në fushën e mbrojtjes së 
mjedisit në RSH përbëhet nga një shumëllojshmëri ligjesh dhe aktesh nënligjore, të cilat 
synojnë mbrojtjen e mjedisit në tërësi, si dhe të përbërësve të tij në veçanti. Akualisht, 
ligjet e ndryshme në fushën e mbrojtjes së mjedisit nuk janë sistemuar në një kod të 

101 K.Loloçi (Redaktor), Debati Kushtetues: Diskutimet e zhvilluara në mbledhjet e Komisionit parlamentar 
për hartimin e projektkushtetutës: mars-shtator 1998, Vëllimi II, Prezenca e OSBE-së në Shqipëri, Shtëpia 
Botuese P.S.H. 2015, Tiranë, 2006, f.443. 
102 Agjencia Kombëtare e Mjedisit ka qenë institucion në varësi të drejtpërdrejtë të Këshillit të Ministrave, 
deri në krijimin e Ministrisë së Mjedisit në vitin 2001 (shih Planin Kombëtar të Veprimit për Mjedisin të 
vitit 2001, f.8, të miratuar me VKM nr. 34, datë 28.01.2002 “Për miratimin e Planit Kombëtar të Veprimit 
për Mjedisin”) 
103 K.Loloçi (Redaktor), Debati Kushtetues: Diskutimet e zhvilluara në mbledhjet e Komisionit parlamentar 
për hartimin e projektkushtetutës: mars-shtator 1998, vep. e cit, f. 443. 
104 Po aty, f.445. 
105 Po aty, f. 444. 
106 Po aty, f. 440. 
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veçantë,107 por përfshijnë një ligj kuadër dhe disa ligje sektoriale apo të posaçme që 
mbulojnë fusha të caktuara, si p.sh. ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja, ligji për 
menaxhimin e integruar të mbetjeve, ligji për biodiversitetin, ligji për pyjet, etj, të 
plotësuara këto me aktet nënligjore përkatëse. Ndryshime dhe plotësime të vazhdueshme 
janë bërë në këtë legjislacion, me synim plotësimin dhe përshtatjen e tij me zhvillimet e 
reja në fushën e mbrojtjes së mjedisit. Ato kanë prekur jo vetëm ligjet specifike, por për 
të tretën herë gjatë 21 viteve të fundit,108 në vitin 2011 është rindërtuar sërish edhe ligji 
kuadër, duke passjellë efektin zinxhir të nevojës për reformim të shumë akteve të tjera 
juridike në fushën e mbrojtjes së mjedisit. 

Sikurse ka ndodhur edhe me shumë fusha të tjera të legjislacionit shqiptar, edhe 
kuadri ligjor mjedisor i është nënshtruar procesit të rëndësishëm të përafrimit me 
legjislacionin komunitar, si një kërkesë e domosdoshme e procesit të integrimit në BE. 
Ky proces ka shërbyer njëkohësisht edhe për përshtatjen në kohë të legjislacionit tonë me 
nevojat e reja që dalin në vazhdimësi në fushën e mjedisit me synim mbrojtjen efektive të 
tij. Si rezultat i këtij procesi të vazhdueshëm, aktualisht kemi një legjislacion të ri 
mjedisor më të plotë dhe modern.  

Ligji i ri kuadër që është në fuqi109 është përafruar plotësisht me Direktivën e BE-
së “Mbi përgjegjësinë mjedisore, parandalimin dhe riparimin e dëmeve mbi ambientin” të 
ndryshuar. Ai është hartuar si pjesë përbërëse e një pakete ligjore të propozuar nga 
Ministria e Mjedisit në qershor të vitit 2011, me synim krijimin e një baze të nevojshme 
ligjore, e cila do të bënte të mundur transpozimin e të gjithë direktivave të BE-së në 
fushën e mbrojtjes së mjedisit.110   

Në këtë ligj kuadër janë përcaktuar parimet, kërkesat, përgjegjësitë, rregullat dhe 
procedurat e përgjithshme për garantimin e mbrojtjes në një nivel të lartë të mjedisit në 
RSH, e cila është shpallur edhe si qëllimi kryesor i këtij ligji.111 Në përputhje me 
objektivat socialë të shtetit të shpallura në Kushtetutë, ligji i ri synon “parandalimin dhe 
pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të njeriut, sigurimin dhe përmirësimin e 
cilësisë së jetës, në dobi të brezave të sotëm dhe të ardhshëm, si dhe sigurimin e kushteve 
për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit” (neni 1).   

Në bazë të përcaktimeve më të plota dhe të detajuara në një kre të veçantë të ligjit 
të ri,112 parimet e përgjithshme të mbrojtjes së mjedisit janë si vijon113:   

1. zhvillimi i qëndrueshëm, 
2. parandalimi dhe marrja e masave paraprake, 
3. ruajtja e burimeve natyrore, 

107 Disa shtete i kanë grupuar ligjet më kryesore në fushën e mbrojtjes së mjedisit në një kod mjedisor. Shih 
për shembull, eksperiencën e Francës apo të Italisë.  
108 Deri në miratimin e ligjit më të ri në vitin 2011 janë miratuar dy ligje kuadër, përkatësisht i pari në vitin 
1993 dhe i dyti në vitin 2002 (ligji nr. 7664, datë 21.1.1993 “Për mbrojtjen e mjedisit”, si dhe ligji nr.8934, 
datë 5.9.2002 “Për mbrojtjen e mjedisit”). 
109 Ligji nr. 10 431, datë 09.06.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, i ndryshuar. 
110 Shih prezantimin e nismës ligjore në mbledhjen e datës 06.06.2011 të Komisionit parlamentar për 
Integrimin Europian (Kuvendi: Komisioni për Integrimin Europian, Procesverbali i mbledhjes së zhvilluar 
në datë 06.06.2011). 
111 Nenet 1 dhe 2 të ligjit nr. 10 431/2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar. 
112 Në ligjin e mëparshëm të vitit 2002, parimet e mbrojtjes së mjedisit ishin renditur në një dispozitë të 
vetme të përbashkët (neni 4) dhe vetëm për disa prej tyre ishte përcaktuar përmbajtja konkrete në 
kontekstin e dispozitës së përgjithshme mbi përkufizimin e termave (neni 3). 
113 Nenet 6 deri 14 të ligjit nr. 10 431/2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar. 
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4. zëvendësimi dhe/ose kompensimi, 
5. qasja e integruar, 
6. përgjegjësia e ndërsjellë dhe bashkëpunimi, 
7. “Ndotësi paguan”, 
8. e drejta për informim dhe pjesëmarrjen e publikut, 
9. nxitja e veprimtarive për mbrojtjen e mjedisit.  
 
Këto parime duhet të udhëheqin të gjithë legjislacionin mjedisor dhe veprimtarinë 

e aktorëve të përfshirë në fushën e mbrojtjes së mjedisit.  
Duke ndjekur modelin e Direktivës evropiane të transpozuar, në një kre të veçantë 

të ligjit të ri janë përcaktuar rregullat, përgjegjësitë dhe procedurat e përgjithshme mbi 
përgjegjësinë mjedisore, duke u bazuar në parimin “Ndotësi paguan”. Sikurse përcaktohet 
në dispozitën e parë të kreut të tetë të këtij ligji, qëllimi i përgjegjësisë për dëmin në mjedis 
është si vijon:  

a) parandalimi dhe zhdëmtimi i të gjithë dëmit që i shkaktohet mjedisit; 
b) rehabilitimi i mjedisit; 
c) prezantimi i masave dhe i praktikave për minimizimin e rrezikut të dëmtimit 

të mjedisit.  
Në këtë kontekst, në vijim të këtij kreu janë përcaktuar detyrat konkrete të 

autoriteteve publike,114 si dhe të operatorëve115 në funksion të përmbushjes së qëllimeve të 
lartpërmendura, duke përfshirë këtu edhe detyrimin e operatorit për mbulimin e 
shpenzimeve për masat parandaluese dhe rehabilituese për dëmin që ai ka shkaktuar në 
mjedis.116 Një vëmendje e veçantë i është kushtuar çështjes së sigurimit të burimeve apo 
fondeve financiare për mbulimin e shpenzimeve për kompensimin e dëmit dhe masat 
rehabilituese, duke përfshirë këtu edhe mbulimin e shpenzimeve nga buxheti i shtetit për 
masat rehabilituese që merren në rastin kur identifikimi i operatorit është i pamundur.117 
Çdo person fizik apo juridik, duke përfshirë këtu edhe shoqatat mjedisore “në territorin, që 
preket drejtpërdrejt apo vuan pasojat e dëmit të shkaktuar në mjedis”, mund të kërkojnë nga 
Agjencia Kombëtare e Mjedisit që t’i kërkojë operatorit rikthimin e mjedisit në gjendjen e 
tij të mëparshme dhe nëse kjo është e pamundur, ta detyrojë atë që të paguajë kompensimin 
e dëmit të shkaktuar në mjedis.118  

114 Detyra specifike janë përcaktuar në mënyrë të veçantë për Këshillin e Ministrave, Ministrin e Mjedisit, 
si dhe Agjencinë Kombëtare të Mjedisit. 
115 Sipas nenit 5/11, operator është “personi fizik apo juridik, që operon apo kontrollon instalimin, ose të cilit i 
është deleguar fuqi ekonomike vendimtare për funksionet teknike të instalimit, në përputhje me 
legjislacionin në fuqi”. 
116 Në nenin 51, pikat 2 dhe 3 janë përcaktuar disa raste të veçanta, në të cilat operatori përjashtohet nga 
përgjegjësia për të bërë kompensimin e shpenzimeve për marrjen e masave parandaluese e rehabilituese për 
dëmin e shkaktuar në mjedis. Sikurse përcaktohet edhe në Direktivën e BE-së, këto raste përjashtimore 
përfshijnë raste të veçanta, në të cilat vërtetohet që dëmi në mjedis nuk është shkaktuar për faj të operatorit. 
117 Në bazë të nenit 53 të ligjit të ri, çdo operator që kryen veprimtari që konsiderohen si të rrezikshme për 
mjedisin është i detyruar që të vërë paraprakisht në dispozicion fondet e nevojshme për kompensimin e një 
dëmi të mundshëm ndaj mjedisit apo për eliminimin e një kërcënimi të pashmangshëm për dëme në mjedis. 
Ndërkohë, për rastet kur identifikimi i operatorit është i pamundur, neni 54 i ligjit parashikon se për 
rehabilitimin e dëmit, pasojat e të cilit duhen eliminuar, burimet duhet të sigurohen nga Buxheti i Shtetit. 
Nëse operatori arrihet të identifikohet më pas, shpenzimet që janë bërë duhet të rimbursohen nga ky i 
fundit, me kërkesën e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit. 
118 Neni 52 i ligjit nr. 10 431/2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar. 
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Organet shtetërore për mjedisin, të përcaktuara në kreun e dhjetë të ligjit të ri janë 
si vijon: (1) Agjencia Kombëtare e Mjedisit; (2) Inspektorati që mbulon fushën e 
mbrojtjes së mjedisit.  

Agjencia Kombëtare e Mjedisit (AKM)  është institucion qendror publik në varësi 
të ministrit të Mjedisit, por që ka pavarësi në vendimarrjen dhe kryerjen e funksioneve të 
saj (neni 59/1,3). Përveç zyrës së saj qëndrore në Tiranë, AKM-ja ka edhe degë rajonale 
në qarqe që njihen si  “agjenci rajonale të mjedisit” (ARM).119  

Me ligjin e ri, funksionet e AKM-së janë zgjeruar më tej, duke përfshirë edhe një 
pjesë të funksioneve që më parë i ushtronte Ministria e Mjedisit. Si rrjedhim, aktualisht 
AKM-ja ushtron disa funksione të rëndësishme, të cilat përfshijnë: funksionet rregullatore 
për lejet përkatëse të mjedisit; hartimin e Programit Kombëtar për Monitorimin e Mjedisit 
dhe monitorimin e gjendjes së mjedisit; përgatitjen dhe publikimin e raporteve vjetore për 
gjendjen e mjedisit dhe të botimeve të tjera që kanë lidhje me mjedisin; kryerjen e 
kërkimeve shkencore që lidhen me mjedisin; përcaktimin e teknikave më të mira të 
disponueshme120 dhe të praktikave më të mira mjedisore; bashkëpunimin me Agjencinë 
Evropiane të Mjedisit dhe me organizata të tjera ndërkombëtare mjedisore dhe plotësimin e 
detyrimeve raportuese përkatëse; këshillimin dhe bashkëpunimin me Inspektoratin Shtetëror 
të Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave dhe inspektoratet e tjera në zbatim të legjislacionit mjedisor; 
këshillimin e organeve vendore për zbatimin e politikave mjedisore; krijimin dhe 
menaxhimin e Regjistrit të Shkarkimit dhe Transferimit të Ndotësve; kryerjen e shërbimeve 
të matjes së shkarkimeve në mjedis me kërkesë të ministrisë; menaxhimin e sistemit të të 
dhënave për pyjet; krijimin dhe menaxhimin e sistemit të informacionit mjedisor121; 
sigurimin e informacionit mjedisor për publikun si dhe të informacionit për publikun për 
procesin e vendimmarrjes për çështjet mjedisore; sigurimin e zbatimit të parimit të 
përgjegjësisë mjedisore për çdo operator; etj.122  Sipas një dispozite kalimtare të ligjit të ri, 
për një periudhë jo më të gjatë se tre vjet nga hyrja në fuqi e tij,123 këto funksione do të 
kryheshin nga Ministria e Mjedisit në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Mjedisit.124 
Synimi kryesor ka qenë që disa nga përgjegjësitë e Ministrisë të kalonin gradualisht në 
“trupa më teknike”, duke siguruar në këtë mënyrë një ndarje më të qartë të funksioneve dhe 
përgjegjësive.125  

119 Neni 59/1 i ligjit nr. 10 431/2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar, si dhe Kreu IV i VKM nr.47, 
datë 29.01.2014 “Për përcaktimin e rregullave për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të 
Mjedisit e të agjencive rajonale të mjedisit”. 
120 Sipas nenit 3/32 të ligjit nr. 10 431/2011 “Për lejet e mjedisit”, këto teknika nënkuptojnë stadin më 
efektiv dhe më të përparuar të zhvillimit të veprimtarive dhe të metodave të operimit të tyre. 
121 Në bazë të nenit 45/4 të ligjit nr. 10 431/2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar, ky sistem 
përmban të dhëna për “gjendjen e mjedisit, ngarkesën ndotëse dhe ndikimet në mjedis, reagimin e publikut”. 
Për më shumë, shih nenin 45 të këtij ligji. 
122 Neni 60, pika 1 e ligjit nr. 10 431/2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar, si dhe Kreu V i VKM 
nr.47/2014. Krahas kompetencave të përcaktuara në ligjin kuadër, AKM kryen edhe funksione të tjera që i 
ngarkohen me legjislacion të posaçëm. 
123 Ligji nr. 10 431/2011 “Për mbrojtjen e mjedisit” ka hyrë në fuqi 18 muaj pas botimit të tij në Fletoren 
Zyrtare nr.89, datë 30.06.2011 (shih nenin 75 të ligjit). 
124 Neni 74 i ligjit nr. 10 431/2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar. 
125 Kuvendi: Komisioni për Integrimin Europian, Procesverbali i mbledhjes së zhvilluar në datë 
06.06.2011, f.5. 
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Me ndryshimet ligjore të vitit 2011, rregullat për lejet e mjedisit janë përcaktuar në 
një ligj të posaçëm, të përafruar plotësisht me disa direktiva të BE-së.126 Ligji “Për lejet e 
mjedisit” përcakton rregulla të posaçme duke u bazuar në sistemin e lejeve të mjedisit që 
është krijuar në bazë të ligjit të ri “Për mbrojtjen e mjedisit”. Ky sistem është i përbërë prej 
tri nivelesh të lejeve të mjedisit, të tipit A, B dhe C, të cilat jepen përkatësisht për tri kategori 
të veprimtarive që duhet të pajisen me leje, A, B dhe C, duke u mbështetur në madhësinë 
dhe llojin e veprimtarisë, si dhe në mundësinë që ajo ka për të shkaktuar ndotje në atë masë 
që mund të sjellë dëm në mjedis dhe të rrezikojë shëndetin e njeriut.127 Për nivelet A dhe 
B, autoriteti kompetent që verifikon saktësinë e informacionit të dhënë nga operatori në 
kërkesën e tij për leje mjedisi është AKM-ja, e cila i jep mendimin e argumentuar ministrit 
për dhënien ose jo të kësaj lejeje, ndërsa për nivelin C, autoriteti që bën verfikimin dhe 
vendos për dhënien ose jo të lejes së mjedisit është ARM-ja.128 Inspektimi në instalimet e 
tipit A dhe B kryhet nga Inspektorati Shtetëror Kompetent, ndërsa në instalimet e tipit C, 
inspektimi kryhet nga ARM-ja.129 Në procesin e monitorimit të përputhshmërisë së 
veprimtarisë së çdo kategorie me kushtet e përcaktuara në lejen përkatëse të mjedisit, një rol 
të rëndësishëm kanë edhe vetë operatorët, të cilët kanë për detyrë që të kryejnë 
vetëmonitorimin e veprimtarisë së tyre dhe rezultatet e tij duhet t’ua japin autoriteteve 
përkatëse në përputhje me legjislacionin për lejet e mjedisit dhe me kushtet e përfshira në 
lejen përkatëse mjedisore.130 Në bazë të nenit 44 të ligjit të ri “Për mbrojtjen e mjedisit”, 
operatorët kryejnë monitorimin e shkarkimeve të veprimtarisë së tyre, të burimeve të 
shkarkimit, si dhe monitorime të tjera duke përdorur vetëm pajisje dhe instrumente të 
akredituara që ata disponojnë ose nëpërmjet laboratorëve të specializuar e të akredituar.  

Në kuadrin e reformimit të organeve shtetërore për mjedisin, edhe Inspektorati i 
Mjedisit është bërë objekt i ndryshimeve të rëndësishme, veçanërisht për shkak të 
riorganizimit të kryer në vitin 2011 në kuadrin e reformës në sistemin e inspektorateve të 
RSH.131 Me hyrjen në fuqi të ligjit “Për inspektimin në RSH”, si dhe ndryshimet 
përkatëse të bëra në vijim në ligjin e ri “Për mbrojtjen e mjedisit”, inspektimi për 
mbrojtjen e mjedisit kryhet nga inspektorati që mbulon fushën e mbrojtjes së mjedisit, i 
cili është i detyruar që t’i ushtrojë funksionet e tij në përputhje me dispozitat e të dy 
ligjeve në fjalë.132 Në ligjin “Për inspektimin në RSH” 133 janë përcaktuar parimet e 
përgjithshme të inspektimit, organizimi i institucioneve publike që kryejnë funksione 
inspektimi, statusi i inspektorëve, rregullat e procedimit administrativ të inspektimit dhe 
krijimi e funksionet e Inspektoratit Qendror (neni 1). Veprimtaria e inspektimit udhëhiqet 
nga këto parime të përgjithshme: parimi i pavarësisë së inspektimit, parimi i 

126 Ligji nr. 10 448, datë 14.7.2011 “Për lejet e mjedisit”, i ndryshuar. 
127 Neni 29/2 i ligjit nr. 10 431/2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar. 
128 Neni 4/2, shkronjat “c” dhe “ç” të ligjit nr. 10 448/2011 “Për lejet e mjedisit”, të ndryshuar. 
129 Neni 24/1,2 i ligjit nr. 10 448/2011 “Për lejet e mjedisit”, të ndryshuar. 
130 Neni 44, pika 4 e ligjit nr. 10 431/2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar. 
131 Në kuadrin e kësaj reforme të rëndësishme, paralelisht me miratimin e ligjit horizontal “Për inspektimin 
në RSH” është kryer edhe riorganizimi i inspektorateve të ndryshme brenda ministrive të linjës duke synuar 
që të gjitha inspektoratet që vepronin brenda një ministrie linje të shkriheshin në një të vetme. (Shih tre 
hapat e ndërmarra për integrimin e reformës si një të tërë, në prezantimin e projektligjit përkatës gjatë 
mbledhjes së datës 01.06.2011 të Komisionit parlamentar për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe 
të Drejtat e Njeriut, në Procesverbalin përkatës, f.6.) 
132 Neni 62, pikat 1 dhe 3 të ligjit nr. 10 431/2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar me ligjin 
nr.31/2013. 
133 Ligji nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”. 
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proporcionalitetit në veprimtarinë e inspektimit, parimi i programimit të inspektimeve, 
parimi i dispozitës më të favorshme ligjore, si dhe parimi i informimit të publikut dhe 
mbrojtjes së konfidencialitetit.134 Ky ligj përbën vetëm “kuadrin horizontal”, ndërsa 
procedurat e ndryshme apo tipologjia e veçantë e inspektimit në fusha specifike mund të 
përcaktohen konkretisht në ligjet përkatëse sektoriale.135   

Në bazë të ligjit të ri “Për mbrojtjen e mjedisit”, funksionet e inspektoratit që 
mbulon fushën e mbrojtjes së mjedisit janë si vijon:  

a) siguron kontrollin shtetëror të mbrojtjes së mjedisit siç parashikohet në këtë ligj 
dhe në legjislacionin e posaçëm në fuqi;  

b) siguron përmbushjen e kushteve të lejes përkatëse të mjedisit, në përputhje me 
dispozitat e këtij ligji dhe të ligjit për lejet e mjedisit;  

c) përgatit programet vjetore të inspektimit dhe për sigurimin e zbatimit të tyre;  
ç) siguron informimin për publikun për çështjet mjedisore, në përputhje me 

dispozitat e këtij ligji;  
d) siguron informimin për publikun për procesin e vendimmarrjes për çështjet e 

mjedisit, në përputhje me dispozitat e këtij ligji;  
dh) siguron zbatimin e parimit të përgjegjësisë mjedisore, në përputhje me dispozitat 

e këtij ligji;  
e) kryen kontrollin për zbatimin e detyrave, të shoqëruara me hetimin e zonave të 

ndotura apo potencialisht të ndotura, si dhe të detyrave e të programit për rehabilitimin e 
zonës së ndotur;  

ë) çdo funksion tjetër të përcaktuar në ligje të tjera të posaçme, që kanë të bëjnë me 
mbrojtjen e mjedisit.136  

Në rast të konstatimit të shkeljeve të kërkesave ligjore që përbëjnë kundërvajtje 
administrative, inspektorati që mbulon fushën e mbrojtjes së mjedisit ka të drejtën e 
vendosjes së dënimit kryesor me gjobë, si dhe të dënimit plotësues të sekuestrimit të 
pajisjes me të cilën është kryer kundërvajtja.137  

Në zbatim të ligjit “Për inspektimin në RSH”, Këshilli i Ministrave ka vendosur 
krijimin e një Inspektorati Shtetëror të përbashkët për kryerjen e funksioneve të 
inspektimit në fushën e mjedisit, pyjeve dhe ujërave. Ky inspektorat shtetëror do të jetë 
përgjegjës edhe për funksionet apo kompetencat e tjera të përcaktuara nga legjislacioni në 
fuqi për inspektoratin shtetëror që mbulon fushën e mjedisit.138  

Në bazë të VKM nr.46/2014, Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe 
Ujërave (ISHMPU) është i organizuar në nivel qëndror dhe rajonal, si dhe drejtohet nga 
kryeinspektori (Kreu III, pikat 1 dhe 2). Degët rajonale të ISHMPU-së drejtohen nga 
drejtuesi i degës rajonale (Kreu III, pika 12). Ministria e Mjedisit mbështet funksionin 
efektiv të ISHMPU-së, por në përgjegjësinë e ministrisë nuk përfshihet drejtimi 
operacional i veprimtarisë së inspektimit (Kreu I, pika 2). Me mbështetjen metodologjike 

134 Shih nenet 5 deri 9 të ligjit nr. 10433/2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”. 
135 Kuvendi: Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, Procesverbali 
i mbledhjes të zhvilluar në datë 01.06.2011, f.6. 
136 Neni 62, pika 1 e ligjit nr. 10 431/2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar. 
137 Neni 69, pika 2 e ligjit nr. 10 431/2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar. 
138 Kreu II, pika 3 e VKM nr. 46, datë 29.01.2014 “Për krijimin dhe mënyrën e organizimit e të 
funksionimit të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave.” 
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të Inspektoratit Qëndror139, ministria përcakton objektivat vjetorë dhe afatmesëm 
strategjikë të ISHMPU-së, si dhe treguesit specifikë të efektivitetit e të cilësisë së 
veprimtarisë së inspektimit dhe punës së inspektoratit.140 Ministri i Mjedisit ka të drejtë të 
kërkojë raporte, informacione dhe dokumente për veprimtarinë e inspektimit në 
përgjithësi apo për një çështje konkrete, si dhe mund të urdhërojë fillimin e një 
inspektimi për një subjekt të caktuar apo për një çështje konkrete me më shumë se një 
subjekt.141   

Ministria e Mjedisit142 ka një rol kryesor në procesin e planifikimit, pasi ajo është 
përgjegjëse për përgatitjen e strategjive dhe planeve mjedisore kombëtare në mënyrë 
periodike.143 Konkretisht, Ministria e Mjedisit ka për detyrë që të hartojë strategji 
ndërsektoriale dhe sektoriale, si dhe plane kombëtare dhe rajonale të veprimit për këto 
fusha të përgjegjësisë shtetërore:  

1. Sektorin e mjedisit, përfshirë politikat, standardet dhe monitorimin e mbetjeve 
urbane, cilësinë e ajrit, zhurmat, ndotjen industriale, kimikatet, ndryshimet klimatike dhe 
monitorimin e treguesve të mjedisit, vlerësimin e ndikimit në mjedis.  

2. Natyrën dhe biodiversitetin, përfshirë florën dhe faunën, mbrojtjen e tokës nga 
erozioni e degradimi, mbrojtjen e peizazhit natyror, mbrojtjen e faunës së egër e të 
specieve të rrezikuara dhe zonat e mbrojtura.  

3. Sektorin e burimeve ujore, përfshirë ujërat e brendshme, ujërat nëntokësore dhe 
ujërat detare. 

4. Sektorin e pyjeve dhe kullotave.144  
Në këtë kontekst, misioni i saj është të hartojë dhe zbatojë politika që synojnë 

“mbrojtjen e mjedisit, përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore, nxitjen dhe 
promovimin e burimeve të rinovueshme, mbrojtjen e natyrës e të biodiversitetit, 
zhvillimin dhe menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve e kullotave, si dhe mbrojtjen e 
cilësisë së ujërave dhe përdorimin e qëndrueshëm të burimeve ujore.”145  

Ministria e Mjedisit ka një rol vendimtar edhe në procesin e vlerësimit strategjik 
mjedisor,146 i cili është një element i rëndësishëm në sigurimin e mbrojtjes së mjedisit në 
procesin e planifikimit.147 Përgjegjësitë e saj lidhur me këtë proces të rëndësishëm 
fillojnë që nga propozimi për miratim nga Këshilli i Ministrave të listës së detajuar të 

139 Inspektorati Qendror është institucion publik qendror, në varësi të Kryeministrit, që ka për mision 
përmirësimin e efektivitetit dhe përgjegjshmërisë së të gjithë veprimtarisë të inspektimit në RSH (shih 
nenet 15 dhe 16 të ligjit nr. 10433/2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”). 
140 Neni 18/2 i ligjit nr. 10433/2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”. 
141 Neni 18, pikat 4 dhe 5 të ligjit nr. 10433/2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”. 
142 Ministria e Mjedisit është një ministri relativisht e re, pasi ajo është krijuar vetëm në vitin 2001. (Shih 
VKM nr. 34, datë 28.01.2002 “Për miratimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Mjedisin”) 
143 Neni 21 i ligjit nr. 10 431/2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar. 
144 Pikat III dhe IV të VKM nr. 945, datë 9.10.2013 “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të 
Ministrisë së Mjedisit”, të ndryshuar. 
145 Pika II e VKM nr. 945/2013 “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së 
Mjedisit”, të ndryshuar. 
146 Sipas ligjit të posaçëm nr.91/2013 “Për vlerësimin strategjik mjedisor”, këtij procesi i nënshtrohen në 
mënyrë të detyrueshme disa plane dhe programe të përgatitura nga autoritetet planifikuese shtetërore në 
nivel kombëtar, ndërvendor ose vendor. Përmes tij kërkohet që çështjet e mjedisit të përfshihen gjatë 
hartimit, miratimit, rishikimit, ndryshimit ose modifikimit të planeve a programeve me pasoja të mundshme 
negative në mjedis. 
147 Shih nenin 24 të ligjit nr. 10 431/2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar. 

21 
 

                                                 



Enkelejda Turkeshi  Mbrojtja juridike penale e mjedisit 

planeve apo programeve me pasoja negative të rëndësishme në mjedis, e deri në dhënien 
e qëndrimit zyrtar të ministrisë përmes deklaratës së ministrit, e cila është një kusht i 
domosdoshëm për marrjen në shqyrtim të planit apo programit të propozuar nga autoriteti 
miratues.148 Në këtë deklaratë përcaktohen edhe kërkesat për monitorimin mjedisor, si 
dhe për raportimin periodik në ministri të autoritetit propozues gjatë fazave të zbatimit të 
planit dhe programit.149 Ministria ka detyrime të rëndësishme edhe në kuadrin e 
vlerësimit të ndikimeve ndërkufitare të një plani apo programi të propozuar, në zbatim të 
kërkesave të Konventës së Kombeve të Bashkuara “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis 
në kontekst ndërkufitar” dhe protokollit të saj “Për vlerësimin strategjik mjedisor”.150   

Në kuadrin e instrumenteve dhe mjeteve të politikës së mbrojtjes së mjedisit, 
Ministria e Mjedisit ka një rol të rëndësishëm për nxitjen dhe mbështetjen e veprimtarive 
që synojnë një nivel më të lartë mbrojtjeje të mjedisit, përmes dhënies së ekoetiketës, 
nxitjes për përdorimin e skemës së ekomenaxhimit e auditimit dhe të pjesëmarrjes 
vullnetare të organizatave, si dhe përmes nxitjes, mbështetjes dhe organizimit të edukimit 
dhe trajnimit për mbrojtjen e mjedisit në bashkëpunim me ministritë përgjegjëse për 
arsimin dhe për çështjet e punësimit dhe formimin profesional.151  

Duke patur parasysh faktin se mjedisi nuk mund të konsiderohet si një çështje që i 
përket vetëm Ministrisë së Mjedisit, por si një çështje “sektoriale” që kërkon përfshirjen e 
të gjithë aktorëve, sipas përgjegjësisë përkatëse,152 ligji i ri kuadër ka parashikuar 
shprehimisht domosdoshmërinë e bashkëpunimit dhe të veprimeve të përbashkëta 
ndërmjet autoriteteve publike, si dhe ndërmjet këtyre të fundit dhe personave privatë. 
Konkretisht, në bazë të parimit të përgjegjësisë së ndërsjellë dhe bashkëpunimit, për 
mbrojtjen e mjedisit është e domosdoshme që autoritetet publike të bashkëpunojnë me 
njëra-tjetrën, si dhe të ndërmarrin veprime të përbashkëta, si gjatë hartimit dhe miratimit 
të Strategjisë për Mbrojtjen e Mjedisit, programeve, planeve dhe rregullave të ndërhyrjes, 
ashtu edhe gjatë dhënies së lejeve të mjedisit dhe gjatë zbatimit të politikës, kontrollit dhe 
masave të tjera mjedisore (neni 11/1). Gjithashtu, në zbatim të këtij parimi, çdo autoritet 
publik, brenda kompetencave të tij, duhet të sigurojë mënyrën dhe kushtet për 
bashkëpunim me personat privatë, me qëllim arritjen e objektivave për mbrojtjen e 
integruar të mjedisit,  e cila nënkupton mbrojtjen e përbërësve të tij, “si veçmas, ashtu 
edhe në kombinim, duke pasur parasysh ndërveprimet ndërmjet tyre”  (neni 15). 

Duke iu rikthyer sërish çështjes së burimeve të së drejtës së mjedisit, vlen të 
theksohet se krahas përafrimit me direktivat dhe rregulloret mjedisore të BE-së, 
legjislacioni i ri mjedisor ka shërbyer edhe për përshtatjen e legjislacionit kombëtar me 
kërkesat e konventave ndërkombëtare ku RSH është palë.153 Në fakt, sikurse ka ndodhur 

148 Shih ligjin nr.91/2013 “Për vlerësimin strategjik mjedisor”, i cili përcakton kërkesat e hollësishme lidhur 
me çdo fazë të këtij procesi. Ministria e Mjedisit ka për detyrë që të hartojë edhe një raport të përvitshëm 
për zbatimin e këtij ligji (neni 19). 
149 Neni 12, pika 5, shkronjat “e” dhe “ë” të ligjit nr.91/2013 “Për vlerësimin strategjik mjedisor”. 
150 Shih nenet 16 dhe 17 të ligjit nr.91/2013 “Për vlerësimin strategjik mjedisor” mbi përgjegjësitë e 
Ministrisë së Mjedisit lidhur me vlerësimin e ndikimeve ndërkufitare të planeve ose programeve të 
propozuara, përkatësisht, në mjedisin ndërkufitar në Shqipëri, si dhe në mjedisin e një shteti tjetër. 
151 Shih Kreun IX të ligjit nr. 10 431/2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar. 
152 Kuvendi: Komisioni për Integrimin Europian, Procesverbali i mbledhjes së zhvilluar në datë 
06.06.2011, f.5. 
153 Disa nga aktet juridike më kryesore ku RSH është palë do të trajtohen në vijim, në kontekstin e 
mbrojtjes së mjedisit në nivel ndërkombëtar. 
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edhe në shtete të tjera evropiane, një pjesë e madhe e dispozitave të legjislacionit 
kombëtar mjedisor e kanë origjinën e tyre në burime me karakter ndërkombëtar.154  

Një burim tjetër i rëndësishëm i së drejtës së mjedisit në RSH është edhe 
legjislacioni penal. Pas miratimit të ligjit të parë për mbrojtjen e mjedisit155 në vitin 1993, 
në të cilin mbrojtja e mjedisit nga ndotja dhe dëmtimi parashikohej shprehimisht si një 
detyrë për të gjitha organet shtetërore dhe personat juridikë e fizikë,156 mjedisi dhe 
mbrojtja e tij nëpërmjet të drejtës penale njohën një promovim të veçantë me miratimin e 
KP të ri në vitin 1995. Në krahasim me KP të mëparshëm, normat e pjesës së posaçme të 
KP të ri, të cilat iu kushtohen posaçërisht mbrojtjes së mjedisit nga veprat penale, tashmë, 
jo vetëm që janë zgjeruar në numër dhe përmbajtje, por njëkohësisht, për herë të parë, 
është bërë një përpjekje për t’i grupuar ato në një kre të veçantë të kësaj pjese të Kodit, 
duke nxjerrë kështu në pah objektin grupor të përbashkët të veprave penale të përfshira në 
të. Në këtë kontekst, mjedisi, në kuptimin e objektit grupor, është objekt i përbashkët për 
disa vepra penale të ngjashme, i cili, si i tillë, përfshin në vetvete disa objekte të veçanta 
që preken nga këto vepra penale157.   

Nga mënyra se si është ndërtuar ky kod i ri, duke u bazuar edhe në modelet e 
kodeve penale bashkëkohore të shteteve demokratike, si për shembull të Francës, 
Gjermanisë, Italisë etj,158 por duke mësuar edhe nga përvojat e tyre më të mira në këtë 
drejtim në bazë të reformave përkatëse vijuese, vihet re se ligjvënësi shqiptar i ka 
kushtuar mjedisit një vëmendje më të madhe dhe një vlerësim të veçantë, si një e mirë 
juridike shumë e rëndësishme, e cila sipas zgjedhjes së ligjvënësit që në fillimin e viteve 
’90 meritonte edhe një kre krejtësisht të veçantë me veprat penale kryesore.  

Ndërkohë, me miratimin e Kushtetutës së re në vitin 1998, ndër nenet e para të 
pjesës së përgjithshme të KP të ri është shtuar një dispozitë e re,159 në të cilën tashmë 
parashikohen shprehimisht detyrat e legjislacionit penal shqiptar. Në këtë dispozite të re, 
mjedisi përmendet në mënyrë të veçantë si një ndër të mirat juridike të rëndësishme, të 
cilën legjislacioni penal ka për detyrë ta mbrojë nga veprat penale. 

Në këtë kontekst, edhe KP luan një rol të rëndësishëm në sistemin e të drejtës së 
mjedisit, i cili përfshin në këtë mënyrë të gjithë aspektet e sistemit tonë ligjor duke filluar 
që nga Kushtetuta, ligjet, aktet nënligjore, si dhe të drejtën penale, për aq sa këto 
elementë zbatohen për qëllime që lidhen me mjedisin.160  

Megjithatë, vlen të theksohet se mbrojtja juridike penale ka natyrë subsidiare, pasi 
ajo vihet në veprim kur mekanizmat parandalues kanë rezultuar të pasuksesshëm, si dhe 
kur të mirat juridike të rëndësishme nuk mund të mbrohen me mjete apo mënyra të 
tjera.161 E drejta penale, më së shumti, intervenon si një mjet aksesor për të siguruar 

154 G. Cantillo, Diritto all’ambiente e forme di tutela nel diritto internazionale, vep. e cit., f.56. 
155 Ligji nr. 7664, datë 21.1.1993 “Për mbrojtjen e mjedisit”. 
156 Shih nenin 3 të ligjit nr. 7664, datë 21.1.1993 “Për mbrojtjen e mjedisit”. 
157 I.Salihu, E drejta penale, Pjesa e Përgjithshme, Leoprint, Prishtinë, 2005, f.187. 
158 I.Elezi, S.Kaçupi, M.Haxhia, Komentari i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë (Pjesa e 
Përgjithshme), Ribotim, Botimet KUMI, Tiranë, 2012, f.13. 
159 Neni 1/b, i shtuar me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, 
datë 27.1.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar” 
160 T.F.P. Sullivan (Editor), Environmental Law Handbook, vep. e cit., f.4.   
161 V.Kambovski, E drejta penale, Pjesa e Përgjithshme, Botim i dytë, Furkan ISM, Shkup, 2007, f.11 dhe 
I. Salihu, E drejta Penale, Pjesa e Përgjithshme, Leoprint, Prishtinë, 2005, f.29. 

23 
 

                                                 



Enkelejda Turkeshi  Mbrojtja juridike penale e mjedisit 

respektimin e normave të tjera juridike dhe ka rolin e “rojtarit të së drejtës”.162  Pra, 
legjislacioni penal duhet konsideruar nga shteti si një mjet “ultima ratio” për mbrojtjen e 
të mirave juridike. Parimi “ultima ratio” apo i inkriminimit si mjet i fundit në 
vendimmarrjen e ligjvënësit, i cili është konsideruar si një parim i etikës legjislative, 
nënkupton se legjislacioni penal konsiderohet si mjet ultima ratio për shtetin në 
përpjekjen e tij për të mbrojtur të mirat juridike, pasi ai duhet të përdorë mjete të tjera më 
pak intruzive nëse ato mund të sigurojnë një mbrojtje të mjaftueshme për të mirën 
juridike në fjalë.163 Në mbështetje të këtij parimi është shprehur edhe jurisprudenca 
kushtetuese, në të cilën normat juridike penale konsiderohen si “mjet i fundit 
shtrëngues”.164   

Përveç karakterit subsidiar, mbrojtja juridike penale ka edhe karakter fragmentar, 
pasi ajo mbulon vetëm një rreth të caktuar të të mirave juridike dhe vetëm forma të 
caktuara të sulmit ndaj këtyre të mirave.165 Vlerat apo të mirat e tjera juridike mbrohen 
me normat e tjera juridike, si p.sh. normat e të drejtës administrative, etj.166  

Sipas rekomandimit të Shoqatës Ndërkombëtare për të Drejtën Penale, ndonëse 
roli kryesor i takon disiplinave jopenale, legjislacioni penal duhet që, së pari, të ndërhyjë 
për të siguruar efikasitetin e këtyre disiplinave jopenale, veçanërisht të së drejtës 
administrative ose civile. Në këtë rol, legjislacioni penal, nga njëra anë ka funksion 
aksesor, por nga ana tjetër, në rastet e sulmeve të rënda ndaj mjedisit është e nevojshme 
që ai të intervenojë në një rol të pavarur.167 Në këtë kontekst, ai përfaqëson një pjesë të 
rëndësishme të legjislacionit me impakt domethënës në fushën e të drejtës së mjedisit.168  

 
1.5 Mbrojtja e mjedisit në nivel ndërkombëtar dhe evropian. 
 
 1.5.1 Vështrim i përgjithshëm mbi fillesat dhe evoluimin e të drejtës 
ndërkombëtare të mjedisit.  
  
 Mjedisi është cilësuar edhe si një vlerë themelore e komunitetit ndërkombëtar, 
mbrojtja e të cilës korrespondon me një interes të të gjithë shteteve dhe njëkohësisht të 
secilit prej tyre, ashtu sikurse edhe nevojat e tjera parësore të mbarë njerëzimit.169 Lindja 
e të drejtës  ndërkombëtare të mjedisit si disiplinë më vete e të drejtës ndërkombëtare 
nënkupton një forcim të vënies në jetë të mbrojtjes se mjedisit në shkallë globale.170 

162 P. Graven, L’infraction penale punissable, Deuxieme edition, Berne, 1995, f.5, në V. Kambovski, E 
drejta penale, Pjesa e Përgjithshme, vep. e cit., f.11. 
163 N. Jareborg, Criminalisation as Last Resort (Ultima Ratio), Ohio State Journal of Criminal Law, Vol.2, 
2004, f.521;  M.D. Dubber, Theories of Crime and Punishment in German Criminal Law, Buffalo Legal 
Studies Research Paper Series, f.11, në faqen e internetit <www.ssrn.com>. 
164 Shih për shembull vendimin nr.1, datë 12.01.2011 të Gjykatës Kushtetuese. 
165 G.Fiandaca, E.Musco, Diritto penale, Parte Generale, Quarta edizione, Bologna, 2001, f.32, në 
V.Kambovski, E drejta penale, Pjesa e Përgjithshme, vep. e cit., f.11. 
166 I. Salihu, E drejta Penale, Pjesa e Përgjithshme, vep. e cit., f.29. 
167 Shih Rezolutat e miratuara në Kongresin e XII-të, Seksioni II mbi mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet të 
drejtës penale, Hamburg, Shtator 1979, në  Resolutions of the Congresses of the AIDP/IAPL (1926-2004), 
Toulouse, 2009, f.99 në faqen e internetit <http://www.penal.org/IMG/pdf/NEP21anglais.pdf> 
168 K. L. Schroeder, Environmental Law, West Legal Studies, Cengage Learning, 2007, f.10. 
169 G. Cantillo, Diritto all’ambiente e forme di tutela nel diritto internazionale, vep. e cit., f.4. 
170 Instrumentat e politikës ndërkombëtare të mjedisit, Mondializimi dhe zhvillimi durabël - Fashikulli 3.B., 
f.2 në faqen e internetit <http://www.unesco.org/most/Fashikulli-3B.pdf>. 
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Përballë dëmeve të shkaktuara nga ndotja, e cila është një fenomen që nuk njeh kufij 
gjeografikë, legjislacioni kombëtar i miratuar në shtete të ndryshme dhe mbrojtja e 
mjedisit e njohur deri në nivelin kushtetues, shumë shpejt rezultuan të pamjaftueshme 
duke bërë që ekuilibri i ekosistemit të kthehet në një objekt me interes të përgjithshëm.171 
Rritja e ndotjes dhe katastrofat ekologjike gjithnjë e më të shpeshta i kanë detyruar shtetet 
që të hartojnë konventa ndërkombëtare, rajonale, dypalëshe, si dhe të përgatisin 
instrumenta që synojnë mbrojtjen e mjedisit në të gjitha format e tij.172 Në këtë kontekst, 
e drejta ndërkombëtare e mjedisit është zhvilluar në dy drejtime: nga njëra anë janë 
rregullat dypalëshe dhe nga ana tjetër, marrëveshjet shumëpalëshe, të cilat janë 
shumëfishuar duke filluar nga viti 1970.173   
 Lindja e të drejtës ndërkombëtare të mjedisit mund të konsiderohet se daton në 
mesin e shekullit XIX, në kohën kur bashkë me zhvillimin e proceseve të industrializimit, 
të shoqëruar me rritjen e shfrytëzimit të burimeve natyrore, shtetet filluan të miratonin 
ligjet e tyre me rregulla që synonin mbrojtjen e mjedisit dhe pikërisht rreth fundit të 
viteve 1800 janë miratuar sipas rastit konventat e para ndërkombëtare në këtë fushë,174 
kryesisht marrëveshje dypalëshe, por në ndonjë rast edhe shumëpalëshe175.  
 Ndërsa, fillesat e të drejtës ndërkombëtare mjedisore “bashkëkohore” apo 
moderne i përkasin viteve ’60 të shekullit të kaluar, kohë në të cilën zhvillimi i vrullshëm 
ekonomik pas përfundimit të luftës së dytë botërore, bashkë me shfaqjen e katastrofave 
ekologjike (sikurse ishte p.sh., rasti i fundosjes së çisternës së naftës “Torrey Canyon”, 
nga e cila doli naftë e papërpunuar në një sasi të atillë sa të shkaktonte përmbytjen e 
brigjeve të Francës dhe Anglisë), kontribuan në rritjen e ndërgjegjësimit në botën 
shkencore dhe shoqërinë civile mbi efektet anësore që lidhen me procesin e 
industrializimit, si dhe perceptimit të rreziqeve që lidhen me avancimin e ndotjes së 
elementëve që mundësojnë jetën e qenieve njerëzore, në rradhë të parë të ujit dhe ajrit.176   

Deri nga fundi i viteve ’60, shumica e marrëveshjeve ndërkombëtare që synonin 
mbrojtjen e mjedisit kanë shërbyer për qëllime ngushtësisht utilitariste.177 Megjithë 
progresin e arritur deri në këtë periudhë, faktikisht ende nuk ekzistonte një strategji 
mjedisore koherente në nivel ndërkombëtar, pasi e drejta ndërkombëtare e mjedisit 
realisht ishte ende e përbërë nga një grupim i paorganizuar i rregullave me natyrë 
sektoriale, të cilat në thelb nuk parashikonin mekanizma sanksionues, si dhe mungonin 

171 F. Antich, Linee evolutive del diritto internazionale dell’ambiente. Verso un modello di protezione 
ambientale a livello mondiale në revistën juridike “AmbienteDiritto” në faqen e internetit 
<www.ambientediritto.it>. 
172 Po aty. 
173 Instrumentat e politikës ndërkombëtare të mjedisit, Mondializimi dhe zhvillimi durabël - Fashikulli 3.B., 
vep.e cit., f.2.  
174 G. Cantillo, Diritto all’ambiente e forme di tutela nel diritto internazionale, vep. e cit., f.15-16. 
175 Ndër konventat dypalëshe përmendet ajo midis Francës dhe Britanisë së Madhe, e miratuar në Nëntor të 
vitit 1867, për luftën kundër mbipeshkimit të stridheve, ndërsa Konventa për mbrojtjen e zogjve të 
dobishëm për bujqësinë, e nënshkruar në Paris më 19.03.1902, mund të konsiderohet si konventa e parë 
shumëpalëshe që ka hyrë në fuqi me synim mbrojtjen e disa specieve të kafshëve. (G. Cantillo, Diritto 
all’ambiente e forme di tutela nel diritto internazionale, vep. e cit., f.16.) 
176 G. Cantillo, Diritto all’ambiente e forme di tutela nel diritto internazionale, vep. e cit., f.21-22. 
177 A.C. Kiss, D. Shelton, Guide to International Environmental Law, 2007, vep. e cit., f.32, në A.Burnett, 
ASIL Guide to Electronic Resources for International Law: International Environmental Law, f.1, në faqen 
e internetit <http://www.asil.org/erg/?page=ienvl>. 
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institucionet globale që në ndonjë mënyrë do të ishin përgjegjëse për koordinimin e 
tyre.178  

Megjithatë, duke filluar nga viti 1972 me Deklaratën e Stokholmit të Konferencës 
së Kombeve të Bashkuara mbi Mjedisin Njerëzor, marrëveshjet ndërkombëtare filluan të 
pasqyronin një dëshirë për të kufizuar dëmtimet e mjedisit.179 

Parimet e të drejtës ndërkombëtare mjedisore bashkëkohore kanë filluar të 
shfaqen në vitin 1972 gjatë Konferencës së Stokholmit180 duke kulmuar në vitin 1992 në 
“Samitin e Tokës” në Rio De Zhaneiro181. Në këtë kontekst, vlen të theksohet se në 
zhvillimin e të drejtës ndërkombëtare mjedisore bashkëkohore një rol thelbësor kanë 
luajtur shumë organizata ndërkombëtare, përfshirë Organizatën e Kombeve të Bashkuara 
(në vijim: OKB).182  Konferenca e Kombeve të Bashkuara mbi Mjedisin Njerëzor, e 
zhvilluar në Stokholm në vitin 1972, shënon fillesat e shfaqjes së një ndërgjegjësimi në 
nivel global dhe institucional mbi problemet që lidhen me mjedisin,183 dhe që nga ai 
moment mbrojtja dhe përmirësimi i mjedisit janë shndërruar, sipas objektivave të 
Kombeve të Bashkuara, në prioritete të një rëndësie të veçantë, duke qenë se janë një 
parakusht për mirëqenien e popujve dhe zhvillimin e të gjithë botës në tërësi.184 Në 
konferencën e Stokholmit është njohur ekzistenca e një fushe të veçantë të së drejtës 
ndërkombëtare, e rezervuar për mjedisin.185  

Pas Konferencës së Stokholmit janë krijuar edhe tre organizma themelorë, të cilët 
kanë kryer kërkime shkencore dhe studime të shumta mbi gjendjen e planetit: UNEP 
(Programi i Kombeve të Bashkuara për Mjedisin), i cili së bashku me UNDP (Programi i 
Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin), FAO (Organizata për Ushqimin dhe Bujqësinë), 
UNESCO (Organizata e Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë) dhe 
IUCN (Unioni Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës) përbën një nga referencat më të 
rëndësishme për zhvillimin e qëndrueshëm në nivel botëror; Komisioni Botëror për 
Mjedisin dhe Zhvillimin (i njohur edhe si Komisioni Brundtland); Paneli shkencor 
ndërqeveritar për studimin e ndryshimeve klimaterike (IPCC).186 
 Këto zhvillime në nivel global janë reflektuar edhe në nivelin kombëtar përmes 
legjislacioneve të brendshme mbi mbrojtjen e mjedisit, ku të parët që e përfshinë 
mbrojtjen e mjedisit në legjislacionet e tyre kanë qenë shtetet e zhvilluara, dhe kjo jo 

178 G. Cantillo, Diritto all’ambiente e forme di tutela nel diritto internazionale, vep. e cit., f.25-6. 
179 A.Burnett, ASIL Guide to Electronic Resources for International Law: International Environmental 
Law, f.1, në faqen e internetit <http://www.asil.org/erg/?page=ienvl>. 
180 Konferenca e Kombeve të Bashkuara mbi Mjedisin Njerëzor, e zhvilluar në Stokholm në vitin 1972. 
Deklarata e Stokholmit parashtronte parimet mjedisore, si dhe çoi në krijimin e Programit për Mjedisin në 
OKB (T.F.P. Sullivan (Editor), Environmental Law Handbook, vep. e cit., f.3.). 
181 Konferenca e Kombeve të Bashkuara mbi Mjedisin dhe Zhvillimin, e zhvilluar në Rio de Janeiro në 
qershor të vitit 1992. 
182 L.A.Malone, Environmental Law, Aspen Publishers Online, 2007,f.56. 
183 Në Deklaratën finale shkruhet se: “kemi arritur në një pikë të historisë në të cilën jemi të detyruar të 
rregullojmë veprimet tona në të gjithë botën, duke u treguar më të kujdesshëm ndaj ndikimeve që ato kanë 
mbi mjedisin” (shih Parimin 6 të Deklaratës së Stokholmit në faqen e internetit <http://www.unep.org/ 
Documents.Multilingual/ Default.asp?documentid=97&articleid=1503>) 
184 F.Antich, “Linee evolutive del diritto internazionale dell’ambiente. Verso un modello di protezione 
ambientale a livello mondiale” , vep. e cit. 
185 Instrumentat e politikës ndërkombëtare të mjedisit, Mondializimi dhe zhvillimi durabël - Fashikulli 3.B., 
vep.e cit., f.2. 
186 F.Antich, “Linee evolutive del diritto internazionale dell’ambiente. Verso un modello di protezione 
ambientale a livello mondiale”, vep. e cit.. 
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vetëm për shkak se sundimi i ligjit siguronte një mundësi të tillë, por edhe për shkak të 
faktit se ato ishin më të prekur nga dëmi që shkakton ndotja e mjedisit të tyre si pasojë e 
teknologjive që nuk përmbushnin standartet mjedisore.187  

Sikurse është theksuar në literaturën relevante, e drejta ndërkombëtare e mjedisit, 
më së shumti, buron nga “një grup konventash ndërkombëtare mjedisore, të cilat janë 
miratuar nën kujdesin e OKB-së dhe/ose nga traktate ndërkombëtare”, si p.sh. Protokolli i 
Montrealit i vitit 1987, në bazë të të cilit është ndaluar prodhimi i disa substancave të 
caktuara që hollojnë shtresën e ozonit, apo Protokolli i Kiotos mbi Ndryshimet 
Klimatike,188 i cili synon të krijojë një kuadër për reduktimet e ardhshme në shkarkimet e 
gazrave me efekt serë në rang global, si p.sh. dioksidi i karbonit dhe ozoni.189 Shumica e 
këtyre konventave ndërkombëtare mjedisore nuk janë direkt të zbatueshme, por iu bëjnë 
thirrje të gjithë shteteve që kanë nënshkruar një konventë të caktuar që të vënë në zbatim 
një program legjislativ kombëtar të përshtatshëm për shtetin përkatës, i cili mund të 
vendosë kufizime ose kërkesa të caktuara për bizneset ose veprimtaritë e prekura.190 

Vlen të theksohet se e drejta ndërkombëtare e mjedisit trajton një larmishmëri 
çështjesh apo tematikash, duke përfshirë: ndryshimet klimatike, zhvillimin e 
qëndrueshëm, biodiversitetin, ndotjen ndërkufitare, ndotjen detare, speciet e rrezikuara, 
materialet dhe veprimtaritë e rrezikshme, trashëgiminë kulturore, shkretërizimin, si dhe 
shfrytëzimin e deteve.191 

Në këtë kontekst, mund të përmendim disa nga aktet ndërkombëtare mjedisore 
kryesore, në të cilat edhe Republika e Shqipërisë është shtet Palë përmes aderimit ose 
ratifikimit të tyre192:  
- Konventa Kuadër e Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike193, si dhe 
Protokolli i Kiotos për ngrohjen globale194; 
- Konventa e Vjenës për mbrojtjen e shtresës së ozonit dhe Protokolli i Montrealit “Për 
substancat që hollojnë shtresën e ozonit” 195, si dhe ndryshimet e tij196; 
- Konventa mbi diversitetin biologjik197 e vitit 1992 dhe Protokolli i Kartagjenës mbi 
Biosigurinë198; 

187 I. Zejneli, B. Durmishi, F. Shabani, L.Ismaili, Legal aspects of environmental protection in Macedonia, 
në SEEU Review, Vol.4, Nr.1, 2008, f.17, në faqen e internetit <http://www.seeu.edu.mk/files/seeu_review-
vol4-nr1.pdf>. 
188 Republika e Shqipërisë ka aderuar në këtë Protokoll në vitin 2004 me ligjin nr.9334, datë 16.12.2004 
“Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Protokollin e Kiotos të Konventës Kuadër të Kombeve të 
Bashkuara për Ndryshimet Klimatike”. 
189 T.F.P. Sullivan (Editor), Environmental Law Handbook, vep. e cit., f.3. 
190 Po aty. 
191 A.Burnett, ASIL Guide to Electronic Resources for International Law: International Environmental 
Law, f.2, në faqen e internetit <http://www.asil.org/erg/?page=ienvl>. 
192 Për më shumë shih në faqen zyrtare të Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave 
<www.moe.gov.al>, Listën e Konventave të Kombeve të Bashkuara ku Republika e Shqipërisë është palë, 
Vol.I, në faqen zyrtare të Ministrisë së Punëve të Jashtme <http://www.mfa.gov.al/dokumenta/ 
aktet%20e%20okb-se.pdf>, si dhe në faqen zyrtare të Qendrës së Publikimeve Zyrtare <www.qpz.gov.al>. 
193 Aderuar më 3.10.1994. 
194 Aderuar në këtë Protokoll me ligjin nr.9334, datë 16.12.2004. 
195 Aderuar me ligjin nr. 8463, datë 10.03.1999. 
196 Aderuar më 25.05.2006. 
197 Aderuar më 5.1.1994. 
198 Aderuar më 8.2.2005. 
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- Konventa “Për ndotjen ndërkufitare të ajrit në distancë të madhe”199 dhe Protokolle të 
saj;  
- Konventa e Stokholmit “Për ndotësit organikë të qëndrueshëm”;200 
- Konventa për tregtinë ndërkombëtare të llojeve të rrezikuara të florës dhe të faunës së 
egër (CITES);201 
- Konventa e Bazelit “Për kontrollin e lëvizjeve ndërkufitare të mbetjeve të rrezikshme 
dhe asgjësimin e tyre”;202 
- Konventa për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore nënujore203, Paris 2001; 
- Konventa e Kombeve të Bashkuara për parandalimin e shkretërizimit në ato vende që 
vuajnë nga thatësira serioze, veçanërisht në Afrikë;204 
- Konventa ndërkombëtare detare “Për parandalimin e ndotjeve nga anijet”, 1973, të 
ndryshuar me protokollin e vitit 1978;205 
- Konventa për mbrojtjen dhe përdorimin e ujërave ndërkufitare dhe liqeneve 
ndërkombëtare;206 
- Konventa mbi efektet ndërkufitare të aksidenteve industriale;207 
- Konventa e Kombeve të Bashkuara mbi të drejtën e detit 208. 
 Konventat dhe deklaratat e samiteve dhe konferencave të OKB-së të mbajtura 
gjatë viteve ’90, të cilat kanë adresuar edhe çështje globale mjedisore me të cilat 
përballen si vendet e zhvilluara ashtu edhe ato në zhvillim, janë sintetizuar  në Deklaratën 
e Mijëvjeçarit të miratuar në Samitin përkatës në shtator të vitit 2000.209 Në këtë 
deklaratë, e cila është nënshkruar edhe nga Republika e Shqipërisë, janë përfshirë 
Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit, një prej të cilave është edhe “sigurimi i 
qëndrueshmërisë së mjedisit”.210 
 Krahas konventave shumëpalëshe të OKB-së, shumë konventa të tilla mjedisore 
janë miratuar edhe nga organizata të tjera ndërkombëtare në nivel rajonal, sikurse është 
Këshilli i Evropës. Ngjarjet e viteve ’60 të shekullit të kaluar çuan në një përfshirje 
gjithnjë e më të madhe dhe direkte të organizmave më të rëndësishëm ndërkombëtar në 
nivel global dhe rajonal, përfshirje e cila u shoqërua edhe me miratimin e konventave të 
veçanta dypalëshe dhe/ose shumëpalëshe.211 Në këtë kontekst, në vitin 1968 fillimisht 
është Komiteti i Ministrave i KE-së, i cili miraton Deklaratën mbi kontrollin e ndotjes së 
ajrit, për të vijuar me miratimin e Kartës Evropiane të Ujit, si dhe po në të njëjtin vit 
shtetet anëtare të KE-së miratuan edhe atë që konsiderohet si konventa e parë rajonale 
evropiane në fushën e mjedisit, Marrëveshjen Evropiane mbi kufizimet në përdorimin e 
disa detergjentëve në produktet për larje dhe pastrim (e miratuar në 16.09.1968), në të 

199 Aderuar me ligjin nr. 9425, datë 06.10.2005. 
200 Ratifikuar me ligjin nr.9263, datë 29.07.2004. 
201 Aderuar me ligjin nr.9021, datë 6.3.2003. 
202 Aderuar me ligjin 8216, datë 13.05.1997. 
203 Aderuar me ligjin nr.10027, datë 11.12.2008. 
204 Aderuar më 27.04.2000. 
205 Aderuar me ligjin nr.9594, datë 27.7.2006. 
206 Ratifikuar më 5.1.1994. 
207 Ratifikuar më 5.1.1994. 
208 Aderuar me ligjin nr.9055, datë 24.4.2003. 
209 Deklarata e Mijëvjeçarit dhe Shqipëria, në faqen e internetit  të Ministrisë së Punëve të Jashtme 
<http://www.mfa.gov.al/dokumenta/deklarata_e_mijevjecarit_dhe_shqiperia.pdf>. 
210 Po aty, Objektivi i shtatë i Deklaratës së Mijëvjeçarit.  
211 G. Cantillo, Diritto all’ambiente e forme di tutela nel diritto internazionale, vep. e cit., f.22. 
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cilën shtetet nënshkruese pranuan emergjencën e të vepruarit drejt harmonizimit të 
legjislacioneve respektive në fushën e kontrollit të ujërave, duke theksuar se marrja e 
masave të përshtatshme në këtë fushë jo vetëm që është e nevojshme nga këndvështrimi i 
nevojave të qënieve njerëzore, por edhe për të siguruar “mbrojtjen e natyrës në 
tërësi”.212 Ndër konventat mjedisore kryesore të KE-së, në të cilat edhe Republika e 
Shqipërisë është palë mund të përmendim Konventën e Bernës “Për ruajtjen e florës dhe 
faunës së egër dhe mjedisit natyror të Evropës”213 (e miratuar më 19.09.1979), si dhe 
Konventën Evropiane për mbrojtjen e Trashëgimisë Arkeologjike214 (16.1.1991).215 
Ndërkohë, konventa të tjera të rëndësishme të Këshillit të Evropës në mbrojtje të mjedisit 
përfshijnë: Konventën mbi përgjegjësinë civile për dëmet e shkaktuara nga veprimtaritë e 
rrezikshme për mjedisin (1993) 216, Konventën  Evropiane për peisazhin (2000), si dhe 
Konventën mbi mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet të drejtës penale (1998) 217. 
  Konventat e ndryshme, krahas zakoneve ndërkombëtare si provë e një praktike të 
përgjithshme të pranuar si normë e së drejtës218, janë burime kryesore të së drejtës 
ndërkombëtare,219 të cilat krijojnë norma detyrimisht të zbatueshme.220 Ndërkohë, burime 
të tjera të së drejtës ndërkombëtare të mjedisit, të cilat kanë një influencë më shumë 
indirekte në zhvillimin e saj, përfshijnë: referimin ndaj parimeve të përgjithshme të së 
drejtës të pranuara nga kombet e qytetëruara, vendimet e gjykatave, veçanërisht ato 
ndërkombëtare, studimet e ndryshme, si dhe rezolutat, vendimet ose përcaktimet e 
organeve të institucioneve ndërkombëtare ose të konferencave ndërkombëtare.221  
 
 1.5.2 E drejta e mjedisit e Bashkimit Evropian dhe ndikimi i saj në të drejtën 
e brendshme. 
 
 Mbrojtja e mjedisit ka qenë një nga objektivat e Komunitetit Ekonomik Evropian 
(në vijim: KEE) duke filluar që nga viti 1972, ndonëse fjala “mjedis” nuk përmendej në 
traktatet e tij themeluese.222 Konkretisht, veprimet e para komunitare në sektorin e 
mjedisit datojnë nga Samiti Evropian i Parisit223 i vitit 1972, si rezultat i të cilit Këshilli 
Evropian filloi Programin e parë të Veprimit në mbrojtje të mjedisit 1973-1976 që 
përcaktonte kornizën e politikës komunitare të mjedisit, i cili në vijim u pasua nga pesë 

212 Po aty, f.22-23. 
213 Ratifikuar nga Republika e Shqipërisë me ligjin nr.8294, datë 2.3.1998. 
214 Aderuar me ligjin nr.9806, datë 17.09.2007 ”Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën 
Europiane “Për mbrojtjen e trashëgimisë arkeologjike” (të rishikuar). 
215 Për më shumë, shih faqen zyrtare të Këshillit të Europës- Zyra në Tiranë <http://www.coe.al/>. 
216 Kjo konventë nuk ka hyrë në fuqi (sipas informacionit të dhënë në faqen zyrtare të Këshillit të Europës- 
Zyra e Traktateve në <http://conventions.coe.int>, aksesuar më 07.05.2014). 
217 Kjo konventë nuk ka hyrë në fuqi (sipas informacionit të dhënë në faqen zyrtare të Këshillit të Europës- 
Zyra e Traktateve në <http://conventions.coe.int>, aksesuar më 07.05.2014). 
218 Shih nenin 38, pika 1, shkronja “b” të Statutit të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë. 
219 A.Puto, E Drejta Ndërkombëtare Publike- Volumi I, Albin, Tiranë, 1999, f.15. 
220 A.C. Kiss, D.Shelton, Manual of European Environmental Law, vep.e cit., f.26.  
221 Neni 38, pika 1, shkronjat “c” dhe “ç” të Statutit të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë; A.C. Kiss, 
D.Shelton,  Manual of European Environmental Law, vep.e cit., f.26-27, si dhe A.Puto, E Drejta 
Ndërkombëtare Publike- Volumi I, 1999, vep. e cit., f.20-23. 
222 W.Th. Douma, European Environmental Law after Lisbon: an introduction, në faqen e internetit 
<http://www.asser.nl/default.aspx?site_id=7&level1=12219&level2=14663>. 
223 Konferenca e krerëve të shteteve dhe të qeverive e mbajtur në Paris, në të njëjtën kohë me Konferencën 
e Stokholmit mbi Mjedisin Njerëzor.  
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programe të tjera të ngjashme shumëvjeçare, si dhe nga miratimi i Direktivave të para në 
lidhje me substancat kimike, me cilësinë e ujit, si dhe me ndotjen e ajrit.224   
 Në këtë periudhë, një rol të rëndësishëm ka patur edhe jurisprudenca e Gjykatës 
së Drejtësisë së Komuniteteve Evropiane, e cila, në mungesë të një baze juridike të qartë 
për një ndërhyrje komunitare në këtë sektor, duke u mbështetur në nenet e atëhershme 
100 dhe 235 të Traktatit themelues, afirmoi domosdoshmërinë e arritjes së uniformitetit 
të legjislacionit mjedisor në Shtetet Anëtare, duke qenë se dallimet në këtë fushë çonin në 
deformimin e konkurrencës midis Shteteve Anëtare, për të vijuar me një qasje edhe më të 
qartë në çështjen C-240/1983225, në të cilën gjykatësit afirmuan se “mbrojtja e mjedisit 
përbën një nga qëllimet thelbësore të Komunitetit”.226 

Momentet kyçe të zhvillimit të mëtejshëm në fushën e mbrojtjes së mjedisit në 
nivelin e Komunitetit/Bashkimit Evropian paraqiten si vijon227:  
- me hyrjen në fuqi të Aktit Unik Evropian në vitin 1987, me anën e të cilit mbrojtja e 
mjedisit është shtuar shprehimisht në Traktatin e KEE-së, në titullin VII që i kushtohej 
pikërisht politikës mjedisore. Duke filluar nga ky moment, legjislacioni komunitar 
mjedisor ka njohur një zhvillim të shpejtë dhe të frytshëm, duke u shtrirë praktikisht në 
çdo sektor të së drejtës së mjedisit, si dhe duke vijuar madje me të parën Direktivë që 
rregullonte lirinë e aksesit në informacionin mjedisor.    
- me hyrjen në fuqi në nëntor të vitit 1993 të Traktatit mbi Bashkimin Evropian (Traktati i 
Mastrihtit), i cili i ka dhënë mbrojtjes mjedisore statusin e politikës komunitare, duke 
përfshirë ndër objektivat e Komunitetit promovimin e “një rritjeje të qëndrueshme jo 
inflacioniste dhe që respekton mjedisin”, si dhe duke parashikuar se politika mjedisore e 
Komunitetit do të duhej të ndiqte edhe objektivin e “promovimit në nivel ndërkombëtar 
të masave të destinuara për të zgjidhur problemet e mjedisit në nivel rajonal dhe botëror”, 
në mënyrë që të realizohet “një nivel më i lartë mbrojtjeje, duke marrë në konsideratë 
diversitetin e situatave në rajone të ndryshme të Komunitetit”. 
- me Traktatin e Amsterdamit të vitit 1999, i cili shtoi një dispozitë të re në Traktatin 
themelues të Komunitetit Evropian, në bazë të së cilës parashikohej shprehimisht 
domosdoshmëria e arritjes së një ekuilibri midis veprimtarive të zhvillimit ekonomik dhe 
social të Komunitetit dhe kërkesave për mbrojtjen e mjedisit, në “perspektivën e 
promovimit të zhvillimit të qëndrueshëm”.   
-së fundi, njohja definitive e pozicionit qëndror të temave mjedisore në BE u arrit përmes 
përfshirjes së mbrojtjes mjedisore në përmbajtjen e “Kartës së të Drejtave Themelore të 
Bashkimit Evropian”, të shpallur në vitin 2000228. Në këtë mënyrë, mbrojtja e mjedisit u 
ngrit në nivelin e parimit themelor të BE-së, gjë që do të ndikojë si në hartimin e 
politikave të tjera komunitare, ashtu edhe në nivelin e vëmendjes që do t’i kushtohet 
tematikave mjedisore në gjykatat e BE-së. Gjithashtu, hyrja në fuqi e Traktatit të 
Lisbonës në vitin 2009, si dhe, në të njëjtën kohë, përcaktimi i dispozitave të Kartës si 
burime primare të së drejtës së BE-së, shënuan një hap vendimtar drejt konfigurimit të së 
drejtës për mjedis si një e drejtë themelore në nivelin e BE-së.  

224 G. Cantillo, Diritto all’ambiente e forme di tutela nel diritto internazionale, vep. e cit., f. 95. 
225 Vendimi i datës 7 shkurt 1985. 
226 G. Cantillo, Diritto all’ambiente e forme di tutela nel diritto internazionale, vep. e cit., f. 96. 
227 Një përmbledhje e shkurtër e bazuar në: G. Cantillo, Diritto all’ambiente e forme di tutela nel diritto 
internazionale, vep. e cit., f.97-99. 
228 Europa, Summaries of EU Legislation: Charter of Fundamental Rights, në faqen e internetit 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_discrimination/l33501_en.htm 
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Në vitet e para të mbrojtjes mjedisore në BE, një pjesë e mirë e legjislacionit 
lidhej me cilësinë e ajrit dhe ujit, por që nga ajo kohë objekti i të drejtës evropiane të 
mjedisit është zgjeruar shumë, duke përfshirë çështje të tilla si menaxhimi i mbetjeve, 
mbrojtja e natyrës, si dhe përgjegjësia mjedisore.229 Në këtë kontekst, tashmë çështjet që 
janë objekt i traktateve mjedisore dhe/ose legjislacionit mjedisor të BE-së përfshijnë 
mbrojtjen e atmosferës (ndotja ndërkufitare e ajrit, hollimi i ozonit dhe ndryshimi 
klimatik), mjedisin detar, kanalet ndërkombëtare, mbrojtjen e biodiversitetit në natyrë, 
substancat toksike dhe substancat e tjera të rrezikshme, mjedisin e Antarktikës, dhe 
shumë çështje të tjera.230 

Politika e BE-së për mjedisin, e cila synon nxitjen e zhvillimit të qëndrueshëm 
dhe mbrojtjen e mjedisit për brezat e sotëm dhe të ardhshëm, bazohet në integrimin e 
mbrojtjes mjedisore në politikat e tjera të BE-së, veprimet parandaluese, parimin “ndotësi 
paguan”, luftën kundër dëmit mjedisor që në burim si dhe në përgjegjësinë e ndarë. 231 

Në kuadrin e acquis communautaire (legjislacionit të BE-së), acquis mjedisor 
është zhvilluar shumë shpejt dhe tashmë përfshin qindra akte ligjore, si dhe një nga 
kapitujt më të rëndësishëm të Traktatit Evropian.232 Ndërkohë, forma e vendimmarrjes që 
është përdorur më shpesh në të drejtën evropiane të mjedisit është Direktiva, ndonëse 
edhe Rregulloret janë përdorur për këtë qëllim, veçanërisht në rastet që lidhen me 
harmonizimin e tregut të brendshëm, si p.sh. tregtia e kimikateve apo mbetjeve.233 
Përmes direktivave dhe rregulloreve është synuar që të sensibilizohen ligjvënësit 
kombëtarë lidhur me këtë tematikë duke miratuar normativa që do të parashikonin 
mënyra efikase dhe të fokusuara për mbrojtjen dhe ruajtjen e cikleve biologjike, si dhe 
sanksione të llojeve të ndryshme për rastet e cënimit të së mirës juridike mjedis.234 
Aktualisht janë në fuqi më shumë se 200 direktiva në fushën e mjedisit.235 Ndër 
direktivat më kryesore, të cilat përfshijnë jo vetëm legjislacionin sektorial, por edhe 
rregulla të përgjithshme proceduriale mund të përmendim disa shembuj si vijon:  
 Direktiva 70/220/KEE, e datës 20 mars 1970, mbi masat që duhet të ndërmerren 

kundër ndotjes së ajrit nga shkarkimet e mjeteve motorike; 
 Direktiva 79/409/KEE, e datës 2 prill 1979, mbi mbrojtjen e zogjve të egër; 
 Direktiva 84/360/KEE, e datës 28 qershor 1984, mbi luftën kundër ndotjes së ajrit 

nga impiantet industrial; 
 Direktiva 87/217/KEE, e datës 19 mars 1987, mbi parandalimin dhe uljen e 

ndotjes së mjedisit të shkaktuar nga asbesti; 
 Direktiva 91/689/KEE, e datës 21 dhjetor 1991, mbi mbetjet e rrezikshme; 

229 R.Home, A short guide to European Environmental Law, Papers in Land Management, Nr.4, 2007, 
Anglia Ruskin University,  Cambridge & Chelmsford, f.11, në faqen e internetit <www.anglia.ac.uk>. 
230 H.Dotinga, International and European Environmental Law, Merkourios, vol. 27/Issue 73, 2011, 
Editorial, f.2, në faqen e internetit <http://www.merkourios.org/index.php/mj/article/viewFile/25/34>. 
231 Raporti Analitik i Komisionit Evropian që shoqëron Komunikatën e Komisionit për Parlamentin 
Evropian dhe Këshillin, Opinioni i Komisionit për aplikimin e Shqipërisë për anëtarësim në Bashkimin 
Evropian, COM(2010)680, Bruksel, 2010, f.122, në faqen e internetit <http://www.mie.gov.al/>. 
232 R. Home, A short guide to European Environmental Law, 2007, vep. e cit., f.6. 
233 B.A. Beijen, The implementation of area protection provisions from European environmental directives 
in the Member States, Utrecht Law Review, Vol. 5, Issue 1, Qershor 2009, f. 102, në faqen e internetit 
<www.utrechtLawreview.org>. 
234 N.Jurisch, Il diritto penale dell’ambiente, 2011, vep. e cit., f.27. 
235 European Commission, Environment: Law, Environmental Crime në faqen e internetit <http:// 
ec.europa.eu/environment/legal/crime/index.htm>. 
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 Direktiva 92/43/KEE, e datës 21 mars 1992, mbi ruajtjen e habitateve natyrore, si 
dhe të florës dhe faunës së egër; 

 Direktiva 99/31/KE236, e datës 26 prill 1999, mbi groposjen (landfill) e mbetjeve; 
 Direktiva 2000/60/KE, e datës 23 tetor 2000, e cila krijonte një kuadër për 

veprimin komunitar në fushën e politikës së ujërave; 
 Direktiva 2001/18/KE, e datës 17 prill 2001, mbi emetimin e qëllimshëm në 

mjedis të organizmave të modifikuar gjenetikisht; 
 Direktiva 2004/35/KE, e datës 21 prill 2004, mbi përgjegjësinë mjedisore në 

lidhje me parandalimin dhe kompensimin e dëmit mjedisor; 
 Direktiva 2006/44/KE, e datës 6 shtator 2006, mbi cilësinë e ujërave të ëmbla, të 

cilat kanë nevojë të mbrohen ose përmirësohen për të qenë të përshtatshme për 
jetesën e peshqve; 

 Direktiva 2006/117/Euroatom, e datës 20 nëntor 2006, mbi mbikqyrjen dhe 
kontrollimin e transportimit të mbetjeve radioaktive dhe të lëndës djegëse të 
përdorur; 

 Direktiva 2008/50/KE, e datës 21 maj 2008, mbi cilësinë e ajrit të ambjentit dhe 
për një ajër më të pastër në Evropë; 

 Direktiva 85/337/KEE, e datës 27 qershor 1985, e ndryshuar, mbi vlerësimin e 
ndikimit në mjedis; 

 Direktiva 2008/1/KE, e datës 15 janar 2008, mbi parandalimin dhe kontrollin e 
integruar të ndotjes;  

 Direktiva 2003/4/KE, e datës 28 janar 2003, mbi aksesin e publikut në 
informacionin mjedisor. 237 

 Masat e shumta që janë ndërmarrë deri më sot në mbrojtje të mjedisit kanë 
ndikuar në pothuajse të gjithë aspektet e legjislacionit mjedisor kombëtar dhe më shumë 
se gjysma e legjislacionit mjedisor kombëtar të Shteteve Anëtare është aktualisht i 
influencuar në këtë mënyrë nga BE.238 Legjislacioni i BE-së drejton shumicën e 
politikave që kanë në qendër të vëmendjes standartet mjedisore në Shtetet Anëtare.239 

Në tërësi, rendi ligjor komunitar ka dy cilësi themelore, të cilat kanë patur një 
ndikim të madh në efektshmërinë e zbatimit të ligjit komunitar në hapësirën e përbashkët 
evropiane: (1) ka efekt ligjor të drejtpërdrejtë mbi shtetet anëtare dhe organet e tyre të 
pushtetit dhe njëkohësisht (2) është superior ndaj çdo ligji kombëtar që bie ose jo në 
konflikt me të.240 Sipas jurisprudencës së Gjykatës Evropiane të Drejtësisë, këto dy cilësi 
i gëzojnë jo vetëm normat e vetëzbatueshme të traktateve themeluese të komuniteteve 
dhe të BE-së, por edhe vendimet e legjislacionit dytësor si rregullore, direktiva241 dhe 

236 Shkurtimi “KE” nënkupton “Komunitetin Evropian”. 
237 N.Jurisch, Il diritto penale dell’ambiente, 2011, vep.e cit., f. 27-28; B.A. Beijen, The implementation of 
area protection provisions from European environmental directives in the Member States, 2009, vep. e cit., 
f. 102.; Access to European Union Law në faqen e internetit <www.eur-lex.europa.eu>. 
238 W.Th. Douma, European Environmental Law after Lisbon: an introduction,  vep. e cit. 
239 I.Petrela, Përafrimi i legjislacionit shqiptar me atë europian në mbrojtje të mjedisit, në Revista 
Shqiptare për Studime Ligjore, Volumi 2, 2011, f.113. 
240 I.Zajmi, A.Bishaj, Doktrina e Gjykatës Europiane të Drejtësisë mbi zbatimin e së drejtës së BE-së, në 
Jeta Juridike, nr.1, 2011, botim i Shkollës së Magjistraturës, f. 51.  
241 Sipas Gjykatës, parimi i efektit të drejtpërdrejtë vlen edhe për direktivat, në masën që ato shprehin 
detyrime të qarta dhe të sakta për shtetet anëtare. (çështja Francovich dhe të tjerë kundër Republikës së 
Italisë, gjykim i GJED-së i 19 nëntorit 1991, në: I.Zajmi, A.Bishaj, Doktrina e Gjykatës Europiane të 
Drejtësisë mbi zbatimin e së drejtës së BE-së, 2011, vep. e cit., f. 41-42 dhe 45.) 
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vendime të miratuara nga institucionet komunitare në zbatim të objektivave të traktatit.242 
Në këtë kontekst, edhe në fushën e mjedisit, ndonëse përgjegjësia për zbatimin e 
legjislacionit mjedisor të BE-së iu përket Shteteve Anëtare, në rast shkeljesh të këtij 
kuadri normativ, krahas Shteteve Anëtare dhe Komisionit Evropian, edhe individëve iu 
lejohet që të ngrejnë padi para Gjykatës Evropiane të Drejtësisë.243 

Krahas përpjekjeve për harmonizim apo përafrim të legjislacioneve të brendshme 
të Shteteve Anëtare të BE-së, edhe vendeve që nuk janë shtete anëtare të BE-së, por që 
janë në fazën tranzitore drejt anëtarësimit (sikurse është edhe rasti i Shqipërisë), iu 
kërkohet gjithashtu që të përafrojnë legjislacionin e tyre kombëtar me acquis 
communautaire përpara se të anëtarësohen, si një ndër kriteret për anëtarësim.244 Të 
gjitha vendet aplikante për anëtarësim në BE duhet ta pranojnë acquis communautaire 
përpara anëtarësimit të tyre, për arsye se kriteri i përafrimit të legjislacionit duhet lexuar 
në bashkëveprim me filozofinë e funksionimit të tregut të përbashkët evropian, i cili 
duhet të mbështetet domosdoshmërisht në rregulla të përbashkëta unike.245 Në këtë 
kontekst, njohja dhe kuptimi i mirë i legjislacionit evropian, si dhe i veprimit të 
institucioneve evropiane janë pjesë e rëndësishme e përgatitjes për anëtarësim të 
Shqipërisë në BE.246  

Përafrimi i legjislacionit në vetvete nënkupton një proces të transpozimit të 
ligjeve të BE-së në legjislacionin e brendshëm, bashkë me përcaktimin e masave për 
implementim dhe zbatim, proces i cili kërkon që të punohet në drejtim të ndërtimit të 
kapaciteteve dhe burimeve, sistemeve të besueshme të të dhënave dhe të monitorimit, 
ndërgjegjësimin e industrisë dhe të publikut, si dhe marrjen e masave kundër shkeljeve 
mjedisore. 247    

Në kuadrin e procesit të përafrimit të legjislacionit shqiptar, krahas institucioneve 
të tjera qëndrore si Këshilli i Ministrave, Ministria e Integrimit Evropian apo Komisioni 
për Integrimin Evropian në Kuvendin e Shqipërisë, një rol kyç në të gjithë këtë proces 
luajnë edhe ministritë e linjës dhe institucionet qëndrore, të cilat janë edhe përgjegjëset 
kryesore për fushat përkatëse.248 Kështu, në përmbushjen e kritereve të parashikuara në 
lidhje me mjedisin në Marrëveshjen e Stabilizim- Asociimit (MSA)249, si dhe të kritereve 
të tjera që lidhen me integrimin në BE, një rol të rëndësishëm luan edhe Ministria e 
Mjedisit, veprimtaria e të cilës përfshin, por nuk kufizohet në: 

242 I.Zajmi, A.Bishaj, Doktrina e Gjykatës Europiane të Drejtësisë mbi zbatimin e së drejtës së BE-së, 2011, 
vep. e cit., f.44-45. 
243 I.Petrela, Tipare të përgjithshme dhe tendenca të së drejtës ndërkombëtare dhe asaj shqiptare për 
mjedisin, në Studime Juridike, Nr.2/2009, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, f.124. 
244 R.Home, A short guide to European Environmental Law, 2007, vep. e cit., f.8. 
245 Xh.Galdini, Përafrimi i legjislacionit në kuadër të integrimit evropian: një paraqitje e shkurtër, në  Jus 
& Justicia, Nr.4, 2010, UET Press, f.107. 
246 I.Zajmi, A.Bishaj, Doktrina e Gjykatës Europiane të Drejtësisë mbi zbatimin e së drejtës së BE-së, 2011, 
vep. e cit., f.51. 
247 R.Home, A short guide to European Environmental Law, 2007, vep. e cit., f.8. 
248 Xh.Galdini, Përafrimi i legjislacionit në kuadër të integrimit evropian: një paraqitje e shkurtër, 2010, 
vep. e cit., f.111-112, si dhe A.Kellermann, Impakti i anëtarësimit të Shqipërisë në BE në rendin e 
brendshëm ligjor, në Revista Europian, Nr.14, Korrik-Dhjetor 2008, Revistë periodike e Ministrisë së 
Integrimit Europian, f.13, në faqen e internetit <http://www.mie.gov.al/>. 
249 Marrëveshja e Stabilizim- Asociimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane 
dhe Shteteve të tyre Anëtare ka hyrë në fuqi më 01.04.2009 (<http://www.mie.gov.al/>). 
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-përafrimin e legjislacionit mjedisor me acquis mjedisor duke përfshirë legjislacionin 
horizontal dhe vertikal, 
- miratimin dhe/ose modifikimin e standarteve mbi ndotjen dhe ndotësit e ajrit, ujit dhe 
tokës, si dhe të standarteve të tjera për mbrojtjen e mjedisit dhe parandalimin e ndotjes në 
pajtim me standartet e BE-së, 
-  përgatitjen dhe implementimin e dokumentave të ndryshme strategjike mbi fusha 
prioritare si plane menaxhimi dhe implementimi në pajtim me acquis mjedisor, 
- përgatitjen dhe implementimin e Udhëzuesve dhe Manualeve të përditësuara në 
repektim të plotë të standarteve mjedisore të BE-së.250 

Pas hyrjes në fuqi të MSA-së janë ngritur edhe strukturat e përbashkëta BE- 
Shqipëri,251 të cilat do të mbikqyrin zbatimin dhe realizimin e kësaj marrëveshjeje.252 Për 
fushën e mjedisit, pala komunitare informohet përmes një nënkomiteti të veçantë të 
ngritur nga Komiteti i Stabilizim-Asociimit (Nënkomiteti për transportin, energjinë, 
mjedisin dhe zhvillimin rural). Konkretisht, në takimin e tretë të këtij nënkomiteti BE-
Shqipëri, të zhvilluar në Bruksel në vitin 2012, pala komunitare është informuar se “është 
vazhduar me përafrimin e acquis në legjislacionin e brendshëm” dhe konkretisht është 
përmendur miratimi i ligjit të ri për mbrojtjen e mjedisit në vitin 2011, i cili është 
përafruar plotësisht me një direktivë mjedisore të Parlamentit Evropian dhe Këshillit.253 

Vlen të theksohet se përafrimi i legjislacionit shqiptar me legjislacionin e BE-së, i 
cili është detyrim kryesor i MSA-së dhe në të ardhmen edhe i anëtarësimit në BE mbetet 
një proces shumë kompleks dhe i vazhdueshëm, pasi edhe legjislacioni evropian është 
shumë dinamik dhe zhvillohet e ndryshon vazhdimisht.254 Në këtë kontekst, duke patur 
parasysh se e drejta evropiane e mjedisit është bërë gjithmonë e më komplekse dhe e 
rëndësishme, BE në vitin 1998, me synimin për t’iu ardhur në ndihmë shteteve kandidate, 
ka botuar një Manual mbi Implementimin e Legjislacionit Mjedisor të BE-së (i rishikuar 
në vitin 2003) me shembuj nga katër shtete anëtare255, i cili mund të përdoret nga qeveritë 
e shteteve kandidate përgjatë këtij procesi.256 
 
1.6 Mbrojtja e mjedisit nëpërmjet të drejtës penale: një tendencë bashkëkohore e 
nismave në kuadrin e organizatave ndërkombëtare.  
 
Mbrojtja penale e mjedisit është relativisht e re.257 Gjatë periudhës së Revolucionit 
Industrial, i cili u zhvillua në gjysmën e parë të shekullit XIX dhe mund të konsiderohet 
si pika e nisjes për sistemin e mbrojtjes juridike të mjedisit, sikurse ai njihet në ditët e 

250 Ministry of Environment, Forestry and Water Administration and the EU Integration Process, në faqen e 
internetit <http://mie.gov.al/>. 
251 Këshilli i Stabilizim Asociimit, Komiteti i Stabilizim Asociimit dhe shtatë Nën-komitete. 
252 Strukturat e përbashkëta BE-Shqipëri pas hyrjes në fuqi të MSA-së, në faqen e internetit 
<http://www.mie.gov.al/>. 
253 Nënkomiteti për Transportin, Energjinë, Mjedisin dhe Zhvillimin rural, në faqen e internetit 
<http://www.mie.gov.al/>. 
254 Xh.Galdini, Përafrimi i legjislacionit në kuadër të integrimit evropian: një paraqitje e shkurtër, 2010, 
vep. e cit., f.114. 
255 Ndër këto katër shtete është përfshirë edhe Portugalia, e cila vlerësohet si një shembull i krahasueshëm 
për shtetet kandidate të Ballkanit Jugor. 
256 R.Home, A short guide to European Environmental Law, 2007, vep. e cit., f.8. 
257 A. Vercher, E drejta penale në mbrojtje të mjedisit, në revistën Mjedisi Sot, Nr.134, 2012, Botim 
periodik i Qendrës Rajonale të Mjedisit (REC) Shqipëri, f.9. 
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sotme, ligjet e miratuara ishin kryesisht civile e administrative dhe në përgjithësi, nuk 
konsiderohej e nevojshme që të përdorej legjislacioni penal.258 Ndonëse përgjegjësia 
penale në të drejtën e mjedisit ka ekzistuar që nga mesi dhe gjysma e dytë e shekullit të 
XIX-të, si p.sh. në legjislacionin gjerman (1845), francez (1879) dhe spanjoll (1879), ajo 
ka hasur në vështirësi të mëdha në njohjen e saj.259 Por situata ndryshoi rrënjësisht me 
rindërtimin pas Luftës së Dytë Botërore, si dhe më vonë, me rritjen e mëtejshme në 
shfrytëzimin e burimeve natyrore, situatë e cila çoi në kërkimin e masave të reja për të 
luftuar shkatërrimin e mjedisit, një prej të cilave ishte përdorimi i legjislacionit penal 
mjedisor (inkriminimi i veprimeve që më parë nuk konsideroheshin vepra penale)260 si 
një mënyrë për të siguruar mbrojtjen e mjedisit.261 Në këtë kontekst, rezulton se në 
shumicën e shteteve Evropiane, por edhe në SHBA, krimet mjedisore apo ligjet penale 
kryesore në mbrojtje të mjedisit janë miratuar për herë të parë në vitet ’70 të shek.XX.262 

Ndërgjegjësimi, gjithnjë e më i përhapur, mbi kufizimin dhe brishtësinë ekstreme 
të burimeve natyrore, të cilat dikur konsideroheshin të pakufizuara, ka evidentuar qartë 
domosdoshmërinë e një mbrojtjeje më të madhe dhe më efektive të mjedisit, gjë që 
kërkon një reagim sa më konkret dhe të menjëhershëm që të jetë e mundur në nivel 
kombëtar, por gjithashtu dhe kryesisht në nivel ndërkombëtar.263 
  
 1.6.1 Mbrojtja e mjedisit nëpërmjet të drejtës penale në kuadrin e OKB-së. 
 
 Në kuadrin e OKB-së, Asambleja e Përgjithshme, që në vitin 1990 ka miratuar një 
rezolutë, në të cilën iu bëhej thirrje Shteteve Anëtare që të promovonin mbrojtjen e 
mjedisit nëpërmjet të drejtës penale.264 Me këtë instrument265 Asambleja e Përgjithshme 
miratonte rezolutën e  Kongresit të Tetë të Kombeve të Bashkuara mbi Parandalimin e 
Krimit dhe Trajtimin e të Dënuarve, të titulluar “Roli i të drejtës penale në mbrojtjen e 

258 A. Vercher, Some reflections on the use of criminal Law for the protection of the environment, në 
Proceedings of XIVth International Congress on Social Defence, Lisbonë, Portugali, 17-19 Maj 2002, 
f.103-104, në faqen e internetit <http://www.defensesociale.org/02/2002.pdf>. 
259 I.Rusu, V.Negruţ, M.Pocora, G.Goga, M.Balan-Rusu, Legal liability in environmental law, në Acta 
Universitatis Danubius Juridica (AUDJ), Vol.VII, Nr.3, 2011, f.51, në faqen e internetit 
<www.journals.univ-danubius.ro>. 
260 Parlamenti i Japonisë ka qenë i pari që ka miratuar një ligj, i cili ishte realisht penal për nga natyra, për 
ndëshkimin e veprave penale mjedisore të ndotjes (Ligji për ndëshkimin e veprave penale të Ndotjes, i vitit 
1970) dhe shembulli i tij më pas u ndoq nga shumë vende, të cilat miratuan dispozita penale mjedisore në 
formën e dispozitave të veçanta ose në formën e një pjese të veçantë të KP të tyre. (A. Vercher, Some 
reflections on the use of criminal Law for the protection of the environment, në Proceedings of XIVth 
International Congress on Social Defence, vep. e cit., f.104-105.) 
261 A.Vercher, Some reflections on the use of criminal Law for the protection of the environment, në 
Proceedings of XIVth International Congress on Social Defence, vep. e cit., f.104-105. 
262 S.F.Mandiberg, M.G. Faure, A graduated punishment approach to environmental crimes: Beyond 
vindication of administrative authority in the United States and Europe, në Columbia Journal of 
Environmental Law, Vol.34:2, 2009, f. 448, në faqen e internetit <http://www.columbiaenvironmentalLaw. 
org/assets/pdfs/34.2/8._Mandiberg___Faure_34.2.pdf >.  
263 L.Stilo, Tutela penale dell’ambiente: una breve introduzione ad un problema irrisolto, 
AmbienteDiritto.it, f.1, në faqen e internetit <http://www.ambientediritto.it/dottrina/diritto%20penale% 
20ambiente/tutela%20 penale%20Stilo.htm> 
264 Commission Staff Working Document, Accompanying Document to the Proposal for a Directive of the 
European Parliament and of the Council on the protection of the environment through criminal Law, 
Impact Assessment, Brussels, 9 February 2007, SEC(2007) 160, f.20. 
265 Rezoluta 45/121, 14 Dhjetor 1990. 
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natyrës dhe mjedisit”, në të cilin iu bëhej thirrje shteteve anëtare që, ndër të tjera, të 
njihnin apo të pranonin domosdoshmërinë e modifikimit ose miratimit, nëse është e 
nevojshme, si dhe të zbatimit të ligjeve penale kombëtare që kanë për qëllim të mbrojnë 
natyrën dhe mjedisin.266 Gjithashtu, në këtë rezolutë specifike Shteteve Anëtare iu 
kërkohej që të inkurajonin harmonizimin e legjislacionit kombëtar rajonal të shteteve që i 
përkasin të njëjtit ekosistem, si dhe të bashkëpunonin për parandalimin, hetimin dhe 
ndjekjen penale të veprave penale kundër mjedisit.267  
 Ndërkohë, Këshilli Ekonomik dhe Social i Kombeve të Bashkuara në vitin 1994, 
në rezolutën mbi “Rolin e të drejtës penale në mbrojtjen e mjedisit” ftonte Shtetet 
Anëtare që kur të hartonin ligje penale në lidhje me mbrojtjen e mjedisit të merrnin në 
konsideratë rekomandimet përkatëse të përfshira në aneksin e kësaj rezolute, të cilat janë 
rekomandime mbi rolin e të drejtës penale për mbrojtjen e mjedisit, të bëra nga Grupi ad 
hoc i Ekspertëve mbi Format më efektive të Bashkëpunimit Ndërkombëtar kundër Krimit 
Transnacional, përfshirë Krimin Mjedisor, i mbledhur në Vjenë më 7-10 Dhjetor 1993.268 
 Në këtë rezolutë përmendej dhe merrej në konsideratë edhe Raporti i Mbledhjes 
Ndërkombëtare të Ekspertëve mbi përdorimin e sanksioneve penale për mbrojtjen e 
mjedisit, në nivel ndërkombëtar, kombëtar dhe rajonal, i mbajtur në Portland, Oregon të 
Shteteve të Bashkuara të Amerikës më 19-23 mars 1994, i cili përfshinte edhe një draft të 
mundshëm apo model për një ligj kombëtar mbi krimet kundër mjedisit.269  
 Po kështu, në vitin 1996, në një rezolutë mbi të njëjtën temë, Këshilli Ekonomik 
dhe Social i OKB-së ka vendosur që çështja e të drejtës penale në mbrojtje të mjedisit 
duhet të vazhdonte të ishte një nga çështjet prioritare në sesionet e ardhshme të 
Komisionit për Parandalimin e Krimit dhe Drejtësinë Penale.270 
 Në vitet në vijim janë zhvilluar disa mbledhje mbi krimin ndërkombëtar mjedisor, 
të cilat bënin thirrje për më shumë bashkëpunim ndërkombëtar.271 

266 Rezolutat e Kongresit të XV-të Ndërkombëtar të së Drejtës Penale (Rio De Janeiro, 4-10 Shtator 1994): 
Section I. Crimes against the environment. Aplication of the general part, në: Resolutions of the 
Congresses of the AIDP/IAPL (1926-2004), Toulouse, 2009, f.150, në faqen e internetit 
<http://www.penal.org/IMG/ pdf/NEP21anglais.pdf>; UN Economic and Social Council, Resolution 
1994/15 “The role of criminal Law in the protection of the environment”, në faqen e internetit 
<www.un.org>;  UN, Ninth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of 
Offenders, Background Paper for the Workshop on environmental protection at the national and 
international levels: potentials and limits of criminal justice, f.3, në faqen e internetit 
<http://www.asc41.com>. 
267 UN, Ninth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 
Background Paper for the Workshop on environmental protection at the national and international levels: 
potentials and limits of criminal justice, f.3. 
268 Për me shumë, shih Rezolutën 1994/15 “The role of criminal Law in the protection of the environment”, 
25 Korrik 1994, Economic and Social Council, United Nations, në faqen e internetit <www.un.org>. 
269 Për më shumë, shih draftin e propozuar nga ekspertët për një ligj penal kombëtar mbi “Krimet kundër 
mjedisit” në: Report of the International Meeting of Experts on the use of criminal sanctions in the 
protection of the environment; internationally, domestically and regionally, Portland, Oregon,  USA, 19-23 
mars 1994, f.20-27, në faqen e internetit të International Centre for Criminal Law Reform and Criminal 
Justice Policy: <http://www.icclr.Law.ubc.ca/ Publications/Reports/Portland2.PDF> 
270 Rezoluta 1996/10 “The role of criminal Law in the protection of the environment”, 23 Korrik 1996, 
Economic and Social Council, United Nations, në faqen e internetit <www.un.org>. 
271 Commission Staff Working Document, Accompanying Document to the Proposal for a Directive of the 
European Parliament and of the Council on the protection of the environment through criminal Law, 
Impact Assessment, Brussels, 9 February 2007, SEC(2007) 160, f.20. 
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 Edhe Grupi G8 në mars 1999 ka nisur një projekt të zbatimit të ligjit mbi krimin 
mjedisor dhe në një deklaratë të tij, G8 iu bëri thirrje shteteve që të njohin kërcënimet 
serioze që vijnë nga krimet mjedisore, të rishikojnë legjislacionin e tyre të brendshëm dhe 
politikat e zbatimit, me synimin që t’i përforcojnë ato aty ku nevojitet, si dhe për të 
siguruar bashkëpunim ndërkombëtar efektiv në luftën kundër krimeve të tilla.272 
 Lidhur me instrumentet juridike ndërkombëtare që kërkojnë shprehimisht 
inkriminimin e shkeljeve apo përcaktojnë krimin mjedisor, ato përfshijnë kryesisht 
konventa që përcaktojnë rregulla për mbrojtjen e mjedisit, ndër të cilat më kryesoret 
konsiderohen273: 

- Traktati i Moskës mbi ndalimin e testeve nukleare në atmosferë, në hapësirën 
kozmike, si dhe nën ujë (1963); 

- Konventa mbi ndalimin e përpunimit, prodhimit dhe magazinimit të armëve 
toksike dhe biologjike, si dhe mbi shkatërrimin e tyre (1972); 

- Konventa Ndërkombëtare për parandalimin e ndotjes së detit përmes shkarkimit të 
mbetjeve dhe materialeve të tjera (1972); 

- Konventa Ndërkombëtare për parandalimin e ndotjes së detit nga anijet 
(MARPOL) e vitit 1973, e ndryshuar me Protokollin e vitit 1978; 

- Konventa e Washingtonit e vitit 1973 mbi tregtinë ndërkombëtare të specieve të 
rrezikuara të faunës dhe florës (CITES);274  

- Konventa e OKB-së për të Drejtën e Detit (1982); 
- Protokolli i Montrealit mbi substancat që hollojnë shtresën e ozonit (1987);275 
- Konventa e Bazelit mbi kontrollin e lëvizjeve ndërkufitare të mbetjeve të 

rrezikshme dhe të mbetjeve të tjera, si dhe asgjësimin e tyre (1989)276.  
Në shumicën e këtyre akteve juridike ndërkombëtare ka aderuar edhe Republika e 

Shqipërisë, duke marrë përsipër në këtë mënyrë edhe detyrimin përkatës për inkriminimin 
e veprave të caktuara që drejtohen kundër mjedisit.  

 
 1.6.2 Mbrojtja e mjedisit nëpërmjet të drejtës penale në kuadrin e Këshillit të 
Evropës. 
 Në Evropë, dokumenti i parë ligjor i përgatitur për këtë qëllim është miratuar në 
kuadrin e Këshillit të Evropës, i konsideruar edhe si Evropa e madhe, e cila bashkë me 

272 Po aty. 
273 Report of the International Meeting of Experts on the use of criminal sanctions in the protection of the 
environment; internationally, domestically and regionally, 1994, vep. e cit., f. 13; Commission Staff 
Working Document, Accompanying Document to the Proposal for a Directive of the European Parliament 
and of the Council on the protection of the environment through criminal Law, Impact Assessment,  vep. e 
cit., f.4-5. 
274 Ndër masat që duhen marrë nga Shtetet Palë për zbatimin e kushteve të kësaj konvente është përfshirë 
edhe “ndëshkimi i tregtisë, ose marrja e ekzemplarëve ose të dyja bashkë” (Neni 8, shkronja “a” e 
Konventës, në tekstin bashkëngjitur ligjit aderues të Republikës së Shqipërisë nr. 9021, datë 06.03.2003.) 
275 Duke u mbështetur në këtë Protokoll, tregtia e paligjshme e substancave ozonholluese, e kryer në 
kundërshtim me Protokollin e Montrealit të vitit 1987 është konsideruar si krim mjedisor. Për më shumë, 
shih Protokollin e Montrealit në: Akte ndërkombëtare mjedisore, Ajri, Botim i Qendrës Rajonale të Mjedisit 
(REC) Shqipëri, Tiranë, 2011, f.28-42, në faqen e internetit <http://archive.rec.org/albania/Projects/ 
Ligjet/AECID/KapakAjri.pdf>.  
276 Në bazë të nenit 4, pika 3 e Konventës së Bazelit “Palët mendojnë që trafiku ilegal i mbetjeve të 
rrezikshme ose mbetjeve të tjera është krim”. (Akte ndërkombëtare mjedisore, Volumi I, Botim i Qendrës 
Rajonale të Mjedisit (REC) për Evropën Qëndrore dhe Lindore, Zyra në Shqipëri, Tiranë, 2000, f.413.) 
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atë komunitare (BE-në) përbëjnë “dy Evropa nga ana skematike” 277. Konkretisht, më    
28 shtator 1977 Komiteti i Ministrave miratoi Rezolutën (77)28 mbi kontributin e të 
drejtës penale për mbrojtjen e mjedisit, për të vijuar më pas me Rezolutën nr.1 mbi 
mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet të drejtës penale, e cila është miratuar në Konferencën e 
17-të të Ministrave të Drejtësisë të KE-së, të zhvilluar në Stamboll në vitin 1990.278  
 Në Rezolutën (77)28 mbi kontributin e të drejtës penale për mbrojtjen e mjedisit, 
Komiteti i Ministrave i rekomandon qeverive të shteteve anëtare që mundësisht të marrin 
një ose disa nga masat e propozuara në këtë rezolutë në lidhje me të drejtën penale, duke 
respektuar parimet themelore të kushtetutës së tyre dhe të së drejtës së tyre penale. Këto 
masa, të cilat propozoheshin në kuadrin e një raporti të paraqitur nga Komiteti Evropian 
për Problemet e Krimit mbi kontributin e të drejtës penale për mbrojtjen e mjedisit, 
lidhen si me të drejtën penale materiale, ashtu edhe atë proceduriale.279 Në këtë kontekst, 
Komiteti i Ministrave ka theksuar edhe avantazhet që mund të kenë disa nga shtetet 
anëtare, nëse gradualisht “do të bashkonin në një grupim të vetëm veçanërisht dispozitat 
penale që lidhen me mbrojtjen e mjedisit, në drejtim të:  
(a) konsolidimit të mëtejshëm në nivel kombëtar (p.sh. përmes kodifikimit) të të gjithë 
legjislacionit mjedisor, për sa kohë që kjo duket e dëshirueshme ose e mundshme,  
(b) harmonizimit të mundshëm në të ardhmen të të gjithë legjislacioneve të shteteve 
anëtare të KE-së mbi këtë fushë të veçantë.”   

Duke patur parasysh faktin se, aspekte të ndryshme të jetës në ditët e sotme,  
veçanërisht zhvillimi industrial, sjellin me vehte në mënyrë të domosdoshme një nivel 
ndotjeje që është veçanërisht i rrezikshëm për komunitetin, Komiteti i Ministrave në 
preambulën e kësaj rezolute ka nënvizuar se “shëndeti i njerëzve, kafshët, bimët, si dhe 
bukuria e peisazhit duhet të mbrohen me çdo mjet të mundshëm”. Në këtë kontekst, në 
lidhje me përdorimin e të drejtës penale në këtë fushë, Komiteti i Ministrave thekson se 
“ndonëse në këtë fushë e drejta penale duhet të jetë mjet i fundit, ajo duhet të përdoret në 
rastet kur masat e tjera nuk po zbatohen, apo janë joefikase ose të pamjaftueshme”. Kjo, 
duke konsideruar edhe faktin se, është në interes të të gjithë shteteve anëtare të KE-së që 
të zhvillojnë një politikë të përbashkët që synon mbrojtjen efektive të mjedisit.280 
 Rezolutat janë instrumente shumë të rëndësishme, pasi ndonëse cilësohen si “e 
drejtë e dobët” meqënëse nuk kanë efekte juridike, ato nxisin marrjen e masave nga ana e 
qeverive të shteteve, të cilat do të kenë si rezultat përafrimin e legjislacioneve.281 Në 

277 J.Pradel, G.Corstens, G.Vermeulen, E drejta penale Evropiane, Botimi shqip, Botimet Papirus, 2010, 
f.16-17 dhe 43. 
278 I.Rusu, V.Negruţ, M.Pocora, G.Goga, M.Balan-Rusu, Legal liability in environmental law, në Acta 
Universitatis Danubius Juridica, vep. e cit., f.51. 
279 Ndër masat që mund të merren në këtë drejtim, propozohen: shqyrtimi i dënimeve penale që jepen për 
dëmin e shkaktuar ndaj mjedisit, veçanërisht për rastet më të rënda; rishqyrtimi i parimeve të përgjegjësisë 
penale me synimin e veçantë që të shikohet mundësia që, në raste të caktuara, të parashikohet edhe 
përgjegjësia e personave juridikë, publikë ose privatë; shqyrtimi nëse është e këshillueshme që të 
kriminalizohen veprimet ose mosveprimet e kryera me faj (dashje ose pakujdesi) që vënë në rrezik 
potencial jetën ose shëndetin e njerëzve apo pasurinë që ka një vlerë të konsiderueshme; rishqyrtimi i 
procedurës penale në çështjet që lidhen me mbrojtjen e mjedisit, ku rekomandohet, ndër të tjera, krijimi i 
degëve të specializuara në gjykata dhe prokurori për shqyrtimin e çështjeve mjedisore, përjashtimi nga 
amnistia i krimeve të rënda mjedisore, etj. Për më shumë, shih Rezolutën (77) 28 mbi kontributin e të 
drejtës penale për mbrojtjen e mjedisit, miratuar nga Komiteti i Ministrave më 28.09.1977. 
280 Shih paragrafët 3 dhe 4 të Rezolutës (77) 28 mbi kontributin e të drejtës penale për mbrojtjen e mjedisit. 
281 J.Pradel, G.Corstens, G.Vermeulen, E drejta penale Evropiane, vep. e cit., f. 18. 
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rastin e dy rezolutave të lartpërmendura, transpozimi i disa dispozitave të tyre në të 
drejtën penale të shteteve Evropiane është arritur me vështirësi dhe ndër këto shtete, 
Gjermania ka qenë shteti i parë që arriti të kryejë këtë transpozim, duke përfshirë një 
kapitull të veçantë në Kodin Penal282 gjatë reformave të viteve 1980 dhe 1987.283 

Në këtë kontekst, pas miratimit të Rezolutës nr.1/1990, Komiteti i Ministrave i 
KE-së ka ngritur edhe një komitet të ri ekspertësh në vitin 1991 me emërtimin “Grupi i 
specialistëve për mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet të drejtës penale”, i cili e filloi punën e 
tij në Tetor të vitit 1991 dhe e përfundoi atë në Dhjetor të vitit 1995, duke patur si 
objektiv kryesor përcaktimin e një kuadri dispozitash që duhet të implementoheshin në të 
drejtën penale të shteteve Palë.284  

Komiteti i ekspertëve, në përmbushje të qëllimit kryesor për të cilin ishte ngritur 
(përgatitja e rekomandimeve për zhvillimin e direktivave të përbashkëta me qëllim luftën 
kundër dëmtimit të mjedisit), që në mbledhjen e tij të parë në vitin 1991 vendosi që për 
këtë qëllim të përgatiste një draft konventë, pra një traktat ndërkombëtar të 
detyrueshëm.285 Pas miratimit të draft-Konventës të propozuar prej tij, nga Komiteti i 
Ministrave në Shtator të vitit 1998, i cili mori parasysh edhe komentet e paraqitura nga 
Asambleja Parlamentare pas konsultimit me të në vitin 1996, Konventa u hap për 
nënshkrim në 4 Nëntor 1998, fillimisht286 jo vetëm për shtetet anëtare të KE-së, por edhe 
për shtete të tjera jo anëtare, që kishin marrë pjesë në hartimin e kësaj konvente, sikurse 
ishte Kanadaja.287  

Konventa e KE-së mbi mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet të drejtës penale (1998) 288  
është konventa e parë ndërkombëtare për inkriminimin e sjelljeve që shkaktojnë ose 
mund të shkaktojnë dëm mjedisor dhe si e tillë, kjo konventë përbën një hap shumë të 
rëndësishëm në zhvillimin e të drejtës penale mjedisore.289  

Në Preambulën e saj tregohet qartë arsyeja kryesore se pse miratohej kjo konventë 
në kuadrin e KE-së dhe konkretisht, shtetet nënshkruese shprehnin bindjen e tyre se ishte 
e nevojshme që të ndiqej “një politikë penale e përbashkët për mbrojtjen e mjedisit”.     
 Duke u bazuar në përmbajtjen e Konventës, si dhe në Raportin Shpjegues të saj290 
në vijim do të ndalemi në disa nga parashikimet më kryesore të saj në lidhje me veprat 
penale mjedisore dhe përgjegjësinë për to. 

282 Kreu 29 i Pjesës së Posaçme të Kodit Penal gjerman, i titulluar “Krimet kundër mjedisit”, në të cilin 
parashikohen figura të tjera krimesh, duke përfshirë ndotjen e ujrave, ndotjen e tokës, ndotjen e ajrit, etj. 
283 I.Rusu, V.Negruţ, M.Pocora, G.Goga, M.Balan-Rusu, Legal liability in environmental law, në Acta 
Universitatis Danubius Juridica, vep. e cit., f.51.  
284 Council of Europe, Convention on the protection of the environment through criminal Law- Explanatory 
Report, në faqen e internetit <http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/172.htm>. 
285 Po aty. 
286 Para hyrjes në fuqi të Konventës. Ndërkohë, pas hyrjes së saj në fuqi edhe shtete të tjera jo anëtare të 
Këshillit të Europës mund të ftohen që të aderojnë në këtë Konventë, duke u bazuar në nenin 14 të saj.   
287 Council of Europe, Convention on the protection of the environment through criminal Law- Explanatory 
Report, vep. e cit. 
288 Seria e traktateve europiane Nr.172. 
289 P.J. Luis Collantes, The Convention on the protection of the environment through criminal 
Law:legislative obligations for the states, në Medio Ambiente & Derecho, në faqen e internetit 
<http://huespedes.cica.es/aliens/gimadus/06/THE%20CONVENTION%20ON%20THE%20PROTECTIO
N%20OF%20THE%20ENVIRONMENT%20THROUGH%20CRIMINAL%20LAW.htm> 
290 Council of Europe, Convention on the protection of the environment through criminal Law- Explanatory 
Report, vep. e cit. 
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 Shkeljet mjedisore, të cilat nëse janë kryer me dashje duhet të parashikohen si 
vepra penale në legjislacionin kombëtar janë renditur në nenin 2 të Konventës. Bëhet 
fjalë për shkelje mjedisore specifike, të cilat fokusohen në mbrojtjen e mjedisit natyror, 
d.m.th. të ajrit, tokës dhe ujit, por duke përfshirë edhe mbrojtjen e qenieve njerëzore, 
monumenteve të mbrojtura, objekteve të tjera të mbrojtura, pronës, kafshëve dhe bimëve 
nga rreziqet mjedisore.  
 Sipas paragrafit të parë të nenit 2, shkeljet mjedisore që secila Palë duhet t’i 
përcaktojë si vepra penale, sipas legjislacionit të saj kombëtar, nëse janë kryer me dashje 
janë si vijon: 
 a. shkarkimi, çlirimi ose futja e substancave apo e rrezatimit jonizues në ajër, tokë 
apo ujë, në sasi të tilla që: 
 i. shkakton vdekjen ose plagosjen e rëndë të ndonjë personi, apo  
 ii. krijon një rrezik të konsiderueshëm për shkaktimin e vdekjes apo plagosjes së 
rëndë të ndonjë personi; 
 b. shkarkimi, çlirimi ose futja e paligjshme e substancave apo e rrezatimit 
jonizues në ajër, tokë apo ujë, në sasi të tilla që shkaktojnë apo mund të shkaktojnë 
dëmtimin e tyre të zgjatur në kohë ose vdekjen apo plagosjen e rëndë të ndonjë personi 
ose dëm të rëndë ndaj monumenteve të mbrojtura, objekteve të tjera të mbrojtura, pronës, 
kafshëve apo bimëve; 
 c. hedhja, trajtimi, depozitimi, transportimi, eksportimi apo importimi i 
paligjshëm i mbetjeve të rrezikshme që shkakton ose mund të shkaktojë vdekjen apo 
plagosjen e rëndë të ndonjë personi ose dëm të rëndë në cilësinë e ajrit, tokës, ujit, 
kafshët apo bimët; 
 d. operimi i paligjshëm i një fabrike në të cilën kryhet një veprimtari e rrezikshme 
dhe që shkakton ose mund të shkaktojë vdekjen apo plagosjen e rëndë të ndonjë personi 
ose dëm të rëndë në cilësinë e ajrit, tokës, ujit, kafshët apo bimët; 
 e. prodhimi, trajtimi, depozitimi, përdorimi, transportimi, eksportimi apo 
importimi i paligjshëm i materialeve nukleare apo substancave të tjera radioaktive të 
rrezikshme që shkakton ose mund të shkaktojë vdekjen apo plagosjen e rëndë të ndonjë 
personi ose dëm të rëndë në cilësinë e ajrit, tokës, ujit, kafshët apo bimët. 
 Sikurse vihet re nga përmbajtja e kësaj dispozite, për shkeljet mjedisore të 
referuara në shkronjat “b” deri “e” të paragrafit të parë të nenit 2 kërkohet shprehimisht 
që sjellja (veprimi ose mosveprimi) përkatëse të jetë e paligjshme. Vetëm vepra e 
përshkruar në shkronjën “a”, si shkelja më e rëndë mjedisore, në të cilën nuk kërkohet ky 
element i veçantë, është trajtuar si një vepër e ashtuquajtur “autonome”.  

Termi “e paligjshme” përkufizohet në nenin 1, sipas të cilit me këtë term do të  
kuptohet shkelja e një ligji apo një rregulloreje ose vendimi administrativ të nxjerrë nga 
një autoritet kompetent në fushën e mbrojtjes së mjedisit. Ky përkufizim ka një fushë të 
gjerë zbatimi, pasi ai lidhet me sjelljet që janë të ndaluara me ligje dhe akte nënligjore të 
nxjerra në zbatim të tyre nga autoritetet përkatëse në fushën e mbrojtjes së mjedisit, 
veçanërisht në fushën e mbrojtjes së ajrit, ujit ose tokës, si dhe të florës dhe faunës. 
Ndërkohë, rregullat e brendshme administrative që vlejnë brenda për brenda organizatave 
nuk përfshihen në këtë përkufizim.  
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 Veprat penale që trajtohen në nenin 2, të cilat janë vepra të rënda, përfshijnë jo 
vetëm vepra që dëmtojnë, por edhe të ashtuquajturat vepra që rrezikojnë,291 pasi për 
shumicën e tyre është e mjaftueshme që personi të ketë vënë në rrezik objekte të caktuara 
të rëndësishme sikurse janë jeta ose shëndeti i njeriut, prona apo mjedisi.  
 Ndërkohë, meqënëse detyrimi për inkriminim duhet të përfshijë vetëm shkelje të 
rënda, sjelljet e paligjshme të përshkruara në këtë dispozitë do të përbëjnë vepër penale 
vetëm nëse rrezikohet të shkaktohet vdekja ose dëmtim i rëndë i shëndetit të ndonjë 
personi apo dëmtim i rëndë i mjedisit.  
 Megjithatë, Shtetet Palë janë të lira që të shkojnë më tej, pasi duke iu referuar 
nenit 4 të Konventës ato mund të penalizojnë edhe thjesht veprimin ose mosveprimin e 
paligjshëm, si të tillë, kur ai është kryer me faj.  
 Përsa i përket shkallës ose nivelit të rrezikut, me përjashtim të veprës penale 
autonome të trajtuar në shkronjën “a” të nenit 2, në të cilën kërkohet që veprimi ose 
mosveprimi të ketë krijuar një rrezik të konsiderueshëm për shkaktimin e vdekjes ose të 
plagosjes së rëndë të ndonjë personi, në të gjitha rastet e tjera një rrezik i një shkalle më 
të ulët dhe më i përgjithshëm është i mjaftueshëm për të konsideruar veprimin ose 
mosveprimin si një vepër penale.  
 Për të gjitha veprat penale që kryhen me dashje, të referuara në paragrafin e parë 
të nenit 2, Konventa përmban edhe detyrimin për inkriminimin e akteve pjesëmarrëse në 
to. Sipas paragrafit të dytë të këtij neni, Shtetet Palë janë të detyruara që të miratojnë 
masa të tilla të përshtatshme, që janë të nevojshme për përcaktimin si vepra penale sipas 
legjislacionit të tyre kombëtar, edhe të dhënies së ndihmës ose përkrahjes në kryerjen e 
veprave penale të vendosura në përputhje me paragrafin e parë të kësaj dispozite. 
 Nëse forma e fajit në lidhje me një, disa ose të gjithë elementet materiale 
(objektive) të veprave të referuara në paragrafin e parë të nenit 2 të Konventës nuk është 
dashje por pakujdesi, atëherë do të zbatohet neni 3 i saj, në paragrafin e parë të të cilit 
parashikohet se çdo Palë do të miratojë masa të tilla të përshtatshme, që janë të 
nevojshme për përcaktimin si vepra penale, sipas legjislacionit të saj kombëtar, të 
shkeljeve të përmendura në nenin 2, paragrafi i parë, shkronjat “a” deri “e”, kur ato 
kryhen me pakujdesi.  
 Megjithatë, Shtetet Palë mund të deklarojnë rezerva lidhur me paragrafin e parë të 
nenit 3 mbi inkriminimin e veprave të kryera me pakujdesi, sipas përcaktimeve të bëra në 
dy paragrafët vijues të kësaj dispozite.  
 Kështu, sipas paragrafit të dytë të nenit 3, çdo Shtet Palë, në kohën e  nënshkrimit 
ose kur depoziton instrumentin e tij të ratifikimit, pranimit, miratimit ose aderimit, me 
anë të një deklarate drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të KE-së, mund të deklarojë që 
paragrafi i parë i këtij neni, plotësisht ose pjesërisht, do të zbatohet vetëm në lidhje me 
veprat që janë kryer me pakujdesi të rëndë. Koncepti i “pakujdesisë së rëndë”, që është 
njohur në legjislacionin e shumë shteteve si një formë e pakujdesisë në fushën e të drejtës 
penale mjedisore, shtron kërkesën për një shkelje të rëndë të detyrimit për të treguar 
kujdes.  
 Gjithashtu, një mundësi tjetër për të bërë rezervë është parashikuar në paragrafin e 
fundit të nenit 3 të Konventës, sipas të cilit çdo Shtet Palë, në kohën e  nënshkrimit ose 
kur depoziton instrumentin e tij të ratifikimit, pranimit, miratimit ose aderimit, me anë të 

291 Sipas Raportit shpjegues të Konventës, veprat që rrezikojnë njihen nga e drejta penale e shumë shteteve 
anëtare të Këshillit të Evropës, si dhe konventat ndërkombëtare.  
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një deklarate drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të KE-së, mund të deklarojë që paragrafi 
i parë i këtij neni, plotësisht ose pjesërisht, nuk do të zbatohet për: 

1- nënparagrafin 1/a/ii të nenit 2,  
2- nënparagrafin 1/b të nenit 2, vetëm në rastet kur shkelja lidhet me 
monumentet e mbrojtura, objekte të tjera të mbrojtura apo pronën.   

 Në rastin e parë, mundësia për rezervë në lidhje me nenin 2, nënparagrafin 1/a/ii 
është parashikuar duke patur parasysh se në legjislacionin e disa Shteteve Anëtare veprat 
penale që rrezikojnë janë parashikuar vetëm si vepra që kryhen me dashje, ndërsa në 
rastin e dytë vlen të theksohet se mundësia për rezervë nuk ekziston në lidhje me rastet 
kur vepra ndotëse e referuar në nënparagrafin 1/b të nenit 2 lidhet me shkaktimin ose 
rrezikimin për shkaktimin e dëmtimit të mjedisit natyror (ajër, tokë, ujë), kafshëve ose 
bimëve.  
 Përveç shkeljeve më të rënda mjedisore, të cilësuara si “thelbësore”, të cilat në 
legjislacionin kombëtar duhet të parashikohen si vepra penale, kjo Konventë e KE-së 
parashikon edhe disa shkelje të tjera mjedisore, të cilat Shtetet Palë mund t’i parashikojnë 
si vepra penale ose kundërvajtje administrative. Elementët e këtyre shkeljeve janë 
përcaktuar në nenin 4 të Konventës. Sipas kësaj dispozite, shkeljet e tjera, të cilat secila 
Palë do t’i përcaktojë si vepra penale ose kundërvajtje administrative sipas legjislacionit 
të saj kombëtar nëse kryhen me dashje ose me pakujdesi, janë si më poshtë vijon: 

a. shkarkimi, çlirimi, ose futja e paligjshme e një sasie të substancave apo 
rrezatimit jonizues në ajër, tokë ose ujë; 

b. krijimi i paligjshëm i zhurmave; 
c. hedhja, trajtimi, depozitimi, transportimi, eksportimi apo importimi i 

paligjshëm i mbetjeve; 
d.  operimi i paligjshëm i një fabrike; 
e. prodhimi, trajtimi, përdorimi, transportimi, eksportimi apo importimi i 

paligjshëm i materialeve nukleare, substancave të tjera radioaktive apo kimikateve të 
rrezikshme; 

f. shkaktimi i paligjshëm i ndryshimeve të dëmshme ndaj përbërësve natyrorë të 
një parku kombëtar, rezerve natyrore, zone të mbrojtur ujore apo zonave të tjera të 
mbrojtura; 

g. posedimi, marrja, dëmtimi, vrasja apo tregtimi i paligjshëm i/ndaj llojeve të 
mbrojtura të florës dhe faunës së egër. 
 Këto vepra i përkasin të ashtuquajturave vepra të rrezikut abstrakt, në të cilat 
interesat e ligjshme të mbrojtura përfshijnë ruajtjen e një standardi të caktuar të cilësisë 
dhe të funksioneve ekologjike të ambientit natyror si dhe interesat kontrolluese të 
autoriteteve administrative. 
 Lidhur me dënimet, sipas nenit 6, dënimet penale kërkohet që të jenë të 
zbatueshme për rastet e veprave penale të rënda të parashikuara në përputhje me nenet 2 
dhe 3 të Konventës. Në të gjithë rastet e tjera që janë përfshirë në nenin 4, sikurse 
theksohet edhe në këtë dispozitë, çdo Shtet Palë do të zbatojë masa të përshtatshme që 
janë të nevojshme për t’i parashikuar shkeljet e përmendura në të si vepra penale ose 
kundërvajtje administrative, të cilat i nënshtrohen sanksioneve ose masave të tjera sipas 
të drejtës së brendshme. Pra, në këto raste parashikohet qartë mundësia për sanksione me 
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karakter administrativ.292 Megjithatë, nëse shkeljet e referuara në nenin 4 do të 
parashikohen si vepra penale, atëherë neni 6 mbi dënimet penale do të zbatohet edhe në 
këto raste.  
 Në përcaktimin e sanksioneve penale, Shtetet Palë duhet të marrin parasysh 
natyrën serioze të veprave penale. Në këtë kontekst, sanksionet penale të zbatueshme 
duhet të përfshijnë dënimin me burgim dhe dënimet financiare. Veprat penale më të 
rënda, të referuara në nenet 2 dhe 3 të Konventës duhet që në përgjithësi të jenë të 
dënueshme me burgim, së paku i parashikuar si një sanksion alternativ. Megjithatë,     
neni 6 i Konventës e lë të hapur mundësinë që të parashikohen edhe sanksione të tjera, të 
cilat pasqyrojnë shkallën e rrezikshmërisë së veprave,293 si p.sh. në fjalinë e dytë të kësaj 
dispozite Shteteve Palë iu rekomandohet që të përfshijnë si sanksion edhe rikthimin e 
mjedisit në gjendjen e mëparshme, sipas përcaktimeve të nenit 8 të Konventës. Pra, 
përveç burgimit dhe sanksioneve financiare, edhe masa apo sanksione të tjera mund të 
korrespondojnë me rrezikshmërinë e veprës. I vetmi kufizim që parashikohet në këtë 
dispozitë lidhur me detyrimin që ajo përmban, i referohet pajtueshmërisë së nevojshme 
me instrumentat përkatëse ndërkombëtare, referencë e cila është përfshirë në nenin 6 
duke patur parasysh specifikisht nenin 230 të Konventës së Kombeve të Bashkuara “Mbi 
të drejtën e detit”, në të cilin është përjashtuar mundësia e vendosjes së llojeve të tjera të 
dënimeve përveçse dënimeve monetare (me një përjashtim të vetëm të specifikuar në 
paragrafin e dytë të kësaj dispozite).   
 Në lidhje me parashikimin e dënimit me burgim si një sanksion i mundshëm,  
neni 6 i Konventës e lë të hapur edhe mundësinë e parashikimit të alternativave të tij, por 
në një rast të tillë do të duhet të merren parasysh vetëm ato sanksione alternative që kanë 
një efekt ekuivalent parandalues dhe frenues, si dhe, duke patur parasysh karakterin e 
veçantë që mund të kenë veprat penale mjedisore, do të jetë i nevojshëm një vlerësim i 
kujdesshëm i secilës alternativë të dënimit me burgim, si p.sh. në rastin e punës në interes 
publik mund të përzgjidhet një formë e atillë e detyrimit për të punuar, e cila konsiston në 
kryerjen e një pune që kontribuon në mbrojtjen e mjedisit.  
 Gjithashtu, në bazë të nenit 7 të Konventës, për veprat penale të referuara në nenet 
2 dhe 3 të saj, Shtetet Palë janë të detyruara që të miratojnë edhe masa të tilla të 
përshtatshme që janë të nevojshme për të mundësuar konfiskimin e mjeteve dhe 
produkteve të këtyre veprave, ose të pronave, vlera e të cilave i korrespondon këtyre 
produkteve. Në kontekstin e Konventës së KE-së për pastrimin, depistimin, kapjen dhe 
konfiskimin e produkteve të krimit (Strasburg, 8 Nëntor 1990), mundësia e zbatimit të 
masave të konfiskimit duhej që, në parim, të parashikohej edhe në këtë fushë duke patur 
parasysh se shumë vepra penale mjedisore kryhen për të përfituar në mënyrë të 
drejtpërdrejtë, duke nxjerrë fitime të paligjshme, si p.sh. transportimi dhe hedhja e 
paligjshme e mbetjeve, ose në mënyrë indirekte, duke shmangur shpenzimet. Megjithatë, 
në paragrafin e dytë të nenit 7 parashikohet mundësia e Shteteve Anëtare për të bërë 
rezerva lidhur me detyrimin e lartpërmendur për të parashikuar masa të konfiskimit. 
Deklarata përkatëse në këto raste mund të konsistojë në moszbatimin e masave të tilla 
lidhur me veprat e përcaktuara në deklaratë, ose lidhur me disa kategori të mjeteve të 

292 M.Faure, European Environmental Criminal Law: Do we really need it?, në European Environmental 
Law Review, January 2004, Aspen Publishers Inc., 2004, f. 27. 
293 Council of Europe, Convention on the protection of the environment through criminal Law- Explanatory 
Report, vep. e cit., f.10. 
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kryerjes së veprës penale ose të produkteve të saj apo pronës me vlerë korresponduese me 
atë të produkteve. Kjo klauzolë rezerve, e cila është në përputhje me nenin 2 të 
Konventës për pastrimin e parave që gjithashtu parashikon mundësinë për rezerva, është 
përfshirë në këtë konventë (neni 7) duke u nisur nga fakti se legjislacionet kombëtare të 
Shteteve Anëtare dallojnë në mënyrë të konsiderueshme nga njëri-tjetri për sa i përket 
mënyrës se si i kanë rregulluar masat e konfiskimit. Për më tepër, Shtetet Anëtare mund 
të gjejnë arsye për të vendosur edhe rregulla të veçanta për konfiskimin e lidhur me 
veprat penale mjedisore, duke patur parasysh karakteristikat e veçanta që kanë disa prej 
këtyre veprave.  
 Lidhur me personat juridikë, duke patur parasysh faktin se një pjesë kryesore e 
krimeve mjedisore kryhen në kuadrin e personave juridikë, si dhe duke marrë në 
konsideratë tendencat më të fundit ndërkombëtare në mbështetje të njohjes së 
përgjegjësisë së personave juridikë në legjislacionin penal, në nenin 9 të Konventës janë 
parashikuar kushtet apo bazat përkatëse të përgjegjësisë dhe konkretisht, në bazë të 
paragrafit të parë të këtij neni personat juridikë mund të përgjigjen nëse plotësohen këto 
tre kushte: 

1- duhet të jetë kryer një nga veprat penale mjedisore të referuara në nenin 2 (me 
dashje) ose nenin 3 (me pakujdesi), 

2- vepra penale duhet të jetë kryer “në emër” të personit juridik, si dhe  
3- vepra penale duhet të jetë kryer nga një organ i personit juridik, një anëtar i 

organeve të tij, ose nga një përfaqësues tjetër i personit juridik.  
 Megjithatë, në paragrafin e fundit të kësaj dispozite parashikohet mundësia e çdo 
Shteti Palë për të deklaruar rezerva të plota ose të pjesshme lidhur me paragrafin e parë të 
saj mbi përgjegjësinë e personit juridik, ose për të deklaruar se ai do të zbatohet vetëm 
për veprat e përcaktuara në deklaratën përkatëse. Kjo mundësi për të bërë rezerva është 
parashikuar në Konventë për arsye se pavarësisht nga tendencat ndërkombëtare në lidhje 
me përgjegjësinë e personave juridikë në të drejtën penale, disa nga Shtetet Anëtare ende 
i trajtonin këto çështje (ose pjesë të tyre) në të drejtën administrative ose në të drejtën 
civile dhe si rrjedhim, nuk mund t’i zbatonin plotësisht këto parime.  
 Ndërkohë, sikurse bëhet e qartë në paragrafin e dytë të nenit 9, përgjegjësia e 
personit juridik nuk përjashton procedimet penale në ngarkim të personave fizikë. 
 Për sa i përket sanksioneve të zbatueshme ndaj personave juridikë përgjegjës për 
kryerjen e një vepre penale mjedisore, Shtetet Palë janë të lira që të zgjedhin vendosjen e 
sanksioneve apo masave penale ose sanksioneve apo masave administrative.  
 Ndër masat që duhet të merren në nivel kombëtar, Konventa parashikon edhe  
detyrimin e Shteteve Palë për të siguruar bashkëpunimin midis autoriteteve. Në bazë të 
paragrafit të parë të nenit 10, secila Palë do të miratojë masat e përshtatshme, që janë të 
nevojshme për të siguruar që autoritetet përgjegjëse për mbrojtjen e mjedisit 
bashkëpunojnë me autoritetet që janë përgjegjëse për hetimin dhe ndjekjen e veprave 
penale: 

a) nëpërmjet informimit të këtyre të fundit, me iniciativën e vetë autoriteteve 
përgjegjëse për mbrojtjen e mjedisit, kur ka dyshime të arsyeshme për të besuar se është 
kryer ndonjë nga veprat penale të vendosura në përputhje me nenin 2;  
 b) duke i siguruar, sipas kërkesës, autoriteteve që janë përgjegjëse për hetimin dhe 
ndjekjen e veprave penale të gjithë informacionin e nevojshëm, në përputhje me ligjin 
kombëtar.  
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 Shprehja “dyshime të arsyeshme” e përdorur në shkronjën “a”  nënkupton se 
detyrimi për të informuar duhet të përmbushet kur autoriteti mbikqyrës konsideron se 
ekziston mundësia që të jetë kryer një vepër penale mjedisore. Niveli i mundësisë duhet 
të jetë i njëjtë me atë që kërkohet për të filluar një hetim nga policia apo prokuroria.  
Ndërkohë, sikurse vihet re nga përmbajtja e paragrafit 1, shkronja “a”, detyrimi për 
informim pa kërkesë përfshin vetëm veprat më të rënda.  
 Lidhur me këtë detyrim për bashkëpunim midis autoriteteve, në paragrafin e dytë 
të nenit 10 parashikohet mundësia për të bërë rezervë vetëm në lidhje me detyrimin për 
informim pa patur kërkesë, të parashikuar në paragrafin 1, shkronja “a” të këtij neni, 
qoftë duke deklaruar moszbatimin e këtij paragrafi, qoftë duke deklaruar zbatimin e tij 
vetëm për veprat e përcaktuara në deklaratën përkatëse.  
 Në një dispozitë të veçantë të Konventës është trajtuar çështja e lejimit të grupeve 
apo organizatave joqeveritare (OJQ) për të marrë pjesë në procedimet penale. Arsyeja 
kryesore për lejimin e OJQ-ve që të kenë akses në procedimet mjedisore është se e drejta 
penale në fushën mjedisore mbron interesa që kanë një natyrë shumë kolektive, duke 
patur parasysh faktin se format e ndryshme të ndotjes potencialisht prekin jo vetëm 
interesat e individëve të veçantë, por edhe ato të grupeve të personave.   
 Megjithatë, duke marrë në konsideratë faktin se e drejta e OJQ-ve për akses në 
procedime penale njihej vetëm në pak shtete, neni 11 i Konventës është formuluar në një 
formë fakultative. Konkretisht, në bazë të kësaj dispozite, secila Palë, në çdo kohë, me 
anë të një deklarate drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të KE-së, mund të deklarojë se, në 
përputhje me legjislacionin kombëtar, do t’i japë çdo grupi, fondacioni apo shoqërie, i/e 
cili/a sipas statutit të tij/saj ka për qëllim mbrojtjen e mjedisit, të drejtën për të marrë 
pjesë në procedimet penale që lidhen me veprat penale të vendosura në përputhje me këtë 
Konventë. Për shkak të formës fakultative të dispozitës, çdo Shtet Palë do të ketë të 
drejtën që të parashikojë ndonjë kusht që kufizon numrin e OJQ-ve që do të kenë aksesin 
në procedime ose të drejtën për të marrë pjesë në to.  
 Përsa i përket raportit të kësaj Konvente me konventat dhe marrëveshjet e tjera, 
sipas nenit 16 të saj kjo Konventë nuk cënon të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga 
konventa ndërkombëtare shumëpalëshe mbi çështje të veçanta, si dhe Shtetet Palë në 
konventë mund të lidhin marrëveshje dypalëshe ose shumëpalëshe mes tyre lidhur me 
çështjet e rregulluara nga kjo konventë, për të plotësuar ose forcuar parashikimet e saj ose 
për të lehtësuar zbatimin e parimeve që ajo përmban. 
 Vlen të theksohet se, në tërësinë e saj, Konventa parashikon mundësinë që Shtetet 
Palë të deklarojnë rezerva të plota ose të pjesshme lidhur me pesë dispozita të 
rëndësishme të saj. Megjithatë, përtej këtyre rasteve nuk lejohet asnjë rezervë tjetër, 
sikurse është edhe rasti i nenit 2 mbi veprat penale mjedisore që kryhen me dashje.  
 Kjo konventë, e cila është bërë në Strasburg më 4 Nëntor 1998, do të hynte në 
fuqi në ditën e parë të muajit që pasonte tre muaj pas datës, në të cilën tre shtete do të 
kishin shprehur pëlqimin e tyre për të qenë Palë në Konventë në përputhje me 
parashikimet e paragrafit 1 të nenit 13.   
 Deri më tani, Konventa nuk ka mundur të hyjë në fuqi, pasi ndonëse është 
nënshkruar nga 14 Shtete Anëtare të KE-së, vetëm njëri prej tyre (Estonia) e ka ratifikuar 
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atë në vitin 2002.294 Ndër shtetet anëtare të KE-së që nuk e kanë nënshkruar Konventën 
është edhe Republika e Shqipërisë. 
 Megjithatë, si një ndër iniciativat e para ligjore në nivel Evropian, Konventa e 
KE-së mbi mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet të drejtës penale (1998), që erdhi si rezultat i 
një pune voluminoze dhe shumëvjeçare, ka influencuar ndjeshëm në iniciativat e 
mëvonshme ligjore që janë ndërmarrë në kuadrin e BE-së295, ndonëse në dallim nga 
instrumentet juridike të këtij të fundit, Konventa e KE-së nuk kufizohet tek shkeljet e 
legjislacionit mjedisor Evropian296.  
 
 1.6.3 Mbrojtja e mjedisit nëpërmjet të drejtës penale në kuadrin e Bashkimit 
Evropian. 
 
 Këshilli Evropian, në takimin e veçantë në Tampere të Finlandës në vitin 1999, në 
të cilin u miratua plan veprimi i parë mbi veprimtarinë e BE-së në fushën e drejtësisë dhe 
të çështjeve të brendshme, kërkoi që të bëheshin përpjekje për miratimin e përcaktimeve 
të përbashkëta të veprave dhe dënimeve duke u fokusuar në disa sektorë veçanërisht të 
rëndësishëm, ndër të cilët përfshihej edhe krimi mjedisor.297 Sipas Këshillit Evropian, 
veprat penale mjedisore, të lidhura ngushtë me krimin e organizuar, hynin në 
kompetencat ndërqeveritare të Bashkimit në shtyllën e tretë të BE-së.298   
 E drejta penale e BE-së dhe ajo e KE-së, të cilat, së bashku, përbëjnë të drejtën 
penale evropiane, plotësojnë në mënyrë reciproke instrumentat apo normat e tyre, pasi në 
shumë raste instrumentat e BE-së kanë plotësuar ato të KE-së në fusha ku ky i fundit ka 
marrë vendime që më parë dhe, po kështu, ka ndodhur që konventa të ndryshme të KE-së 
kanë rimarrë pjesë të tëra të një instrumenti të BE-së.299  
 Kështu, duke u mbështetur në Konventën e KE-së për mbrojtjen e mjedisit 
nëpërmjet të drejtës penale, në vitin 2000 Mbretëria e Danimarkës ndërmori nismën për 
një vendim kuadër mbi luftën kundër krimit të rëndë mjedisor, i cili do të miratohej nga 
Këshilli në bazë të neneve 31 dhe 34/2/b të Traktatit të BE-së.300    
 Në këtë dokument, Danimarka jo vetëm që i referohej Konventës së KE-së të vitit 
1998 në preambulën e Propozim-vendimit, por përmes një dispozite të veçantë të tij i 
nxiste Shtetet Anëtare që ta nënshkruanin dhe ratifikonin këtë Konventë të rëndësishme 
brenda afateve të përcaktuara. Konkretisht, në nenin 14 parashikohej se Shtetet Anëtare 
do të garantonin se, në përputhje me ligjet e brendshme do të merrnin të gjitha hapat e 
nevojshëm që sa më shpejt të ishte e mundur dhe brenda datës 1 Janar 2000 të 
nënshkruanin Konventën e KE-së, ndërsa brenda datës 1 janar 2001 do të duhej              

294 Shih statusin e Konventës së KE-së në faqen zyrtare të Zyrës së Traktateve të KE-së: http:// 
www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=172&CM=8&DF=14/01/2013&CL=ENG 
295 E.Mullier, The emergence of criminal competence to enforce EC Environmental Law: Directive 2008/99 
in the context of the case-Law of the European Court of Justice, Cambridge Student Law Review, Vol.6, 
Nr.1, 2010, f.97. Për më shumë, shih pikën 1.6.3 në vijim të këtij punimi. 
296 M. Faure, European Environmental Criminal Law: Do we really need it?, në European Environmental 
Law Review, vep. e cit., f.27. 
297 H.E.Zeitler, Environmental Criminal Law, në International Review of Penal Law, Vol.77, 2006, f. 255. 
298 E.Mullier, The emergence of criminal competence to enforce EC Environmental Law: Directive 2008/99 
in the context of the case-Law of the European Court of Justice, vep. e cit., f.97. 
299 J.Pradel, G.Corstens, G.Vermeulen, E drejta penale Evropiane, vep. e cit., f.33-34. 
300 European Commission, Environmental Crime, Background documents, në faqen e internetit 
<http://ec.europa.eu/environment/legal/crime/docs_en.htm>. 
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t’i propozonin ligjvënësit ratifikimin e kësaj Konvente, e cila brenda mundësive duhej 
ratifikuar pa rezerva.301  
 Objektivi kryesor i këtij vendimi do të ishte mbrojtja e mjedisit, sikurse vihet re 
edhe nga vetë titulli dhe tre pikat e para në preambulën e tij, në të cilat shprehej 
shqetësimi i Këshillit përballë rritjes së krimeve mjedisore dhe efekteve të tyre që shpesh 
ishin ndërkufitare, si dhe, duke patur parasysh se krimi i rëndë mjedisor përbën një 
kërcënim për mjedisin dhe është një problem me të cilin përballen bashkërisht të gjithë 
Shtetet Anëtare, arrihej në konkluzionin se duhej bërë thirrje për një reagim të fortë dhe 
për një veprim të bashkërenduar për të mbrojtur mjedisin nëpërmjet të drejtës penale.302         
 Propozimi i Danimarkës fokusohej në  “krimin e rëndë mjedisor”, i cili, sipas 
nenit 1 të këtij dokumenti konsistonte në kriminalitetin mjedisor që shfaqet me “veprimet 
ose mosveprimet e kryera në rrethana rënduese dhe në shkelje të legjislacionit kombëtar 
mbi mjedisin, të cilat konsistojnë në: (a) ndotjen e ajrit, ujit, tokës ose nëntokës që sjell 
pasoja të konsiderueshme në mjedis ose paraqet një rrezik të dukshëm për të, ose (b) 
depozitimi ose hedhja e mbetjeve apo substancave të tjera të ngjashme që sjell pasoja të 
konsiderueshme në mjedis ose paraqet një rrezik të dukshëm për të.” Në këtë kontekst, në 
vijim të nenit 1 të Propozimit jepej një përcaktim më i detajuar i termit “rrethana 
rënduese”.   
 Në bazë të këtij propozimi, Shtetet Anëtare detyroheshin që të merrnin masa për 
të garantuar se krimi i rëndë mjedisor është i ndëshkueshëm në bazë të legjislacionit 
penal me një dënim që është efektiv, në proporcion me veprën, si dhe parandalues.303  
 Ndërkohë, Komisioni Evropian, sipas të cilit dispozita e Traktatit të BE-së mbi 
bashkëpunimin në fushën penale (e ashtuquajtura “shtyllë e tretë” e Bashkimit) nuk ishte 
baza e duhur ligjore për një instrument të tillë, në datën 13 mars 2001 miratoi Propozimin 
për një Direktivë të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit mbi mbrojtjen e mjedisit 
nëpërmjet të drejtës penale, duke u bazuar në nenin 175 të Traktatit të BE-së (baza ligjore 
për politikat mjedisore).304 Sipas Komisionit, sistemi i të drejtës Evropiane nuk e ndalon 
përcaktimin rast pas rasti të dënimeve penale në rastet e shkeljes së normës juridike 
evropiane dhe për këtë arsye prezantoi edhe këtë projekt-direktivë, e cila synonte në këtë 
mënyrë harmonizimin e së drejtës penale në fushën e mjedisit.305 Propozimi i Komisionit 
për një Direktivë mbi mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet të drejtës penale kishte si objektiv 
kryesor që t’i detyronte Shtetet Anëtare që të përdornin të drejtën penale për rastet kur 
veprimtari të caktuara përbëjnë një shkelje të rregullave të caktuara të legjislacionit 
komunitar në fushën e mbrojtjes së mjedisit, sipas përcaktimeve të përfshira në shtojcën e 

301 Initiative of the Kingdom of Denmark with a view to adopting a Council framework Decision on 
combating serious environmental crime, Official Journal of the European Communities C 39, 11/02/2000.  
302 Paragrafi 46 i vendimit të Gjykatës Evropiane të Drejtësisë të datës 13 Shtator 2005, për çështjen         
C-176/03, Komisioni kundër Këshillit, në faqen e internetit <http://curia.europa.eu.>, si dhe Initiative of the 
Kingdom of Denmark with a view to adopting a Council framework Decision on combating serious 
environmental crime, Official Journal of the European Communities C 39, 11/02/2000. 
303 Shih nenin 2 të Propozimit të Danimarkës “Initiative of the Kingdom of Denmark with a view to 
adopting a Council framework Decision on combating serious environmental crime”, vep. e cit. 
304 <http://ec.europa.eu/environment/legal/crime/docs_en.htm> 
305 A.Hoxha, Harmonizimi i legjislacionit penal në kuadrin e hapësirës Europiane, në Jus & Justicia, 
revistë shkencore e Fakultetit Juridik të Universitetit Europian të Tiranës, Nr.4, 2010, UET Press, Tiranë, 
f.87. 
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Propozimit.306 Si rrjedhim, ideja kryesore e Komisionit në këtë rast ishte që legjislacioni 
që implementon legjislacionin mjedisor Evropian duhet që të bëhet i detyrueshëm për t’u 
zbatuar përmes të drejtës penale.307  
 Në pajtim me argumentat e Komisionit ishte edhe Parlamenti Evropian, i cili u 
shpreh specifikisht për këtë çështje kur mori në shqyrtim dy propozimet, përkatësisht 
Projekt-Direktivën dhe Propozimin për një vendim-kuadër.308 
 Propozimi i Komisionit, i cili u plotësua me amendamentet përkatëse të 
propozuara gjatë diskutimit të tij në Parlamentin Evropian, nuk arriti të miratohej, pasi 
Këshilli më 27 janar 2003 zgjodhi të miratonte Vendimin-kuadër të propozuar me nismën 
e Danimarkës.309 Sipas Këshillit, vetëm shtylla e tretë mund të shërbente si kuadër ligjor 
për miratimin e dispozitave penale evropiane.310 Megjithatë, Këshilli e çmoi të 
përshtatshme që në vendimin-kuadër të përfshinte një pjesë të dispozitave materiale të 
projekt-Direktivës të vitit 2001, veçanërisht ato dispozita në të cilat përcaktoheshin 
sjelljet që Shtetet Anëtare duhej t’i parashikonin si vepra penale në ligjet e tyre të 
brendshme.311 Ndërkohë, në versionin final të vendimit-kuadër të vitit 2003, ndonëse u 
bënë edhe përmirësime thelbësore në disa pjesë në të cilat Propozimi fillestar i Mbretërisë 
së Danimarkës paraqiste mangësi, u ruajt referenca në Konventën e KE-së të 4 nëntorit 
1998 dhe madje dispozitat më të rëndësishme të saj janë rimarrë pothuajse fjalë për fjalë, 
duke lënë të hapur edhe mundësinë e parashikimit të sanksioneve me karakter 
administrativ, sikurse bënte edhe kjo Konventë e KE-së.312 
 Vlen të theksohet se, tradicionalisht, e drejta mjedisore Evropiane ka propozuar 
rregullat apo normat, por Shtetet Anëtare mbeteshin të lira që të zgjidhnin mekanizmat 
apo teknikat për zbatimin e tyre.313         
 Në këtë kontekst kontradiktash midis dy institucioneve të BE-së lidhur me bazën 
ligjore të instrumentit juridik që duhej miratuar në fushën e mbrojtjes së mjedisit përmes 
të drejtës penale, një rol të rëndësishëm në zgjidhjen e kësaj situate dhe krijimin e një 
standarti, që do të vlente edhe në raste të ngjashme në vijim, ka luajtur Gjykata Evropiane 
e Drejtësisë, e cila me kërkesë të Komisionit314 në vitin 2005 mori në shqyrtim çështjen 
me objekt anulimin e vendimit-kuadër të miratuar nga Këshilli315 më 27 janar 2003 mbi 

306 M.Faure, European Environmental Criminal Law: Do we really need it?, në European Environmental 
Law Review, vep. e cit., f.19. 
307 Po aty. 
308 Shih paragrafin 25 të vendimit të Gjykatës së Drejtësisë të datës 13 Shtator 2005, për çështjen C-176/03, 
Komisioni kundër Këshillit.  Për më shumë lidhur me opinionet dhe propozimet e Parlamentit Evropian, 
shih Raportet dhe rezolutat përkatëse në faqen e internetit <http://ec.europa.eu/environment/legal/crime/ 
docs_en.htm> 
309 <http://ec.europa.eu/environment/legal/crime/docs_en.htm>, si dhe Council Framework Decision 
2003/80/JHA, 27.01.2003 on the protection of the environment through criminal law, Official Journal of 
the European Union L 29, 05/02/2003.  
310 A.Hoxha, Harmonizimi i legjislacionit penal në kuadrin e hapësirës Europiane, në Jus & Justicia, vep. 
e cit., f. 87. 
311 Pika (5) në preambulën e Vendimit-kuadër 2003/80/JHA të 27 Janarit 2003 mbi mbrojtjen e mjedisit 
nëpërmjet të drejtës penale, Official Journal of the European Union L 29, 05/02/2003. 
312 M.Faure, European Environmental Criminal Law: Do we really need it?, në European Environmental 
Law Review, vep. e cit., f. 27. 
313 Po aty, f.20. 
314 Në këtë çështje gjyqësore, Komisioni mbështetej nga Parlamenti Evropian. 
315 Në këtë çështje gjyqësore, Këshilli mbështetej nga shumica e Shteteve Anëtare. 
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mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet të drejtës penale316. Argumenti kryesor i Komisionit në 
rekursin e tij para Gjykatës së Drejtësisë lidhej me mungesën e kompetencës nga ana e 
Këshillit, në kuadrin e shtyllës së tretë,317 për të miratuar një masë të tillë, pasi mbrojtja e 
mjedisit, duke përfshirë edhe luftën kundër krimeve të rënda nëpërmjet të drejtës penale 
është kompetencë e Komunitetit.318 Duke konfirmuar pikëpamjen e Komisionit, me 
vendimin shumë të rëndësishëm të 13 shtatorit 2005, Gjykata anuloi Vendimin-kuadër të 
miratuar nga Këshilli në vitin 2003 mbi mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet të drejtës penale, 
duke afirmuar se Komuniteti Evropian, ndonëse nuk zotëron një kompetencë normative 
të përgjithshme në fushën penale,319 mund të marrë masa që lidhen me legjislacionin 
penal të Shteteve Anëtare, nëse kjo është e nevojshme për të garantuar efektivitet të plotë 
të së drejtës komunitare mbi mbrojtjen e mjedisit (mbi bazën e neneve 2, 6, 174, 175 dhe 
176 të Traktatit të BE-së).320  
 Në përputhje me këtë qëndrim, Gjykata Evropiane e Drejtësisë edhe në një 
vendim të mëvonshëm321 të vitit 2007 ka anuluar për të njëjtën arsye një tjetër Vendim-
kuadër të ngjashëm të Këshillit, të 12 korrikut 2005, mbi forcimin e kuadrit ligjor penal 
për zbatimin e legjislacionit kundër ndotjes së shkaktuar nga anijet,322 pasi sipas Gjykatës 
edhe ky vendim cënonte kompetencat e Komunitetit.323 Në vendimin e saj të datës           
23 tetor 2007, Gjykata rikonfirmoi kompetencën e Komunitetit Evropian për të nxjerrë 
direktiva për harmonizimin e të drejtës penale të Shteteve Anëtare, për sa kohë që 
qëllimet që synohen të arrihen përmes tyre lidhen me një nga objektivat esenciale të 

316 <http://ec.europa.eu/environment/legal/crime/docs_en.htm>, si dhe vendimi i Gjykatës së Drejtësisë i 
datës 13 Shtator 2005, për çështjen C-176/03, Komisioni kundër Këshillit. 
317 Dallimi kryesor midis strukturës së shtyllës së tretë nga ajo e shtyllës së parë qëndron në atë që shtylla e 
tretë vendos theksin mbi modelin klasik të bashkëpunimit ndërqeveritar, ndërsa shtylla e parë mbështetet në 
idenë e komunitarizimit të vendimeve politike. (C.Steve Peers, EU Justice and Home Affairs Law, bot.2, 
Oxford EC Law Library 2006, f. 9, në J. Pradel, G. Corstens, G. Vermeulen, E drejta penale Evropiane, 
vep. e cit., f. 429) 
318 J.Pradel, G.Corstens, G.Vermeulen, E drejta penale Evropiane, vep. e cit., f. 450. 
319 Sipas jurisprudencës së Gjykatës së Drejtësisë është e vërtetë se, si rregull, si e drejta penale materiale 
ashtu edhe rregullat e procedurës penale nuk janë kompetencë e Komunitetit. Megjithatë, sipas Gjykatës 
(në vendimin e datës 13 Shtator 2005), ky konkluzion nuk e ndalon ligjvënësin e Komunitetit që në rastet 
kur zbatimi i dënimeve penale që janë efektive, proporcionale dhe shkurajuese, nga ana e autoriteteve 
kombëtare kompetente është një masë e domosdoshme në luftën kundër akteve të rënda në dëm të mjedisit, 
të marrë masa që lidhen me të drejtën penale të Shteteve Anëtare, të cilat Komuniteti i konsideron të 
nevojshme për të siguruar që rregullat që ai vetë ka vendosur për mbrojtjen e mjedisit të jenë plotësisht 
efektive. Për më shumë, shih paragrafët nr.47 dhe nr.48 të vendimit të Gjykatës së Drejtësisë, 13 Shtator 
2005, për çështjen C-176/03, Komisioni kundër Këshillit. 
320 Vendimi i Gjykatës së Drejtësisë të datës 13 Shtator 2005, për çështjen C-176/03, Komisioni kundër 
Këshillit, paragrafët 47 dhe 48, si dhe N.Jurisch, Il diritto penale dell’ambiente, 2011, vep. e cit., f.98. 
321 Përsëri, sikurse në çështjen e parë të vitit 2005, edhe kjo çështje u shqyrtua me kërkesë të Komisionit, i 
cili mbështetej nga Parlamenti Evropian. Ndërkohë, Këshilli mbështetej nga shumica e Shteteve Anëtare. 
322 Ky vendim-kuadër, i cili plotësonte Direktivën 2005/35/KE mbi ndotjen e shkaktuar nga anijet, kishte 
për qëllim forcimin e sigurisë detare dhe përmirësimin e mbrojtjes së mjedisit detar nga ndotjet e 
shkaktuara nga anijet me anë të përafrimit të legjislacioneve të Shteteve Anëtare.  Në nenet 2, 3 dhe 5 të tij 
parashikohet detyrimi i Shteteve Anëtare për të parashikuar dënime penale për personat që kryenin, 
nxisnin, ndihmonin apo bashkëpunonin në kryerjen e një prej veprave të përmendura në nenet 4 dhe 5 të 
Direktivës 2005/35/KE. (shih paragrafët nr.4, 62 dhe 64 të vendimit të Gjykatës së Drejtësisë të datës        
23 Tetor 2007, për çështjen C-440/05, Komisioni kundër Këshillit) 
323 <http://ec.europa.eu/environment/legal/crime/docs_en.htm> 
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Traktatit të BE-së.324 Vlen të theksohet se në bazë të jurisprudencës së Gjykatës 
Evropiane të Drejtësisë, mbrojtja e mjedisit është një ndër objektivat esenciale të 
Komunitetit.325 Megjithatë, në këtë vendim Gjykata theksoi se përcaktimi i llojit dhe 
masës së dënimeve penale326 nuk është kompetencë e Komunitetit.327 Në këtë kontekst, 
Gjykata vlerësoi se dy dispozitat e vendimit-kuadër të 12 korrikut 2005, të cilat lidheshin 
me llojin dhe masën e dënimeve penale të aplikueshme,328 nuk ishin nxjerrë në shkelje të 
Traktatit të BE-së. Si rrjedhim, Komuniteti, me anë të një direktive, si një instrument i 
shtyllës së parë mund të vendosë detyrimin e inkriminimit të disa lloj veprimesh dhe 
detyrimin për të parashikuar sanksione efektive, proporcionale dhe dekarajuese, por 
përafrimi i llojit dhe masës së sanksioneve të posaçme, i cili mbetet jashtë kompetencave 
të Komunitetit do të duhet të përfshihet në një vendim-kuadër të shtyllës së tretë.329    

Efektet e dy vendimeve të lartpërmendura të Gjykatës Evropiane të Drejtësisë 
janë konsoliduar me hyrjen në fuqi të Traktatit të Lisbonës më 1 dhjetor 2009, i cili ka 
shfuqizuar strukturën me shtylla të BE-së duke bërë kështu që domosdoshmërisht, si 
masat e BE-së, ashtu dhe masat kombëtare në sektorët e bashkëpunimit gjyqësor në 
fushën penale dhe të bashkëpunimit policor, t’i nënshtrohen kontrollit juridiksional të 
Gjykatës së Drejtësisë.330 Tashmë, në bazë të Traktatit të Lisbonës, i cili ka vendosur 
parametra të rinj për një të drejtë penale të përbashkët Evropiane, BE është tanimë i 
pajisur me një kompetencë reale për të rregulluar të drejtën penale, për sa kohë që kjo 
lidhet me ndjekjen penale të krimit të rëndë ndërkufitar ose me mbrojtjen e politikave 
Evropiane.331   
 Pasi Gjykata e Drejtësisë hapi rrugën për zbatimin e Direktivave mjedisore 
nëpërmjet përdorimit të së drejtës penale me vendimin e saj historik të 13 shtatorit 2005, 
hapa të rëndësishëm janë ndërmarrë nëpërmjet miratimit të të ashtuquajturave Direktiva 
të krimit mjedisor, të cilat detyrojnë Shtetet Anëtare që të parashikojnë dënime penale në 
legjislacionin e tyre kombëtar për shkelje të rënda të dispozitave të legjislacionit 

324 N. Jurisch, Il diritto penale dell’ambiente, vep. e cit., f.99. 
325 Shih paragrafin 41 të vendimit vendimit të Gjykatës së Drejtësisë të datës 13 Shtator 2005, për çështjen 
C-176/03, Komisioni kundër Këshillit. 
326 Një nga argumentat e Komisionit në këtë çështje gjyqësore lidhej me faktin se, sipas tij, vendimi-kuadër 
nuk arrinte të harmonizonte apo përafronte llojin dhe masën e dënimit penal të zbatueshëm, përsa kohë që 
në këtë drejtim Shtetet Anëtare ruanin një liri veprimi të caktuar. (shih paragrafin 35 të vendimit të 
Gjykatës së Drejtësisë  të datës 23 Tetor 2007, Komisioni kundër Këshillit). Në nenet 4 dhe 6 të vendimit-
kuadër, përkatësisht për personat fizikë në nenin 4 dhe për personat juridikë në nenin 6, përcaktohej lloji 
dhe në disa raste edhe masa (maksimale minimale) e dënimit penal që duhej zbatuar ndaj tyre, në varësi të 
dëmit të shkaktuar nga veprat penale në cilësinë e ujit, tek kafshët, speciet bimore ose njerëzit.  
327 Shih paragrafët 70 dhe 71 të vendimit të Gjykatës së Drejtësisë të datës 23 Tetor 2007, për çështjen      
C-440/05, Komisioni kundër Këshillit. 
328 Në nenet 4 dhe 6 të këtij vendimi-kuadër parashikohej përafrimi i masës së dënimit për sa i përket 
dënimit me burgim, si dhe, për herë të parë në një instrument të Bashkimit Evropian parashikohej edhe 
përafrimi i dënimeve me gjobë (penale ose jopenale) për personat juridikë. (H.E.Zeitler, Environmental 
Criminal Law, vep. e cit., f. 259-260) 
329 J. Pradel, G. Corstens, G. Vermeulen, E drejta penale Evropiane, vep. e cit., f.676. 
330 N. Jurisch, Il diritto penale dell’ambiente, vep. e cit., f.100. 
331 C.J.M. Safferling, Europe as Transnational Law – A Criminal Law for Europe: Between National 
Heritage and Transnational Necessities, në German  Law Journal, Vol.10, Nr.10, 2009, f.1392, në faqen e 
internetit <http://www.germanLawjournal.com/index.php?pageID=11&artID=1213> 
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komunitar mbi mbrojtjen e mjedisit.332 Konkretisht, hapi i parë u ndërmorr përmes 
Direktivës 2008/99/KE të 19 Nëntorit 2008 mbi mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet të drejtës 
penale dhe në vijim përmes një Direktive tjetër që lidhet me mjedisin, Direktivës 
2009/123/KE të 21 Tetorit 2009 mbi ndotjen e shkaktuar nga anijet dhe parashikimin e 
dënimeve për shkeljet.333 Në këtë kontekst, miratimi i direktivës mbi mbrojtjen e mjedisit 
nëpërmjet të drejtës penale është konsideruar si një rezultat i natyrshëm i dy vendimeve të 
lartpërmendura të Gjykatës së Drejtësisë. 334   

Të dy këto direktiva, të cilat janë konsideruar edhe si direktiva të krimeve 
mjedisore evropiane përbëjnë një hap të rëndësishëm drejt një të drejte penale mjedisore 
evropiane reale, pasi për herë të parë Shtetet Anëtare detyrohen të përdorin të drejtën 
penale për të penalizuar shkeljet e legjislacionit kombëtar që zbaton legjislacionin 
evropian.335 Gjithashtu, si dënimet penale që do të jenë të zbatueshme ndaj personave 
fizikë, ashtu edhe dënimet penale ose jopenale që do të jenë të zbatueshme ndaj 
personave juridikë duhet të jenë efektive, proporcionale dhe shkurajuese në çdo Shtet 
Anëtar të BE-së. 
 Direktiva 2008/99/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 19 Nëntorit 2008 
mbi mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet të drejtës penale,336 e cila ka plotësuar boshllëkun 
ligjor që ishte krijuar në fushën e krimit mjedisor pas vendimit të Gjykatës së Drejtësisë 
të datës 13 Shtator 2005,337 ka për qëllim të sigurojë një mbrojtje më efektive të 
mjedisit.338 Në të shprehet qartë shqetësimi i Komunitetit lidhur me rritjen e shkeljeve 
mjedisore dhe efektet e tyre, të cilat po shtrihen gjithnjë e më shumë përtej kufijve të 
Shteteve ku ato kryhen. Këto shkelje përbëjnë një kërcënim për mjedisin dhe si të tilla 
kërkojnë një reagim të përshtatshëm.339  

Gjithashtu, në preambulën e saj direktiva merr në konsideratë faktin se 
eksperienca ka treguar që sistemet ekzistuese të sanksioneve nuk kanë qenë të 
mjaftueshme për të arritur në një pajtueshmëri të plotë me ligjet për mbrojtjen e mjedisit 
dhe se, kjo pajtueshmëri mund dhe duhet të forcohet nëpërmjet mundësisë së përdorimit 
të dënimeve penale, të cilat tregojnë një mosaprovim social të një natyre që dallon në 
mënyrë cilësore në krahasim me sanksionet administrative apo me një mekanizëm 
kompensimi të së drejtës civile.  

Në këtë kontekst, në paragrafin e pestë të preambulës së direktivës nënvizohet se 
për të arritur në mbrojtjen efektive të mjedisit është veçanërisht e nevojshme që të ketë 
sanksione që janë më shkurajuese për veprimtaritë që janë të dëmshme për mjedisin, të 
cilat zakonisht shkaktojnë ose mund të shkaktojnë dëmtim të konsiderueshëm të ajrit, 
duke përfshirë stratosferën, të tokës, ujit, kafshëve ose bimëve, duke përfshirë këtu edhe 
dëmin në ruajtjen e specieve.    

332 M.G. Faure, The implementation of the environmental crime directives in Europe, në Ninth International 
Conference on Environmental Compliance and Inforcement 2011, f. 360, në faqen e internetit  
<http://inece.org/conference/9/proceedings/41_Faure.pdf> 
333 Po aty, f. 360-361. 
334 N. Jurisch, Il diritto penale dell’ambiente, 2011, vep. e cit., f.100. 
335 M.G. Faure, The implementation of the environmental crime directives in Europe, vep. e cit., f.369. 
336 Official Journal of the European Union L 328, 6/12/2008. 
337 European Commission, Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the 
protection of the environment through criminal law, Explanatory Memorandum, 2007/0022 (COD), f.4. 
338 Shih paragrafët 5 dhe 14 të Direktivës 2008/99/KE. 
339 Paragrafi 2 i preambulës së Direktivës 2008/99/KE. 
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Sipas studimeve të kryera rezultonte se sanksionet penale nuk ishin të zbatueshme 
në të gjithë Shtetet Anëtare për të gjitha veprat e rënda mjedisore, ndonëse, për shumë 
arsye, vetëm dënimet penale do të kishin një efekt të mjaftueshëm shkurajues.340  

Si rrjedhim, në paragrafin e dhjetë të preambulës së Direktivës shpjegohet se kjo 
direktivë i detyron Shtetet Anëtare që të parashikojnë dënime penale341 në legjislacionin e 
tyre kombëtar për shkeljet e rënda të dispozitave të legjislacionit komunitar për mbrojtjen 
e mjedisit.  

Megjithatë, sikurse theksohet në këtë pjesë të Direktivës, ajo nuk krijon detyrime 
për sa i përket zbatimit të sanksioneve në raste individuale.  

Transpozimi i direktivës nga Shtetet Anëtare duhej të përfundonte brenda dy 
viteve, pasi neni 8, pika 1 i detyronte këto shtete që brenda datës 26 Dhjetor 2010 të vinin 
në zbatim “dispozitat ligjore, rregullatore dhe administrative që janë të nevojshme për të 
qenë në pajtim me këtë Direktivë”.  

Në vijim të këtij procesi të rëndësishëm, në bazë të nenit 8, pika 2 e Direktivës, 
Shtetet Anëtare detyrohen që t’i paraqesin Komisionit Evropian tekstin e dispozitave 
kryesore të legjislacionit kombëtar të miratuara prej tyre në fushën e mbuluar nga 
Direktiva, si dhe një tabelë që tregon lidhjen korresponduese midis këtyre dispozitave 
dhe Direktivës.342 Në këtë mënyrë Komisioni mund të ndiqte procesin e transpozimit të 
Direktivës në të gjithë Shtetet Anëtare.  

Në Shtetet Anëtare, në përgjithësi, zbatimi i rregullave mjedisore sigurohet 
përmes disa lloje sanksionesh apo një përzierjeje të sanksioneve administrative, civile dhe 
penale, me përjashtim të Mbretërisë së Bashkuar, në të cilën për shkeljet e rregullave 
mjedisore preferohet sanksioni penal, ndonëse vlen të theksohet se ndjekja penale këtu 
vlerësohet si një mjet apo opsion i fundit, i cili përdoret vetëm pasi përpjekjet për 
inkurajimin e pajtueshmërisë (me rregullat) vullnetare të kenë dështuar. 343 

Në këtë kontekst, për një pjesë të Shteteve Anëtare, të cilat kishin tashmë 
dizpozita penale të detajuara për mbrojtjen e mjedisit, zbatimi i kësaj direktive nga e 
drejta kombëtare do të ishte relativisht i lehtë dhe ndoshta direktiva nuk do të sillte 
ndonjë ndryshim të madh, ndërsa për pjesën tjetër të Shteteve Anëtare që ende nuk kishin 
dispozita të detajuara të së drejtës penale mjedisore, ky proces do të kërkonte një punë të 
konsiderueshme, pasi direktiva mund të sillte ndryshime të rëndësishme.344  

Megjithatë, rezulton se shumë Shtete Anëtare nuk kanë arritur që të respektojnë 
afatin e përcaktuar për transpozimin e Direktivës në legjislacionin e tyre kombëtar345 dhe 

340 Për më shumë, shih European Commission, Proposal for a directive of the European Parliament and of 
the Council on the protection of the environment through criminal law, Explanatory Memorandum, 
2007/0022 (COD), f.2. 
341 Ky detyrim, sikurse do të shikojmë në vijim parashikohet vetëm për vepra penale të kryera nga personat 
fizikë, ndërsa për personat juridikë Shtetet Anëtare mbeten të lira që të vendosin nëse veprat penale të 
kryera prej tyre do të jenë të dënueshme me një sanksion me karakter penal.   
342 Për më shumë lidhur me dispozitat kombëtare zbatuese, të cilat i janë komunikuar Komisionit Evropian 
nga Shtetet Anëtare, shih informacionin e plotë të përditësuar në faqen e internetit <http://eur-lex.europa. 
eu/collection/n-law/mne.html>. 
343 A.Odby, Peters & Peters, Recent EU developments in Environmental Criminal Law from a UK 
perspective- Part I, Bloomberg Finance L.P., 2009, f.1, në faqen e internetit  <http://www.petersandpeters. 
com/sites/default/files/publications/recenteudevelopmentsinenviron_anna.pdf>. 
344 M.G. Faure, The implementation of the environmental crime directives in Europe, vep. e cit., f. 360-361. 
345 Sikurse ka konstatuar Komisioni Evropian në Njoftimin për Shtyp të datës 16.06.2011, dhjetë Shtete 
Anëtare nuk e kishin transpozuar ende Direktivën, ndonëse kishin kaluar gjashtë muaj nga afati i 

52 
 

                                                 



Enkelejda Turkeshi  Mbrojtja juridike penale e mjedisit 

janë bërë objekt i procedurës që zbatohet në rastin e shkeljeve të legjislacionit të BE-së. 
Madje, në disa raste kjo procedurë ka arritur deri në fazën e tretë të saj, në të cilën Shteti 
Anëtar referohet nga Komisioni Evropian në Gjykatën e Drejtësisë të BE-së për 
mostranspozim të Direktivës 2008/99/KE në legjislacionin kombëtar. 346 

Një model i ngjashëm347 me Direktivën e lartpërmendur është ndjekur edhe në 
Direktivën 2009/123 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit e datës 21 tetor 2009 që 
ndryshonte direktivën e mëparshme 2005/35/KE mbi ndotjen e shkaktuar nga anijet dhe 
parashikimin e dënimeve për shkeljet,348 në të cilën parashikohet një shkelje e vetme që 
duhet të konsiderohet nga Shtetet Anëtare si vepër penale. Sipas paragrafit të parë të 
preambulës së saj, të dy këto direktiva (2009/123 dhe 2005/35) kanë për qëllim 
përafrimin e përkufizimit të veprave të ndotjes së shkaktuar nga anijet të kryera nga 
persona fizikë ose juridikë, të kufijve të përgjegjësisë së tyre dhe të karakterit penal të 
dënimeve që mund të zbatohen për këto vepra penale të kryera nga persona fizikë. Si 
rrjedhojë, tashmë edhe titulli i Direktivës 2005/35/KE u ndryshua si vijon: “Direktivë e 
Parlamentit Evropian dhe e Këshillit mbi ndotjen e shkaktuar nga anijet dhe parashikimin 
e dënimeve, duke përfshirë dënimet penale, për veprat ndotëse”.   

Sipas nenit 2 të Direktivës 2009/123/KE, ajo duhej të transpozohej në të drejtën e 
brendshme të Shteteve Anëtare brenda datës 16 nëntor 2010, dhe teksti i dispozitave 
përkatëse do t’i komunikohej menjëherë Komisionit Evropian.   

Ndërkohë, pas transpozimit të të dy Direktivave të krimit mjedisor në të gjithë 
Shtetet Anëtare, sfida më e madhe lidhet me zbatimin e tyre në praktikë me synim 
shmangien e problemeve në zbatimin e standarteve përkatëse evropiane në të drejtën 
kombëtare dhe si rrjedhim, garantimin e efektivitetit të plotë të legjislacionit evropian në 
mbrojtje të mjedisit, që sikurse u përmend më lart përbënte edhe arsyen justifikuese për 
miratimin e direktivave të krimit mjedisor evropian. 

Një analizë më e detajuar mbi veprat penale dhe elementët e tyre të parashikuar në 
dy Direktivat e krimit mjedisor do të jetë pjesë e kreut të tretë të këtij punimi mbi veprat 
penale kundër mjedisit.  
  

përcaktuar. Konkretisht, këto shtete ishin: Qipro, Republika Çeke, Gjermania, Greqia, Italia, Lituania, 
Malta, Portugalia, Rumania dhe Sllovenia. (European Commission, Environmental crimes: Commission 
asks 12 Member States to implement EU rules, Press Release, 16 June 2011, në faqen e internetit 
<http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-739_en.htm>.) 
346 Për shembull, Qiproja është referuar në Gjykatën e Drejtësisë të BE-së në mars të vitit 2012 për 
mostranspozimin në kohë të Direktivës dhe në këtë rast, në përputhje me mundësinë e shtuar nga Traktati i 
Lisbonës në nenin 260 (3) të Traktatit mbi BE-në, Komisioni ka kërkuar nga Gjykata edhe vendosjen e një 
penaliteti financiar ndaj Qipros. (<http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-296_en.htm?locale=en>) 
347 M.G. Faure, The implementation of the environmental crime directives in Europe, vep. e cit., f. 361. 
348 Official Journal of the European Union L 280, 27/10/2009. 
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KREU II 

Legjislacioni penal shqiptar në mbrojtje të mjedisit në një vështrim historik  
dhe sfidat me të cilat përballet legjislacioni aktual në kuadrin e integrimit në 

Bashkimin Evropian 
 
 

2.1  Vështrim historik mbi legjislacionin penal shqiptar në mbrojtje të mjedisit 

 
2.1.1  Mbrojtja juridike penale e përbërësve të mjedisit në të drejtën 

zakonore penale dhe në të drejtën qytetare mesjetare (Statutet e Shkodrës). 
 

Duke iu referuar zhvillimit historik të legjislacionit penal shqiptar, deri në 
miratimin e kodit të parë penal të shtetit shqiptar në shek.XX, normat penale me origjinë 
shqiptare kanë qenë kryesisht norma të së drejtës zakonore penale. E trashëguar brez pas 
brezi në traditën gojore, e drejta zakonore shqiptare përmbante norma penale që 
pasqyronin etapa të ndryshme të zhvillimit të shoqërisë shqiptare, duke filluar nga normat 
e së drejtës zakonore të lashtë (Kanuni i Vjetër).1 Krahas unitetit, ajo karakterizohet edhe 
nga diversiteti, pasi në kanunet e krahinave të ndryshme shfaqen edhe veçori lokale.2 
Ndër burimet kryesore të së drejtës zakonore penale shqiptare të njohur deri më sot,3 
Kanuni i Lekë Dukagjinit (KLD) ka zënë vendin kryesor, pasi ai është vlerësuar si 
korpusi më i plotë dhe i ruajtur më mirë.4 Gjithashtu, normat e tij janë mbledhur më herët 
dhe kanunet e tjera, si p.sh. ai i Skënderbeut, etj, janë renditur pikërisht sipas modelit të 
tij.5 Edhe në lidhje me kufijtë e shtrirjes gjeografike, rezulton se këto kufij, për KLD kanë 
shkuar drejt zgjerimit, krahasuar me kanune të tjera.6 

I sistemuar në 12 libra, KLD përmban edhe norma penale, krahas normave të tjera 
jo penale. Sikurse ishte karakteristikë e asaj kohe, normat penale në KLD, si ato të pjesës 
së përgjithshme, ashtu edhe ato të pjesës së posaçme (sipas konceptit të mëvonshëm të 
pjesëve të një kodi penal) ishin të shpërndara dhe jo të sistemuara njëra pas tjetrës.7 
Megjithatë, sipas një klasifikimi, normat juridike të pjesës së posaçme në KLD mund të 
sistemohen sipas objektit të tyre grupor, si vijon: a) vepra penale kundër personit; b) 
vepra penale kundër marrëdhënieve familjare e martesore; c) vepra penale kundër pronës; 
ç) vepra penale kundër veprimtarisë së organizmave të vetëqeverisjes lokale.8 

1 I.Elezi, Zhvillimi historik i legjislacionit penal në Shqipëri, Albin, Tiranë, 1998, f.19, si dhe I.Elezi, 
Normat e së drejtës penale zakonore të mbledhura në Kanunin e Lekë Dukagjinit dhe Kanune (vendime) të 
veçanta, në Referate dhe kumtesa të mbajtura në sesionin shkencor jubilar me rastin e 50-vjetorit të 
pavarësisë, Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit Shtetëror të Tiranës, Tiranë, 1965, f.11. 
2 L.Omari, A.Luarasi (Redaktorë përgjegjës), Historia e shtetit dhe e së drejtës në Shqipëri, Pjesa II, 
Shtëpia Botuese “Luarasi”, Tiranë, 1997, f. 5-6. 
3 Për të drejtën zakonore penale ilire, të drejtën zakonore të shtetit të Arbërit e në tërësi për normat penale 
që kanë vepruar në Shqipëri deri në shek. XIV mungojnë burimet arkivore. (I.Elezi, E.Elezi, Historia e së 
drejtës penale, SHBLU, Tiranë, 2010, f.77-80) 
4 L.Omari, A.Luarasi (Redaktorë përgjegjës), Historia e shtetit dhe e së drejtës në Shqipëri, Pjesa II, vep. e 
cit., f. 7. 
5 I.Elezi, Zhvillimi historik i legjislacionit penal në Shqipëri, vep. e cit., f.21,29. 
6 Shih I.Elezi, E drejta zakonore penale e shqiptarëve, Shtëpia botuese “8 Nëntori”, Tiranë, 1983,f. 47-51. 
7 Po aty, f.96, 137. 
8 Po aty, f.98. 
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Në Kanunin e Lekë Dukagjinit vihet re se komponentë të veçantë të mjedisit 
gëzonin edhe mbrojtje juridike penale, ndonëse në kontekstin e mbrojtjes së objekteve të 
tjera si pasuria e tjetrit, pasuria e përbashkët etj. Duke u nisur edhe nga fakti që në 
krahinat ku vepronte ky Kanun shumica e popullsisë merrej me blegtori, në veprat penale 
kundër pronës private, objekti i veprës penale më së shumti ishte gjëja e gjallë, pra 
bagëtia, gjë që vihet re që tek vjedhja9, grabitja dhe preja.10 Madje, në disa raste, veprat 
penale që drejtoheshin ndaj gjësë së gjallë cilësoheshin si vepra të rënda, pasi mund të 
cënonin njëkohësisht dy objekte të rëndësishme, sikurse ishin pasuria dhe nderi e dinjiteti 
i personit. Kështu, në grupin e vjedhjeve të rënda, të cilat drejtoheshin kundër 
marrëdhënieve shoqërore të rëndësishme që siguronin  njëkohësisht pasurinë e personit, 
si dhe nderin e dinjitetin personal ose familjar, përfshihej edhe vjedhja e gjësë së gjallë 
brenda vathit, e cila në shumicën e rasteve dënohej njëlloj si vjedhja e shtëpisë11, sikurse 
parashikohej për vathin e bletëve në paragrafin 139 në kreun X të Librit IV, të titulluar 
“Shpija e rrethi i saj”.  

Në veprat penale kundër nderit dhe dinjitetit të personit, vihet re se tek dhunimi i 
banesës, vathi i gjësë së gjallë dhe vathi i bletëve përfshihej në termin “banim”, duke i 
barazuar ato me shtëpinë.12 Në paragrafin 200 të Kanunit, pas thyerjes së vathit të bletës 
parashikohej se “vathi i bletve, kah Kanuja, i parazohet shpis së thyeme, vathit të gjas, 
kosharit të drithit e çarranikut të tamblit.”  

Po kështu, edhe në veprat e dëmtimit dhe shkatërrimit të pasurisë, të cilat 
përfshinin si pasurinë e tjetrit ashtu edhe pasurinë e përbashkët të katundit ose flamurit, 
objekti i veprave përfshinte ndër të tjera pyllin, bagëtinë, ujin, shpendët, duke përfshirë si 
forma të veçanta të krimit të shkatërrimit të pasurisë së tjetrit edhe vrasjen e kalit, kaut, 
qenit të gjuetisë, gjelit, lopës, gomarit ose të çdo bagëtie të imtë,13 apo si formë të veçantë 
të dëmtimit ose shkatërrimit të pasurisë së përbashkët edhe prerjen e pyjeve të 
përbashkëta.14 Vrasja e qenit në stel të vet, e cila parashikohej në paragrafin 182 të 
Kanunit, konsiderohej si një nga llojet më të rënda të dëmtimit ose shkatërrimit të 
pasurisë së tjetrit, për shkak të fyerjes që i bëhej të dëmtuarit të kësaj vepre15. Autori i 
kësaj vepre duhej t’i jepte 500 grosh të zotit të qenit të vrarë.16   

9 Për shembull, në paragrafin 768 parashikohej se tek ekzekutorët në vjedhje përfshihej çdo person “i cilli 
vjedhë me dorë të vet një kafshë të huejen.” (Sh.Gjeçovi, Kanuni i Lekë Dukagjinit, Botimi III, Botime 
Françeskane, Shkodër, 2010, f.77) 
10 I.Elezi, Normat e së drejtës penale zakonore të mbledhura në Kanunin e Lekë Dukagjinit dhe Kanune 
(vendime) të veçanta, vep. e cit., f.32-34. 
11 I.Elezi, E drejta zakonore penale e shqiptarëve, vep. e cit., f.249. 
12 Po aty, f.220. 
13 Konkretisht, në paragrafin 142 të Kanunit parashikohej se “Me i a thye kuej shtegun e oborrit, t’arës, të 
livadhit a të kopshtit, qi i ka para shpije, ka 500 grosh giobë, e të zot’t punen të ndreqme.” Gjithashtu, i 
njëjti dënim me gjobë parashikohej për thyerjen e vathit të bletëve, për të cilën sipas paragrafit 199 “vathi i 
bletës i thyem ka 500 grosh giobë e dy per nji të zot’t”. I njëjti dënim me gjobë parashikohej edhe për 
vrasjen e gjelit, për të cilin është interesant fakti se në Kanun (paragrafi 808) është theksuar edhe arsyeja se 
pse autori i veprës duhej t’i jepte 500 grosh të zotit të gjelit (knduesi-kaduci): “Knduesi asht herori (sahati) 
i të vorfnit”. Madje, për këtë vepër, sikurse edhe për vrasjen e thiut (derrit) nuk pranohej dypernjahja (dy 
për një), por vetëm “pare të thata”.(Shih paragrafët 809 dhe 810 të Kanunit ) 
14 I.Elezi, Normat e së drejtës penale zakonore të mbledhura në Kanunin e Lekë Dukagjinit dhe Kanune 
(vendime) të veçanta, vep. e cit.,f.34-35. 
15 I.Elezi, E drejta zakonore penale e shqiptarëve, vep. e cit., f.255. 
16 Për vrajen e qenit të stanit kishte rregulla të ndryshme në kanune të ndryshme. P.sh. në Kanunin e 
Skënderbeut, për vrasjen e qenit në stel kërkohej gjaku si për dash të këmborës, ose në Kanunin e Labërisë, 
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Dispozita të veçanta në Kanun iu janë kushtuar edhe rregullave mbi gjuetinë dhe 
peshkimin. Në kreun XIV të librit të pestë mbi punën, nyjet 73 dhe 75 përcaktojnë 
rregulla specifike për gjojën, duke theksuar që në fillim se Kanuni nuk caktonte ndonjë 
periudhë në të cilën ndalohej gjuetia apo peshkimi17, por që gjithsesi duheshin respektuar 
disa kufij dhe rregulla, veçanërisht kur këto veprimtari kryheshin brenda kufirit të huaj 
apo rreth shtëpive të huaja, pronari i të cilave kishte tagrin ta ndalonte këtë veprimtari. Po 
kështu, rregulla të veçanta ekzistonin edhe në lidhje me mjetet e përdorura për peshkim, 
si p.sh. në rastin e gjojës së peshkut me kosh e kofen, rrjell, etj.       

Edhe prona në përdorim të përbashkët të fshatit gëzonte mbrojtje të veçantë, si 
psh. dëmtimi i pyllit, kullotës, çezmave, etj., dënohej me zhdëmtim të plotë.18 Ndërkohë, 
në një paragraf të veçantë të nyjes 62 të Kanunit, mbi udhën e katundit, parashikohej se 
“kush t’i presë kuej a landë a pemë rreth shpijet, veç prej mnijet, 500 grosh do t’i lajë të 
zot’t të landës a të pemës së preme.”19  

Nga ana tjetër, vihet re se prerja e pemëve, duke qenë e lidhur ngushtë me 
konceptin e pasurisë parashikohej edhe si dënim për autorin e krimit. Konkretisht, të 
prerit e pemëve dhe të lënët e tokës djerrë20 ishte një nga llojet e dënimeve me karakter 
pasuror të parashikuara në KLD, i cili si rregull, jepej si dënim plotësues për krimin e 
kryer.21 Për shembull, në paragrafin 17 të Kanunit parashikohet dënimi që jepej për 
vrasjen e Meshtarit dhe konkretisht, personi që kryente këtë faj (vepër) “bahet batare prej 
Bajrakut e gjaku i hupë. Ma teter i digjet shpija, toka i lihet bar, pemët, vneshta e 
kopshtijet i priten e i rrenohen....”. Po kështu, në paragrafin 1195, për personin që kishte 
kryer një nga fajet e rënda të përcaktuara në paragrafin pararendës, parashikohej se 
“...pemët i prehen, kopshti e vreshta i sodumen ...”, ku sodumja22 ishte një lloj dënimi me 
të cilin shkatërrohej çdo bimë, livadh etj, duke i djegur ose shkulur ato23. 

Në KLD nuk parashikoheshin të gjithë veprat penale dhe me evoluimin e kuptimit 
të krimit në të drejtën penale zakonore, norma të reja janë parashikuar në kanune apo 
vendime të veçanta  të shek.XIX-XX.24 Një ndër këto është edhe Kanuni i Kastratit i vitit 
1891, i cili ndër normat e pjesës së posaçme të së drejtës penale parashikonte edhe krimet 
pyjore.25 Në pikën 8 të tij parashikohej se personi që priste “ndonji landë ku mrizojn 
gjaja, ase pret rrema” dënohej me 500 grosh e 6 desh.  Gjithashtu, në bazë të pikës 9, ai 
që prishte ndonjë krua apo gurrë, ose që nuk linte të tjerët të mbushnin ujë, dënohej me 

në bazë të të cilit, ai që vriste qenin pa shkak, kishte për qëllim të fyente të zotin, nderin e familjes së tij dhe 
prandaj e paguante me kokë. (I.Elezi, E drejta zakonore penale e shqiptarëve, vep. e cit., f.255-6) 
17 Shih paragrafët 396 dhe 429 të Kanunit.  
18 I.Elezi, E drejta zakonore penale e shqiptarëve, vep. e cit., f.256. 
19 Paragrafi 267, shkronja “k” e nyjes 62 të kreut të trembëdhjetë të titulluar “Kufini” në Librin e katërt mbi 
“Shpi, gja e pronë” të Kanunit të Lekë Dukagjinit.  
20 Në paragrafin 16, shkronja “c” të Kanunit të Lekë Dukagjinit ndër llojet e ndëshkimeve që jepeshin për 
faje kundër kishës parashikohej edhe “të lanunt e tokës djerr a të premt e pemve”.   
21 I.Elezi, Normat e së drejtës penale zakonore të mbledhura në Kanunin e Lekë Dukagjinit dhe Kanune 
(vendime) të veçanta, vep. e cit., f.24, 27. 
22 Sipas Fjalorit që shoqëron botimin e Kanunit të Lekë Dukagjinit me fjalën “sodumë” kuptohej “me 
rrenue fare” (Sh.Gjecovi, Kanuni i Lekë Dukagjinit, vep. e cit., f.143) 
23 I.Elezi, E drejta zakonore penale e shqiptarëve, vep. e cit.,f. 134. Për shembull, në paragrafin 1187 të 
Kanunit parashikohej se “ Shpin e fajtorit e djegin, e sodumin me bimë e me dhé...” 
24 I.Elezi, Normat e së drejtës penale zakonore të mbledhura në Kanunin e Lekë Dukagjinit dhe Kanune 
(vendime) të veçanta, vep. e cit.,f.19-20. 
25 Po aty, f.37. 
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500 grosh.26 Po kështu, në Kanunin e vitit 1892, në një paragraf të veçantë parashikohej 
se dënohej me 50 grosh kushdo që kryente një nga këto vepra: (a) sillte qen hekurash me 
vete në Kishë apo tek Shpella, (b) sillte tek Shpella thi (derr) dhe bagëti, apo (c) lante 
petka tek Shpella, ku me Shpellë kuptohej vendi ku mbushnin ujë Bajza me rrethinat.27    

Në shekullin XIV, një e drejtë e veçantë dhe me origjinalitet shqiptar është krijuar 
dhe ka vepruar në qytetet shqiptare të mesjetës, në kuadrin e administrimit të tyre më vete 
gjatë sundimit të huaj.28 Statutet e qyteteve, si burim kryesor i të drejtës së tyre të veçantë 
janë ndikuar fuqishëm edhe nga e drejta zakonore shqiptare29 dhe përmbajnë norma të 
karakterit kushtetues, norma juridike penale, civile, tregtare etj.30 Gjithashtu, ato 
përmbajnë parime europiane dhe kanë ngjashmëri me statutet e qyteteve italo-dalmate, 
por duke ruajtur origjinalitetin shqiptar.31 Tashmë, studiues të ndryshëm kanë arritur të 
sigurojnë dhe të botojnë tekstin e plotë të Statuteve,32 sikurse është rasti i Statuteve të 
Shkodrës dhe të Drishtit.33  

Në Statutet e Shkodrës, të cilat janë vlerësuar si “burimi i parë kryesor i shkruar i 
së drejtës penale shqiptare”,34 rreth 32% e dispozitave janë norma penale të përgjithshme 
(mbi parime dhe institute) dhe të veçanta (me figurat e veprave penale dhe dënimet 
përkatëse) dhe si i tillë, ky tekst juridik është konsideruar edhe si “fillesat e një kodi penal 
shqiptar”35.  

Lidhur me normat penale të pjesës së posaçme, ndonëse ato, kryesisht, gjenden të 
sistemuara në pjesën e fundit të Statuteve, vihet re se shumë prej tyre janë të shpërndara 
në krerë të ndryshëm të statuteve.36 Në këtë kontekst, edhe disa prej normave penale të 
lidhura me çështjen objekt studimi gjenden të shpërndara ndër normat e pjesëve të tjera të 
statuteve, sikurse janë normat që rregullonin jetën qytetare37 të Shkodrës, në normat mbi 
punimet në bujqësi, apo në normat mbi kushtet e punës dhe pagat38.  

26 Sh.Gjecovi, Kanuni i Lekë Dukagjinit, vep.e cit., Shtojca XI, f.125. 
27 Po aty, f.126. 
28 L.Omari, A.Luarasi (Redaktorë përgjegjës), Historia e shtetit dhe e së drejtës në Shqipëri, Pjesa I, vep. e 
cit., f. 128, 132-4 dhe 142. 
29 Kjo e drejtë ka ndikuar në krijimin e statuteve krahas së drejtës bizantine, precedentëve gjyqësore, etj.   
30 L.Omari, A.Luarasi (Redaktorë përgjegjës), Historia e shtetit dhe e së drejtës në Shqipëri, Pjesa I, vep. e 
cit., f. 143-145. 
31 I.Elezi, E.Elezi, Historia e së drejtës penale, vep. e cit., f.81, 88, si dhe R.Myrtja, Mbi disa institute 
parimore (të përgjithshme) të së drejtës penale të qyteteve shqiptare në Mesjetë (sipas Statutit të Shkodrës), 
Revista “Jeta Juridike”, Nr. 2, Qershor 2011, Shkolla e Magjistraturës, f.120. 
32 Deri në shek.XXI ekzistonin vetëm të dhëna që vërtetonin në mënyrë të tërthortë ekzistencën e tyre (në 
qytetet e Durrësit, Shkodrës, Drishtit, Ulqinit dhe Tivarit) dhe në ndonjë rast edhe një riprodhim i pjesshëm 
i tyre (shih L.Omari, A.Luarasi (Redaktorë përgjegjës), Historia e shtetit dhe e së drejtës në Shqipëri, Pjesa 
I, vep. e cit., f. 144).  
33 I.Elezi, E.Elezi, Historia e së drejtës penale, vep. e cit., f.80-90. 
34 Po aty, f.88. 
35 R.Myrtja, Mbi disa institute parimore (të përgjithshme) të së drejtës penale të qyteteve shqiptare në 
Mesjetë (sipas Statutit të Shkodrës), vep.e cit., f.118. 
36 I.Elezi, E.Elezi, Historia e së drejtës penale, vep. e cit., f.84. 
37 Norma të tilla konsiderohen krerët 8-30 të Statuteve (L.Nadin, Teksti i Statutit, në Statuti di Scutari della 
prima meta del secolo XIV con le addizioni fino al 1469, a cura di L.Nadin, Botim i dytë, Përkthimi në 
shqip nga P.Xhufi, Shtëpia botuese Onufri, Tiranë, 2010, f. 126) 
38 Norma të tilla konsiderohen krerët 49-84 të Statuteve (O.J. Schmitt, Një monument i Shqipërisë 
mesjetare: Statutet e Shkodrës, në Statuti di Scutari della prima metà del secolo XIV con le addizioni fino 
al 1469/ Statutet e Shkodrës në gjysmën e parë të shekullit XIV me shtesat deri më 1469, vep. e cit., f.56.) 
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Ndër normat që rregullonin jetën qytetare, në një kre (nen) të veçantë të titulluar 
“Mbi hedhurinat” parashikohej ndëshkim me gjobë për këdo që hidhte plehra nga 
dritarja, nga ballkoni apo nga qilari, në rrugën publike apo në çdo rrugëkalim tjetër të 
qytetit.39 Gjoba e parashikuar ishte 12 groshë dhe ndahej përgjysëm mes Kontit40 dhe 
Komunës41. Rrugët publike mbroheshin edhe nga ndotja me dhera, të nxjerra nga hapja e 
themeleve apo qilarit, pasi personi që hidhte këto dhera në rrugën e qytetit ndëshkohej me 
një gjobë prej 4 hyperperësh të Sklavonisë, të cilat ndaheshin përgjysëm midis Kontit dhe 
personit që kishte denocuar faktin (kreu 25). Krahas gjobës, autori i veprës detyrohej që 
t’i zhvendoste dherat jashtë rrugës së qytetit. Hedhja e plehrave nga dritarja, si një lloj 
ndotjeje, ndëshkohej me gjobë edhe kur ato hidheshin mbi pronën private të fqinjit.42 

Ndërkohë, ndër normat që rregullonin kushtet e punës dhe pagat përfshihet edhe 
një kre i veçantë mbi dëmtimin e vreshtit përmes futjes në të të lopëve dhe kuajve. Në 
bazë të kreut 74 të Statuteve, çdo bari apo kushdo tjetër që fuste lopë ose kuaj në vreshtë, 
veçanërisht në kohën e lulëzimit të saj ndëshkohej me gjobë.43 Në këtë pjesë të Statuteve, 
shoqëruar edhe me norma të pjesëve të tjera, një mbrojtje e veçantë iu ishte kushtuar 
kafshëve të ngarkesës, të cilat mbroheshin nga keqpërdorimi i tyre apo keqsjellja ndaj 
tyre, ndonëse në kontekstin e mbrojtjes së pasurisë private të pronarit të kafshës nga 
dëmtimi. Kështu, në kreun 78 mbi qetë në bashkëpronësi parashikohej një dënim me 
gjobë prej 12 groshësh, bashkë me detyrimin për shpërblimin e dëmit të shkaktuar, për 
rastet kur vërehej se personi që kishte marrë hua një ka e keqpërdorte atë dhe kaut mund 
t’i ndodhte ndonjë gjë gjatë kohës që lëronte arat e të interesuarit. Po kështu, në 
kontekstin e marrjes me qera të kuajve dhe kafshëve të ngarkesës, në Statute parashikohej 
ndër të tjera edhe detyrimi për të mos i ngarkuar këto kafshë më shumë nga sa ishte rënë 
dakort me pronarin e tyre.44 Kushdo që vepronte në kundërshtim me këtë ndalim, krahas 
detyrimit për të paguar dyfishin e qerasë dënohej edhe me një gjobë prej 12 hyperperësh 
Sklavonie.  

Duke patur parasysh faktin se komuniteti jetonte kryesisht me bujqësi dhe se 
vreshtaria ishte ekonomikisht shumë e rëndësishme për të,45 një vend i veçantë iu është 
kushtuar normave mbi punimet në bujqësi, mbarëvajtjen e vreshtave, mbarëvajtjen e 
drurëve frutorë, si dhe ullinjtë.46 Në këtë pjesë të Statuteve të Shkodrës, në një kre të 
veçantë të titulluar “mbi prerjen e drurëve” parashikoheshin këto vepra penale: (1) prerja 
ose djegia e qëllimshme e ullirit të huaj; (2) prerja e vreshtit të tjetrit; (3) prerja e çdo 
druri tjetër frutor. Në bazë të kreut 42, nëse provohej me dëshmi të sigurta47 se dikush 
kishte prerë ose kishte djegur qëllimisht ullirin e huaj, atëherë fajtori dënohej me një 

39 Kreu 24 i Statuteve të Shkodrës. 
40 Në cilësinë e përfaqësuesit të zotërisë së territorit apo të sovranit, konti merrte shpesh gjysmën e të 
hollave të dënimeve me gjoba, ndërsa gjysma tjetër i shkonte Komunës ose palës së dëmtuar. (O.J. Schmitt, 
Një monument i Shqipërisë mesjetare: Statutet e Shkodrës, vep. e cit., f. 76)  
41 Shkodra si komunë autonome (O.J. Schmitt, Një monument i Shqipërisë mesjetare: Statutet e Shkodrës, 
vep. e cit., f.102) 
42 Në bazë të kreut 15 të Statuteve, kushdo që, dritaren e hapur mbi shtëpinë e fqinjit e përdorte për të 
hedhur plehra, gjobitej me 12 hyperperë dhe me murosjen e dritares. 
43 Gjoba e parashikuar prej 4 hyperperësh ndahej përgjysëm midis Kontit dhe Komunës. 
44 Shih kreun 184 të Statuteve të Shkodrës. 
45 O.J. Schmitt, Një monument i Shqipërisë mesjetare: Statutet e Shkodrës, vep. e cit.,f. 70 dhe 76. 
46 L.Nadin, Teksti i Statutit, vep. e cit., f. 126. 
47 Nëse nuk arrihej të provohej, atëherë i dëmtuari bënte betimin bashkë me gjashtë dëshmitarë. (kreu 42 i 
Statuteve) 
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gjobë prej 50 hyperperë Sklavonie, që ndaheshin përgjysmë midis Kontit dhe personit të 
dëmtuar. Të njëjtën gjobë, krahas dëmit, paguante edhe kushdo që shihej duke prerë në 
vreshtën e tjetrit. Ndërkohë, për prerjen e çdo druri tjetër frutor, keqbërësi i paguante       
2 hyperperë Kontit dhe pronarit të pemës, si dhe detyrohej të shlyente dëmin.  

Sikurse vihet re nga përmbajtja e kësaj norme penale, ulliri që ishte në pronësi të 
një personi tjetër, si objekt material i veprës gëzonte një mbrojtje juridike penale më të 
madhe, pasi jo vetëm që dënimi me gjobë i parashikuar në këtë rast ishte shumë më i lartë 
se ai që parashikohej në rastin e dëmtimit të drurëve të tjerë frutorë, por edhe për faktin se 
i njëjti dënim parashikohej si për djegien, ashtu edhe për prerjen e ullirit të huaj. 
Ndërkohë, kjo dispozitë merrte në mbrojtje edhe vreshtin dhe çdo lloj druri tjetër frutor 
pa ndonjë përjashtim, por në dallim nga mbrojtja për ullirin, këto lloj drurësh frutorë 
mbrohen në mënyrë të posaçme vetëm nga prerja, por jo edhe nga djegiet.  

Në një normë tjetër penale të Statuteve, e cila përfshihej në kontekstin e 
rregullave të vendosura mbi kushtet e punës dhe pagat, parashikohej si vepër penale edhe 
shkelja e urdhërit mbi ndalimin e therjes së kaut dhe mëshqerës në thertore. Konkretisht, 
sipas kreut 79, therja e një kau apo një mëshqere në thertore ishte e ndaluar për çdo 
person (banor i qytetit apo i huaj) dhe shkelësit e këtij urdhëri dënoheshin me një gjobë 
prej 8 hyperperësh. Këto kafshë lejohej që të shiteshin vetëm për të lëruar arat dhe kur të 
mos ishin më në gjendje të punonin ato mund të thereshin dhe të shiteshin me peshë në 
thertore. Nga përmbajtja e kësaj norme të Statuteve vihet re se, në thelb, kau dhe 
mëshqera mbroheshin nga therja vetëm përsa kohë që ato ishin në gjendje të punonin. 
Pra, faktikisht synimi kryesor ishte mbrojtja e interesave të Komunës duke siguruar 
kafshët e punës për lërimin e arave.       

Duke iu referuar normave penale të sistemuara në pjesën e fundit të Statuteve, e 
cila i është kushtuar në mënyrë të veçantë të drejtës penale, ndër veprat penale kundër 
pasurisë vihet re se në plan të parë del mbrojtja e pronës private dhe të komunës nga 
llojet e ndryshme të vjedhjes.48 Si lloje të veçanta të vjedhjeve, në Statute 
parashikoheshin edhe vjedhja e kafshëve të punës, vjedhja në thertore, si dhe vjedhja e 
pemëve. Vjedhja në thertore, e cila parashikohej bashkërisht me fshehjen e ndonjë kafshe 
për të mos paguar doganë, dënohej me një gjobë prej 2 hyperperësh dhe njëkohësisht 
autorit të veprës i merrej kafsha e fshehur.49  Me një dënim shumë herë më të lartë 
dënohej vjedhja e kaut ose gomarit. Autori i kësaj vepre dënohej me një gjobë prej         
25 hyperperësh Sklavonie, që ndahej barabar mes Kontit dhe paditësit, krahas detyrimit 
që ai kishte për të kthyer kaun ose gomarin e vjedhur, si dhe për të zhdëmtuar pronarin 
për mospërdorimin e kafshës në fjalë, nga dita kur ishte kryer vjedhja.50  Në rast se vepra 
penale e vjedhjes ishte kryer për herë të dytë, atëherë autori i vjedhjes detyrohej të 
kthente sendet e vjedhura ose vlerën e tyre, qoftë dhe duke shitur pasurinë e tij dhe pastaj 
duhej të dëbohej (kreu 213). Pra, në këtë rast zbatohej edhe dënimi i dëbimit nga qyteti.  

Vjedhja e pemëve, e cila parashikohej në një kre të veçantë të Statuteve dënohej 
me dyfishin e dënimit me gjobë nëse vepra ishte kryer natën. Në bazë të kreut 219, 
vjedhja e rrushit, drithit, lakrave, kungujve, trangujve, qershive, fiqve, kumbullave dhe 
çdo peme tjetër dënohej me një gjobë prej 2 hyperperësh kur vepra ishte kryer ditën, si 

48 I.Elezi, E.Elezi, Historia e së drejtës penale, vep. e cit., f.85.  
49 Shih kreun 212 të Statuteve të Shkodrës. 
50 Kreu 214 i Statuteve të Shkodrës. 

59 
 

                                                 



Enkelejda Turkeshi  Mbrojtja juridike penale e mjedisit 

dhe 4 hyperperë kur vjedhja ishte kryer natën. Krahas gjobës, e cila ndahej përgjysmë 
midis Kontit dhe të dëmtuarit, autori i vjedhjes duhej të paguante edhe dëmin e shkaktuar.  

Në vijim edhe të rasteve të lartpërmendura të veprave penale të dëmtimit të 
pasurisë, të parashikuara në pjesë të tjera të Statuteve, në pjesën e fundit të tyre mbi të 
drejtën penale parashikoheshin djegiet apo zjarrvëniet e ndryshme, duke përfshirë djegien 
e trungjeve ose të duajve të kashtës, djegien e të lashtave, si dhe zjarrvënien në ara. 
Konkretisht, sipas kreut 204, personi që i kishte vënë zjarrin trungjeve, duajve të kashtës 
ose arave të tij dënohej me një gjobë prej 5 hyperperësh dhe detyrohej të shlyente dëmin 
e shkaktuar. Kusht i domosdoshëm ishte që zjarri të ishte përhapur përtej arave të autorit 
të veprës dhe ai të mos kishte kërkuar ndihmë, por të ishte larguar me të shpejtë që andej. 
Nëse zjarrvënësi kishte kërkuar ndihmë, atëherë ai përjashtohej nga dënimi me gjobë, 
duke u detyruar vetëm të paguante dëmin e shkaktuar. 

Me pesëfishin e gjobës dhe zhdëmtim dënohej zjarrvënia e qëllimshme e të 
lashtave, e cila ishte një vepër penale e veçantë e parashikuar në kreun 205, sipas të cilit 
personi që i kishte vënë zjarrin qëllimisht drithit, ullishteve, mullinjve, shtëpive prej druri 
ose prej kashte dënohej me një gjobë prej 25 hyperperësh Sklavonie dhe detyrohej të 
shlyente dëmin. Për këtë vepër kërkohej vetëm që zjarrvënia të kishte qenë e qëllimshme. 
Në këtë kontekst, konstatohet qartë rëndësia më e madhe që kishte në atë kohë objekti 
material i mbrojtur me këtë normë penale nga zjarrvënia e qëllimshme.  
 Lidhur me zjarrvëniet, i ndëshkueshëm ishte edhe mosveprimi me të shpejtë për 
shuarjen e zjarrit, nëse personi i kishte patur mundësitë për ta bërë një gjë të tillë. Sipas 
Statuteve, çdo njeri duhet të vepronte me të shpejtë për shuarjen e zjarrit dhe nëse nuk e 
bënte këtë kur mundej, atëherë detyrohej të paguante një gjobë prej 12 groshësh, që 
ndahej midis Kontit dhe Komunës.51    

Kopshtet, vreshtat dhe arat mbroheshin edhe nga dëmtimet e tjera që mund t’i 
vinin nga kullotja e bagëtive apo futja e kafshëve në to. Kështu, në bazë të kreut 250 të 
Statuteve nëse kafsha e dikujt futej në vreshtën, në arën, apo në kopshtin e dikujt tjetër 
dhe bënte dëme, atëherë pronari i kafshës duhej të paguante të gjithë dëmin, si dhe një 
gjobë prej 12 groshësh, që ndahej përgjysëm midis gjykatës dhe Komunës. Gjoba 
dyfishohej në rastin kur provohej se pronari i kafshës e kishte futur qëllimisht kafshën në 
zotërimet e të tjerëve.  
 Në këtë rast bëhej fjalë për dëmtimin e vreshtave përmes futjes në to të çdo lloj 
kafshe, përveç lopëve dhe kuajve, për të cilët sikurse e përmendëm më lart ekzistonte një 
normë e veçantë në kreun 74 të Statuteve, si dhe dëmtimit të tyre përmes hyrjes në to të 
derrave, dosave dhe gicave, për të cilët ekzistonin dy norma të tjera të veçanta në pjesën e 
fundit të Statuteve.52  
 Në tërësi, për veprat penale objekt studimi që parashikoheshin në krerë të 
ndryshëm të Statuteve të Shkodrës, lloji kryesor i dënimit ishte gjoba, e cila është 

51 Për më shumë, shih kreun 206 të Statuteve të Shkodrës. 
52 Është interesant fakti se në këto dy krerë të veçantë, në dallim nga normat e lartpërmendura mbi 
dëmtimin e shkaktuar nga futja e kafshëve të tjera, nuk është parashikuar ndonjë dënim me gjobë apo 
shpërblim dëmi për rastet e hyrjes apo futjes në kopsht, vreshtë apo arë të derrave, dosave dhe gicave. Në 
raste të tilla, veçanërisht  në rastin e hyrjes së derrave, i vetmi “dënim” për pronarin e kafshës ishte vrasja e 
saj nga pronari i tokës së dëmtuar. Ndërsa, në rastin e veçantë të hyrjes së dosës dhe gicave që shkaktonin 
dëm në kopshtin, vreshtën apo arën e tjetrit, vetë pronari i dëmtuar, krahas vrasjes së kafshëve, mund t’i 
rrëmbente natën pronarit të dosës ç’të deshte nga pasuria që ai kishte brenda qytetit të Shkodrës. (shih 
krerët 252 dhe 253 të Statuteve të Shkodrës.) 
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vlerësuar edhe si lloji më i përhapur i dënimeve, pothuajse për të gjitha veprat penale të 
parashikuara në Statut53, madje edhe për vepra penale kundër personit.54 Në varësi të 
faktit nëse interesi i mbrojtur ishte publik apo privat, ndarja përgjysëm e gjobës, si një 
veçori e Statuteve, bëhej herë midis Kontit dhe Komunës apo personit që kishte 
denoncuar faktin dhe herë të tjera midis Kontit dhe personit të dëmtuar nga vepra penale. 
Krahas gjobës, në shumicën e rasteve, autori i veprave penale detyrohej që të shlyente 
dëmin që kishte shkaktuar me veprën e tij. Pra, për këto vepra, dënimet penale që 
zbatoheshin ndaj autorit të tyre në mënyrë kumulative ishin gjoba dhe i ashtuquajturi 
“zhdëmtim”55. Dënimet e tjera më të rënda që njiheshin në këto Statute si burgimi etj, 
nuk parashikoheshin në këto raste, përveç ndonjë rasti të veçantë si ai i kryerjes dy herë 
të llojeve të lartpërmendura të vjedhjeve, për të cilin zbatohej edhe dëbimi i autorit nga 
qyteti. Nga ana tjetër, vihet re se dënimi me gjobë, në raste të caktuara të rënda ishte 
shumë më i lartë, deri në dyfishin apo pesëfishin e gjobës që zbatohej për vepra të tjera të 
vlerësuara si më të lehta, për shkak të rëndësisë së objektit apo mungesës së ndonjë 
rrethane cilësuese, sikurse ishte p.sh. rasti i dënimit më të lartë me gjobë kur objekt 
material i veprës ishte ulliri, apo rasti i kryerjes së të njëjtës vepër natën, etj. 

Me pushtimin nga Perandoria Osmane, në Shqipëri kanë vepruar ligjet e 
pushtuesit, përveçse në zonat malore që nuk iu nënshtruan administratës së huaj, në të 
cilat ka vazhduar të veprojë e drejta zakonore penale shqiptare56. Në tërësinë e saj, e 
drejta zakonore shqiptare i ruajti tiparet e saj orgjinale dhe nuk u asimilua edhe gjatë 
pushtimit pesë-shekullor osman.57 Madje, në gjysmën e dytë të shek.XIX rezulton të ketë 
filluar edhe mbledhja e të drejtës zakonore shqiptare, sikurse është mbledhur gjatë 
pushtimit turk Kanuni i Lekë Dukagjinit nga At Shtjefën Gjeçovi.58 Lidhur me të drejtën 
penale të pushtuesit vihet re se, për arsye të ndryshme, Ligji apo Kodi Penal otoman i 
vitit 1878, bashkë me ndryshimet dhe plotësimet e mëvonshme ka mbetur në fuqi edhe 
pas shpalljes së pavarësisë së shtetit shqiptar, ndonëse i shoqëruar edhe nga ligje të 
posaçme penale të miratuara nga shteti shqiptar59, deri në vitin 1928 kur hyri në fuqi 
Kodi Penal i shtetit shqiptar.  

 
2.1.2 Mbrojtja juridike penale e përbërësve të mjedisit sipas KP të vitit 1928. 

 Kodi Penal Shqiptar i miratuar me dekretin e datës 3 qershor 1927 të Kryetarit të 
Republikës Shqiptare, i cili hyri në fuqi më 1 janar 1928 shfuqizonte plotësisht Kodin 
Penal turk dhe shtojcat e tij60 që kishin vepruar deri në atë kohë, duke përfaqësuar në këtë 
mënyrë burimin kryesor të së drejtës penale të shtetit shqiptar në këtë periudhë të 
Republikës dhe në vijim në periudhën e Mbretërisë Shqiptare. Tashmë, e drejta penale 
orientohej nga ligji penal evropian, pasi në hartimin e Kodit Penal të shtetit shqiptar ishin 

53 I.Elezi, E.Elezi, Historia e së drejtës penale, vep. e cit., f.83. 
54 Shih për shembull dënimin që zbatohej për plagosjet dhe madje edhe për vrasjen në pjesën e fundit të 
Statuteve. Edhe në këto raste parashikohej dënimi me gjobë, ndonëse, sipas rastit, i shoqëruar me dënime të 
llojeve të tjera.   
55 I.Elezi, E.Elezi, Historia e së drejtës penale, vep. e cit., f.84. 
56 I.Elezi, Zhvillimi historik i legjislacionit penal në Shqipëri, vep. e cit., f.18. 
57 I.Elezi, E drejta zakonore penale e shqiptarëve, vep.e cit., f.32-34. 
58 Po aty. 
59 I.Elezi, Zhvillimi historik i legjislacionit penal në Shqipëri, vep. e cit., f.15-16. 
60 Shih nenin 561 të KP të vitit 1928, në Kodi Penal Shqiptar, Mbretnija Shqiptare, Ministrija e Drejtësiës, 
Tiranë, Shtypshkronja “DIELLI”, 1929, f.280. 
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marrë si model kodet penale të shteteve evropiane perëndimore.61 Ky kod ndahej në tre 
Libra. Në Librin e parë, i cili ndahej në 10 tituj dhe titullohej “fajet dhe ndeshkimet 
përgjithsisht”, parashikoheshin norma të pjesës së përgjithshme. Ndërkohë, veprat penale 
me dënimet përkatëse (pjesa e posaçme) parashikoheshin në dy librat e tjerë të këtij kodi. 
Duke u bazuar në ndarjen e fajeve (veprave penale) në dy kategori kryesore62, në Librin e 
dytë parashikoheshin deliktet, ndërsa në Librin e tretë kontravencionet. Këto dy libra 
ndaheshin më tej në tituj, kaptina dhe nene.  
 Ndonëse në të dy librat e fundit të këtij kodi të viteve ’20 të shekullit të kaluar, në 
të cilët parashikoheshin veprat penale me dënimet përkatëse, nuk ka një grupim të 
veçantë mbi veprat penale kundër mjedisit, disa dispozita të shpërndara kishin si objekt të 
mbrojtjes së tyre ato që sot konsiderohen si përbërës të mjedisit.  
 Konkretisht, në Librin e tretë mbi kontravencionet parashikoheshin vepra të tilla 
si: shkelja e urdhërave ose masave të marra nga autoritetet përkatëse kundër sëmundjeve 
ngjitëse të kafshëve ose të bagëtisë, ndotja apo hedhja e sendeve të ndotura në puse, stera, 
burime, lumenj ose vija, ujërat e të cilave përdoren si ujë i pijshëm ose për gatim, 
keqsjellje ndaj kafshëve, prishja e prehjes publike, hedhja dhe vënia e rrezikshme e 
sendeve që mund të godasin ose të ndosin njerëzit. Në varësi të objektit të tyre grupor, 
këto kontravencione janë parashikuar kryesisht në titullin e dytë dhe të tretë të Librit të 
tretë të këtij Kodi, të cilët iu janë kushtuar përkatësisht kontravencioneve që i përkasin 
“tânësisë publike”, si dhe kontravencioneve që i përkasin moralit publik.  

Në grupin e parë të kontravencioneve mund të veçojmë shkeljen e masave të 
marra kundër sëmundjeve ngjitëse të kafshëve, ndotjen e ujit të pijshëm, si dhe 
mosrespektimin e urdhërit për pastrim, të cilat janë vepra të parashikuara në kaptinën e 
fundit të titullit të dytë si kontravencione që i përkasin “një rreziku komun”. Konkretisht, 
në bazë të neneve 538 dhe 540 të këtij kodi ndëshkohej kushdo që shkelte urdhërat ose 
masat e marra prej autoriteteve “kundra liës ose sëmundjeve të tjera ngjitëse të shtazave 
ose të bakëtisë”, si dhe me një ndëshkim paksa më të lehtë ndëshkohej kushdo që në 
kohën e këtyre sëmundjeve: 
- nuk konformohej me urdhërat e marra prej autoriteteve kundër përhapjes së sëmundjeve 
të tilla,  
- nuk kujdesej që t’i veçonte kafshët e veta të sëmura prej sëmundjeve të tilla në mënyrë 
që të mos bashkoheshin me kafshë të tjera, ose  
- mbante të fshehura ose duke e ditur blente, shiste ose nxirrte për shitje kafshë, ose 
mishin e kafshëve të sëmura ose të ngordhura, ose  
- nuk konformohej me urdhërat e dhëna për zhdukjen e tyre. 
Megjithatë, në rastin e fundit, kur vepra kishte “një randësi” ndëshkimi mund të ishte më 
i rëndë.  

Ndërkohë, për të dy kontravencionet e lartpërmendura, përhapja e sëmundjes prej 
veprës së fajtorit përbënte një rrethanë rënduese.  

Një kontravencion  i veçantë ishte edhe ndotja apo hedhja e sendeve të ndotura në 
puse, stera, burime, lumenj ose vija, ujërat e të cilave përdoren si ujë i pijshëm ose për 
gatim. Në bazë të nenit 542 të KP ndëshkohej kushdo që “nëpër puse, stera, burime, 

61 Shih I.Elezi, E.Elezi, Historia e së drejtës penale, vep. e cit., f.120; I.Elezi, Vështrim i shkurtër historik i 
drejtësisë penale në Shqipëri dhe sfidat para saj, Justiniani I, nr.1, 2009, f.11; L.Omari, A.Luarasi 
(Redaktorë përgjegjës), Historia e shtetit dhe e së drejtës në Shqipëri, Pj.I, Luarasi, Tiranë, 1997, f.201. 
62 Në bazë të nenit 1, paragrafi i dytë i KP të vitit 1928, fajet ndaheshin në delikte dhe në kontravencione. 
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lumenj ose vija, ujnat e të cilavet përdoren për me pi ose për me ba gjellë ose pije, hedh 
sende të qelbuna ose të tjera gjana që sjellin një krupë (degout), kur përdoren, si dhe ay 
që fëlliq ato”. Në këtë kod parashikohej si vepër e ndëshkueshme edhe mosrespektimi i 
urdhërave të autoriteteve për pastrim, përsëritja e të cilës përbënte një rrethanë rënduese 
për këtë kontravencion.63  

Duke iu referuar dënimeve të zbatueshme në rastin e kontravencioneve në 
përgjithësi, ndëshkimet për kontravencionet e mësipërme kryesisht përfshinin gjobën e 
lehtë dhe burgimin e lehtë si sanksione alternative. Për gjobën, kufiri më i ulët ishte        
10 franga ari dhe ai më i lartë 2000 franga ari64 që është edhe maksimumi i përgjithshëm 
i parashikuar për gjobën e lehtë në Librin e parë të KP65. Ndërsa për burgimin e lehtë, 
kufiri më i ulët i parashikuar për vepra të tilla ishte 5 ditë dhe ai më i lartë 3 muaj66. Në 
raste të veçanta, burgimi i lehtë mund t’i shtohej gjobës së lehtë të parashikuar për 
veprën.67 Gjithashtu, në rastin e shkeljes së urdhërave ose masave të marra prej 
autoriteteve kundër sëmundjeve ngjitëse të kafshëve dhe bagëtisë, krahas ndëshkimit 
kryesor (me burgim të lehtë ose gjobë të lehtë) parashikohej edhe vënia e kundravajtësit 
nën vrojtimin ose ruajtjen e posaçme të Autoritetit të sigurimit publik për sa kohë që 
vazhdonte rreziku i përhapjes së sëmundjeve të tilla.68 
 Në lidhje me grupin e dytë të kontravencioneve, vlen të theksohet se si 
kontravencione kundër moralit publik ligjvënësi kishte parashikuar edhe keqsjelljet ndaj 
kafshëve, të cilave iu ishte kushtuar edhe një kaptinë e veçantë69 në titullin e tretë të 
Librit të tretë të KP. Në bazë të paragrafit të parë të nenit 552, ndëshkohej për keqsjellje 
ndaj kafshëve kushdo që “sillet egërsisht kundra shtazave, ose pa nevojë i rref ose i 
plagos ose i shtrëngon në punë, të cilat çiltazi duket se janë tepër të randa dhe lodhëse”70. 
Sikurse e thekson edhe Gjykata e Diktimit në një vendim të saj, duke u nisur nga fakti se 
një element i domosdoshëm i këtij kontravencioni në formën e shtrëngimit të kafshës në 
punë ishte dukshmëria e shtrëngimit tepër të rëndë dhe lodhës për kafshën, element i cili, 
shprehej në dispozitë me fjalën “çiltazi”, atëherë për të marrë në përgjegjësi penale një 
person që sillej në këtë mënyrë ndaj kafshës nuk do të mjaftonte që një kafshe t’i ishte 
bërë një shtrëngim tepër i rëndë dhe lodhës, por duhej që, ky shtrëngim, të dukej haptazi 
“sa të goditnjë ndjenjat njerëzore”.71  

Një formë tjetër e keqsjelljes ndaj kafshëve ishte edhe përdorimi i tyre në 
eksperimente të ndryshme. Elementet e domosdoshëm për këtë formë të kontravencionit 
parashikoheshin në paragrafin e dytë të nenit 552, sipas të cilit ndëshkohej kushdo që 
“qoftë dhe vetëm për qëllim siantifik ose didaktik, por jashta vëndeve të destinueme për 

63 Neni 543 i KP të vitit 1928. 
64 Vlera më e madhe e dënimit me gjobë në kufijtë e tij minimalë dhe maksimalë parashikohej në rastin e 
shkeljes së rregullave të vendosura kundër sëmundjeve ngjitëse të kafshëve, e kryer në rrethana cilësuese 
(kur sillte si pasojë përhapjen e sëmundjes). Shih nenin 540 të KP të vitit 1928. 
65 Në Librin e parë të KP të vitit 1928 mbi fajet dhe ndëshkimet përgjithësisht, kufiri maksimal i 
parashikuar për gjobën e lehtë ishte 2000 fr.ari. Shih nenin 25, paragrafi i parë të këtij kodi.  
66 Shih nenin 540 të KP të vitit 1928. 
67 Për më shumë, shih rastet e parashikuara konkretisht në nenin 540 dhe 543 të këtij kodi. 
68 Neni 538, paragrafi i dytë i KP të vitit 1928. 
69 Kaptina IV e titullit të tretë mbi kontravencionet që i përkasin moralit publik, e cila përbëhej nga një 
dispozitë e vetme (neni 552). 
70 Paragrafi i parë i nenit 552 të KP të vitit 1928. 
71 Vendimi nr.939 i vitit 1930, në M.P. Dindi, Shënime nga jurisprudenca shqiptare: dega penale, 1929-
1942, Tiranë, 1943, f.63. 
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mësim, i ven shtazat në eksperimenta të këtilla që godisin mëshirën publike”72. Pra, 
natyra e eksperimentit dhe vendi i kryerjes së tij ishin elementë të rëndësishëm për këtë 
vepër, pasi përdorimi i kafshëve për eksperimente përbënte një kontravencion vetëm nëse 
eksperimenti ishte kryer jashtë vendeve të destinuara për mësim, si dhe kur ai ishte një 
eksperiment që godiste mëshirën publike. 

Për të dy këto forma të keqsjelljes ndaj kafshëve lloji dhe masa e dënimit ishte e 
njëjtë dhe konsistonte në gjobë të lehtë deri në njëqind franga ari. 
 Në KP të vitit 1928 parashikohej si faj i veçantë edhe vrasja e një kafshe që i 
përkiste një personi tjetër. Madje ajo parashikohej në formën e një delikti. Megjithatë, 
vlen të theksohet se një sjellje e tillë ndaj kafshës parashikohej si një ndër deliktet e 
dëmtimit të pronës dhe si i tillë, objekt kryesor të tij kishte pasurinë73. Sikurse e thekson 
edhe Gjykata e Diktimit në disa vendime të saj, ky lloj delikti, i cili kryhej vetëm me 
dashje,74 ekzistonte kur vrasja e kafshës, që ndodhej nën zotërimin e një personi bëhej me 
qëllimin specifik të dëmtimit. 75 Kjo vepër ishte e ndëshkueshme vetëm kur ajo kryhej pa 
qenë e nevojshme apo pa një shkak të arsyeshëm, pasi në të kundërt, nëse vrasja e kafshës 
bëhej për të shmangur një rrezik të kërcënuar prej saj, atëherë personi që e kishte kryer 
atë përjashtohej nga përgjegjësia penale.76  
  Ndërkohë, vepra të tjera, të cilat aktualisht njihen si vepra penale kundër mjedisit, 
në KP të vitit 1928 përfshiheshin si raste të veçanta në kontekstin e disa veprave të tjera 
të përgjithshme, të cilat ishin parashikuar edhe si delikte, si p.sh. dëmtimi i pronës, në të 
cilin përfshiheshin si delikte edhe vepra të tilla si dëmtimi i drurëve frutorë apo gjuetia në 
vendin e tjetrit kur i zoti e kishte ndaluar hyrjen77, etj. 
  Gjithashtu, vihet re se raste të veçanta të ndotjes së ujërave të pijshëm ishin 
përfshirë edhe tek deliktet, në titullin VII të Librit të Dytë mbi deliktet kundër “tanësisë 
publike”. Konkretisht, në kaptinën III të këtij titulli, në të cilën grupoheshin deliktet 
kundër shëndetësisë dhe ushqimeve publike, parashikohej si delikt edhe prishja ose 
helmimi i ujërave të pijshëm “të përdorimit komun” që vinte në rrezik shëndetin e 
njerëzve.78 Madje, si një rast i veçantë i kësaj vepre parashikohej edhe kryerja e saj në 
ujëra të destinuar për ushqimin e kafshëve. Dënimi i parashikuar për këto vepra ishte 

72 Paragrafi i dytë i nenit 552 i KP të vitit 1928. 
73 Shih nenin 477 të KP të vitit 1928, i cili bën pjesë në Kaptinën VII të Titullit X mbi deliktet kundër 
pasurisë. 
74 Nëse vrasja e kafshës bëhej nga pakujdesia apo pa dashje dhe pa qëllim dëmtimi, atëherë vepra nuk 
përbënte deliktin e parashikuar në nenin 477 KP, por eventualisht mund të përbënte një shkelje të ligjeve të 
tjera jopenale. (shih vendimet e Gjykatës së Diktimit nr.91/1939 dhe nr.257/1933 në M.P. Dindi, Shënime 
nga jurisprudenca shqiptare: dega penale, 1929-1942, Tiranë, 1943, f.39, 63. 
75 Shih vendimet e Gjykatës së Diktimit nr.123/1941, nr.257/1933 dhe nr.369/1937 në M.P. Dindi, Shënime 
nga jurisprudenca shqiptare: dega penale, 1929-1942, Tiranë, 1943, f.39, 41, 63. 
76 Shih vendimet e Gjykatës së Diktimit nr.369/1937 dhe nr.1149/1937 në M.P. Dindi, Shënime nga 
jurisprudenca shqiptare: dega penale, 1929-1942, Tiranë, 1943, f. 63. 
77 Shih p.sh. nenin 472 në kaptinën VII mbi “Damtimin” në titullin X të librit të dytë mbi deliktet, në 
paragrafin e dytë të të cilit parashikohej në rrethana cilësuese, ndër të tjera, edhe kryerja e kësaj vepre mbi 
drurë frutorë. Madje, për këtë vepër, në dallim nga rastet e tjera të dëmtimit të parashikuara në paragrafin e 
parë të këtij neni (të cilat ndëshkoheshin vetëm me kërkesën e palës së dëmtuar) ndjekja penale fillonte 
kryesisht. “Damtimi” përfshinte shkatërrimin, zhdukjen, prishjen ose dëmtimin me çdo lloj mënyre të 
pronës (shih paragrafin e parë të këtij neni). Gjithashtu, në nenin 476 parashikohej si delikt i damtimit edhe 
gjuetia në vendin e tjetrit nëse i zoti e kishte ndaluar hyrjen në mënyrat e caktuara prej ligjit, si dhe kur 
ishin vënë shenja treguese të një ndalimi të tillë.   
78 Neni 349 i KP të vitit 1928. 
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përkatësisht, në rastin e parë me burgim të rëndë nga tre deri në dhjetë vjet, ndërsa në 
rastin e dytë nga një muaj deri në tre vjet. Këtij dënimi i shtohej gjysma në rastet kur 
vepra kishte shkaktuar rrezik për jetën e njerëzve.79 
 Një lloj i veçantë i delikteve kundër tërësisë publike ishte edhe zjarrvënia në pyje, 
e cila parashikohej tek djegiet, si një ndër deliktet që kishin “rrezik publik”80. 
Konkretisht, në bazë të paragrafit të dytë të nenit 330 të KP vepra e zjarrvënies 
konsiderohej e kryer në rrethana rënduese nëse ajo ishte kryer në pyje. Në këtë rast, kjo 
vepër, sikurse edhe veprat e tjera të përfshira në të njëjtën kaptinë (kre), si delikt që ka 
rrezik publik duhej që të ishte kryer ndaj një sendi me rëndësi të madhe, duke ekspozuar 
ndaj dëmtimit ndonjë gjë tjetër ose duke vënë në rrezik një person, pasi në të kundërt ajo 
nuk mund të cilësohej në bazë të kësaj dispozite, por në bazë të nenit 472, si një rast i 
dëmtimit të pronës. 81  
  Zjarrvënia në pyje e kryer me dashje dënohej me burgim të rëndë nga pesë deri në 
dhjetë vjet. Nëse kjo vepër shkaktonte “rrezik në jetën e njerëzisë”, atëherë dënimit të 
caktuar duhej t’i shtohej gjysma e tij.82 Nëse vepra shkaktonte vdekjen ose plagosjen e 
një apo disa personave, atëherë dënimi do të shtohej ose rëndohej në bazë të 
përcaktimeve të bëra në nenin 360 të KP, në varësi të pasojës dhe numrit të viktimave 
apo të dëmtuarve83.  
  Shkaktimi i zjarrit që sillte “rezik komun” ndëshkohej edhe në rastet kur ishte 
shkaktuar nga pakujdesia. Në bazë të nenit 341 të KP, në këtë rast personi dënohej me 
burgim deri në tridhjetë muaj dhe me gjobë të rëndë deri në njëmijë franga ari. Dënimi 
kumulativ ishte më i rëndë në rastet kur nga kjo vepër ishte shkaktuar rrezik në jetën e 
njerëzve ose kur ishte shkaktuar vdekja e një personi84.  
  Nëse subjekti i zjarrvënies ishte i posaçëm, d.m.th. nëse ajo kryej nga një person i 
ngarkuar me shërbimet ose me ruajtjen e materialeve, atëherë dënimit i shtohej një e 
gjashta deri në një të tretën.85 Një rrethanë tjetër rënduese, e cila e shtonte dënimin me 
një të tretën, konsiderohej edhe kryerja e deliktit natën ose në kohë të “një rreziku 
komun, të një kalamiteti, ose të një alarmimi publik”.86  

Në tërësi, KP i vitit 1928, i cili bazohej kryesisht në modelin e KP italian87, 
përmbante figurat kryesore të veprave penale kundër mjedisit që njiheshin në atë kohë, 

79 Neni 355 i KP të vitit 1928. 
80 Këto delikte parashikohen në Kaptinën I të Titullit VII të Librit të dytë të KP të vitit 1928. 
81 Ndërkohë, faje të tjera në mbrojtje të pyjeve parashikoheshin në dispozitat e ligjit të pyjeve, si 
kontravencione, si p.sh. në nenin 102 të këtij ligji parashikoheshin djegiet me dashje në pyjet e shtetit me 
qëllim të çeljes së arave, kullotave etj, në nenin 151 parashikohej prerja e drurëve në pyje pa lejen 
përkatëse, e cila përbënte faj pavarësisht nga lloji i pyllit në të cilin ishte kryer, qoftë në pyje të shtetit apo 
ato private, etj. Për më shumë lidhur me këto kontravencione, shih M. P. Dindi, Shënime nga jurisprudenca 
shqiptare: dega penale, 1929-1942, Tiranë, 1943, f.113. 
82 Neni 339 i KP të vitit 1928. 
83  Për shembull, në rast se vepra shkaktonte vdekjen e një personi, atëherë dënimi i parashikuar në 
dispozitë dyfishohej, ndërsa nëse ishte shkaktuar vdekja e dy ose më shumë personave, atëherë burgimi i 
rëndë nuk mund të ishte më pak se 10 vjet. 
84  Shih paragrafin e dytë të nenit 341 të KP të vitit 1928, në bazë të të cilit burgimi i rëndë mund të 
rëndohej deri në tetë vjet dhe gjoba e rëndë deri në maksimumin e përgjithshëm (2000 franga ari). 
85 Shih nenin 362 të KP të vitit 1928. 
86 Shih nenin 361 të KP të vitit 1928. 
87 KP i Italisë i vitit 1889, i cili konsiderohej ndër kodet penale më të mira të Evropës në atë kohë, ka 
shërbyer si model kryesor ndër kodet penale të shteteve evropiane perëndimore që janë marrë si model 
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ndonëse të shpërndara në tituj të ndryshëm të të dy Librave të fundit të kodit që përbënin 
edhe pjesën e tij të posaçme. Këto vepra, sipas rastit janë klasifikuar si kontravencione 
ose delikte dhe në varësi të objektit të tyre grupor janë parashikuar kryesisht si vepra 
kundër tërësisë publike, pasurisë, por edhe kundër moralit publik.   
 

2.1.3 Mbrojtja juridike penale e përbërësve të mjedisit sipas KP të vitit 1952. 
 

Pas Luftës së Dytë Botërore, ndonëse fillimisht, për një kohë të shkurtër u vendos 
që dispozitat e KP të vitit 1928 të kishin vlerë si “rregulla juridike”, ligje të reja u 
miratuan mbi pjesën e përgjithshme të Kodit Penal, sikurse ishin ato të vitit 1946 dhe 
1948, të cilat u shoqëruan edhe me një sërë ligjesh penale të veçanta apo të posaçme.88 
Kjo situatë vijoi e tillë deri më 1 shtator 1952 kur hyri në fuqi një Kod Penal i plotë89, i 
cili shfuqizonte ligjin mbi Kodin Penal, pjesa e përgjithshme, të vitit 1948, disa ligje 
penale të veçanta, si dhe të gjithë dispozitat e tjera të mëparshme që parashikonin vepra 
penale me dënimet përkatëse.90 Ky kod përbëhej nga dy pjesë kryesore: pjesa e 
përgjithshme, e cila ndahej në gjashtë kapituj dhe nene, si dhe pjesa e posaçme, e cila 
ndahej në kapituj, nënkapituj dhe nene. Ndonëse si model për hartimin e KP të vitit 1952 
kanë shërbyer “KP i RSFSR i vitit 1922 e 1926 dhe projekt-kodi i Ukrainës”, 
konsiderohet se ky kod ka ruajtur origjinalitetin e tij, veçanërisht në Pjesën e Posaçme91, 
në të cilën parashikoheshin të gjithë krimet me dënimet përkatëse. Vlen të theksohet se 
termi “krim”, në këtë kod përdorej për t’ju referuar çdo vepre penale, pasi në dallim nga 
KP i mëparshëm, në KP të vitit 1952 nuk njihej ndarja apo klasifikimi i veprave penale 
në dy kategori kryesore92.  

Në pjesën e posaçme të këtij kodi, krimet janë grupuar në trembëdhjetë kapituj, 
duke u bazuar në objektin e krimit, si kriter kryesor për klasifikimin e tyre93. Krimet që 
kishin për objekt komponentë të ndryshëm të mjedisit gjendeshin të shpërndarë në kapituj 
dhe nënkapituj të ndryshëm të pjesës së posaçme të KP të vitit 1952. Konkretisht, në 
kapitullin e tretë të saj, të titulluar “krime kundër sistemit socialist të ekonomisë”, dy 
nënkapituj të veçantë iu ishin kushtuar krimeve në fushën e bujqësisë, si dhe krimeve në 
fushën e ekonomisë pyjore, gjuetisë dhe peshkimit.94  
 Duke u bazuar në objektin grupor të tyre, krime të tilla si shkelja e dispozitave 
mbi karantinën e bimëve, apo shkelja e dispozitave mbi veterinarinë gjendeshin të 
grupuara në nënkapitullin e veçantë mbi krimet në fushën e bujqësisë, në të cilin 

gjatë hartimit të KP të vitit 1928. (shih I.Elezi, E.Elezi, Historia e së drejtës penale, vep. e cit., f.120, si dhe 
I.Elezi, Vështrim i shkurtër historik i drejtësisë penale në Shqipëri, vep. e cit., f.11.)  
88 I.Elezi, Zhvillimi historik i legjislacionit penal në Shqipëri, vep. e cit., f. 79-91. 
89 Ligji nr.1470, datë 23. 05. 1952 “ Kodi Penal i Republikës Popullore të Shqipërisë” 
90 Shih nenin 1 të Dekretit Nr.1516, datë 07.08.1952 “Mbi zbatimin e Kodit Penal të RPSH”. 
91 I.Elezi, Zhvillimi historik i legjislacionit penal në Shqipëri, vep. e cit., f.91. 
92 Në kapitullin e parë të Pjesës së Përgjithshme të këtij kodi penal, në nenin 2 të tij parashikohej se 
“Askush nuk mund të merret në përgjegjësi penale për vepra që nuk parashikohen nga ligja si krime.” 
Ndërkohë, në nenin 3, paragrafi i parë jepej përcaktimi i krimit, si vijon: “Krimi është çdo vepër (veprim 
ose mosveprim) shoqërisht e rrezikeshme e kryer me faj dhe e parashikuar nga ligja.” 
93 I.Elezi, E drejta penale e RPSH-së (Pjesa e Posaçme), Pj.I, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave 
Politike dhe Juridike, Tiranë, 1974, f.8-9. 
94 Përkatësisht nënkapitulli i tetë dhe i nëntë. Ndonjë figurë e veçantë krimi ishte parashikuar edhe ndër 
krimet kundër shëndetit të popullit, si ndyrja e ujit të pijshëm, etj. Shih nënkapitullin e gjashtë në kapitullin 
e njëmbëdhjetë të pjesës së posaçme të këtij kodi, i titulluar “krime kundër rendit administrativ”. 
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përfshiheshin edhe figura të tjera krimesh, të tilla si therja e gjësë së gjallë pa leje, apo 
trajtimi i pakujdesshëm i gjësë së gjallë, shpërdorimi i farnave të drithrave, përzierja e 
llojeve të ndryshme të drithërave, përdorimi i pakujdesshëm i makinave bujqësore dhe i 
traktorëve, marrja e ujit për ujitje pa të drejtë, si dhe dëmtimi i kanaleve ujitëse dhe 
kulluese. 

Në bazë të nenit 121 të KP të vitit 1952, i cili përmbante një dispozitiv të bardhë, 
shkelja e dispozitave mbi karantinën e bimëve përbënte krim vetëm nëse vërtetohej se 
shkelja e dispozitave përkatëse95 mbi karantinën e brendshme dhe të jashtme të bimëve 
kishte sjellë ose mund të sillte pasoja të rënda. Në lidhje me këto pasoja, mjaftonte edhe 
pakujdesia e subjektit.96  

Vihet re se, shkelja e dispozitave mbi veterinarinë ishte parashikuar në një 
dispozitë të veçantë të nënkapitullit të tetë (neni 124), ndonëse kushtet për marrjen e 
subjektit në përgjegjësi penale dhe madje, edhe lloji dhe masa e dënimit, ishin të njëjta 
me figurën e lartpërmendur të krimit që lidhej me bimët. Pra, këto dy figura krimi janë 
veçuar në dy nene duke u nisur nga objekti i drejtpërdrejtë i krimit. 

Për të dy krimet e lartpërmendura, me ndryshimet e vitit 1959 në dispozitat 
përkatëse të KP është shtuar një kusht i domosdoshëm për përgjegjësi penale, sipas të 
cilit shkelja e dispozitave mbi karantinën e bimëve apo veterinarinë që kishte sjellë ose 
mund të sillte pasoja të rënda përbënte krim kur për këto shkelje nuk parashikohej ndjekje 
administrative97. Edhe pas këtyre shtesave në KP, vihet re se në ligjet e posaçme mbi 
Shërbimin e mbrojtjes së bimëve dhe mbi Shërbimin Veterinar parashikohej se shkeljet e 
ligjit përkatës do të përbënin kundërvajtje administrative kur ato nuk kishin sjellë pasoja 
të rënda98.  

Krahas mbrojtjes nga sëmundjet ngjitëse, për kafshët parashikohej një mbrojtje e 
veçantë juridike penale edhe në rastet e therjes së tyre pa leje apo trajtimit të tyre të 
pakujdesshëm. Konkretisht, therja e gjësë së gjallë pa leje dhe trajtimi i pakujdesshëm i 
gjësë së gjallë parashikoheshin si dy figura të veçanta të krimeve kundër bujqësisë.  

Therja e gjësë së gjallë pa leje kishte si objekt material kafshët e racës, të punës 
ose të trasha.99 Element i domosdoshëm i këtij krimi ishte mungesa e lejes përkatëse në 
rastet kur ligji për therjen e gjësë së gjallë kërkonte marrjen e lejes nga organet e 
veterinarisë100. Në këtë kontekst, në një rast konkret, Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë 
është shprehur se therja e bagëtive të trasha pa leje ishte e dënueshme në bazë të KP edhe 

95 Dekreti Nr.1267, datë 3.5.1951 mbi karantinën bujqësore dhe pyjore, Udhëzimi i Ministrisë së Bujqësisë 
dhe Ministrisë së Pyjeve i vitit 1953, si dhe ndryshimet e mëvonshme të tyre. (R.Taushani, N.Papuli, 
K.Nova, Komentar i Kodit Penal të RPSH: Pjesa e Posaçme, V.I, Ministria e Drejtësisë, 1964, f.112) 
96 R.Taushani, N.Papuli, K.Nova, Komentar i Kodit Penal të RPSH: Pjesa e Posaçme, V.I, vep. e cit., 
f.112. 
97 Shtuar me nenin 28 të ligjit nr. 2804, datë 4.12.1958 “Mbi disa ndryshime në Kodin Penal të RPSH”, i 
cili hyri në fuqi më 1 janar 1959.  
98 Shih nenin 9 të dekretit nr.4757, datë 03.11.1970 “Mbi Shërbimin e mbrojtjes së bimëve”, si dhe       
nenin 22 të ligjit nr.4625, datë 24.12.1969 “Mbi Shërbimin Veterinar”. E njëjta situatë paraqitej edhe në 
dekretet e mëparshme të shfuqizuara nga dekreti dhe ligji i lartpërmendur (R.Taushani, N.Papuli, K.Nova, 
Komentar i Kodit Penal të RPSH: Pjesa e Posaçme, V.I,  vep.e cit., f. 112-113).  
99 Neni 125 i KP të vitit 1952. 
100 Për shembull, duke iu referuar Urdhëresës së Qeverisë Nr.16, datë 03.12.1957 do të dënohej në bazë të 
kësaj dispozite të KP, therja pa leje në çdo kohë e qingjave të racave rudë dhe të kryqëzimeve të racave 
“Merinos” dhe “Cigaja”, si dhe të bagëtive të tjera të racës, therja e lopëve etj. (R.Taushani, N.Papuli, 
K.Nova, Komentar i Kodit Penal të RPSH: Pjesa e Posaçme, V.I,  vep.e cit., f 114) 
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kur bëhej për nevoja familjare.101 Ndërkohë, nëse një person kryente therjen e gjësë së 
gjallë, por objekt i dashjes ishte shkatërrimi i pasurisë, atëherë krimi nuk mund të 
cilësohej si therje e gjësë së gjallë (neni 125), por si një nga figurat e veçanta të 
shkatërrimit me dashje të pasurisë102. 

Në lidhje me krimin e trajtimit të pakujdesshëm të gjësë së gjallë, ligjvënësi e 
kishte kufizuar objektin material vetëm tek gjëja e gjallë që ishte “pasuri shtetërore ose 
shoqërore”103 (kafshët e imëta, të trasha dhe thundraket)104 dhe si rrjedhim, subjekti i 
këtij krimi ishte i posaçëm, duke përfshirë vetëm punonjësit e institucioneve, 
ndërmarrjeve shtetërore dhe shoqërore105. Një veçori tjetër e këtij krimi lidhet me formën 
e fajit, pasi sikurse vihet re nga vetë titulli i dispozitës së KP ky lloj krimi mund të kryhej 
vetëm nga pakujdesia. Gjithashtu, një element i domosdoshëm i anës objektive të kësaj 
figure krimi lidhej me dëmin e shkaktuar dhe veçanërisht me shkallën e këtij dëmi. 
Trajtimi i pakujdesshëm, i cili nënkuptonte mostregimin e kujdesit të duhur ndaj gjësë së 
gjallë, qoftë në ruajtjen, qoftë në mirërritjen e saj duhej të kishte shkaktuar një dëm, i cili 
sipas nenit 126 të KP të vitit 1952 duhej të ishte “një dëm i rëndësishëm”106. Në të 
kundërt, nëse dëmi i shkaktuar nga trajtimi i pakujdesshëm i gjësë së gjallë nuk ishte i 
rëndësishëm, atëherë subjekti nuk mund të merrej në përgjegjësi penale. 

Dënimet e parashikuara për krimet e lartpërmendura në fushën e bujqësisë 
përfshinin në të gjitha rastet dënimin me punë korektonjëse107, i cili parashikohej si 
dënim alternativ kryesisht me burgimin dhe në një rast me dënimin me gjobë. Kufiri  
maksimal më i lartë për masën e dënimit me burgim parashikohej për krimin e trajtimit të 
pakujdesshëm të gjësë së gjallë, për të cilin dënimi me punë korektonjëse parashikohej si 
dënim alternativ me dënimin me burgim deri në tre vjet. Ndërkohë, dënimi me gjobë108 
parashikohej si dënim alternativ me punën korektonjëse vetëm për krimin e therjes së 
gjësë së gjallë pa leje109. Për krimet e tjera, puna korektonjëse parashikohej si dënim 
alternativ me burgimin.    

101 Shih vendimin nr.1043, datë 21.5.1953 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë në revistën “Drejtësia 
Popullore” Nr.4, 1953, f.58. 
102 I.Elezi, E drejta penale e RPSH-së (Pjesa e Posaçme), 1974, vep.e cit., f. 135, si dhe R.Taushani, 
N.Papuli, K.Nova, Komentar i Kodit Penal të RPSH: Pjesa e Posaçme, V.I,  vep.e cit., f.64.   
103 Neni 126 i KP të vitit 1952. 
104 R.Taushani, N.Papuli, K.Nova, Komentar i Kodit Penal të RPSH: Pjesa e Posaçme, V.I,  vep.e cit., 
f.114. 
105 Po aty. 
106 Për kuptimin e dëmit të rëndësishëm, teoria e të drejtës penale i referohej komentit të krimit të 
“qëndrimit të pakujdesshëm në detyrë” (neni 203). Megjithatë, çështja nëse dëmi ishte i rëndësishëm apo jo 
mbetej një çështje që duhej të zgjidhej në çdo rast konkret nga gjykata. (shih R.Taushani, N.Papuli, 
K.Nova, Komentar i Kodit Penal të RPSH: Pjesa e Posaçme, V.I,  vep.e cit., f.114.) 
107 Në KP të vitit 1952, puna korrektonjëse parashikohej si një nga dënimet kryesore (shih nenin 17). Në 
bazë të nenit 23, ky lloj dënimi, i cili jepej për një kohë nga pesëmbëdhjetë ditë gjer në një vit vuhej në 
qendrën e punës sipas përcaktimit në vendimin e gjykatës ose në vendet që caktoheshin nga organet e 
ekzekutimit. Në këto raste, gjykata vendoste që personit të dënuar t’i ndalohej në dobi të shtetit deri në një 
e katërta e shpërblimit që i jepej për punën që bënte.  Nëse i dënuari shmangej pa arsye nga vuajtja e këtij 
dënimi, atëherë në bazë të nenit 24 gjykata bënte zëvendësimin e tij me burgim.  
108 Në bazë të nenit 17 dhe 36 të KP të vitit 1952, dënimi me gjobë mund të jepej qoftë si dënim kryesor, 
qoftë si plotësues, në kushtet e parashikuara në këtë kod. Kur jepej si dënim plotësues, masa e gjobës 
caktohej nga gjykata.   
109 Në bazë të nenit 125, krimi i therjes së gjësë së gjallë pa leje dënohej “me gjobë gjer në pesëmijë lekë 
ose me punë korektonjëse”. 
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Në një nënkapitull të veçantë të kapitullit të tretë të pjesës së posaçme të KP të 
vitit 1952 ishin përfshirë bashkërisht disa figura krimesh që kishin si objekt të tyre 
marrëdhëniet shoqërore të rëndësishme në tre sektorë apo degë të tjera të ekonomisë, 
konkretisht, në fushën e ekonomisë pyjore, gjuetisë dhe peshkimit. Në nënkapitullin e 
nëntë parashikoheshin këto figura krimesh: dëmtimi ose prerja e paligjshme e pyjeve, 
dëmtimi ose prerja e paligjshme e pemëve në kopshte dhe në parqe, gjuetia e paligjshme, 
si dhe peshkimi i paligjshëm. 
 Dëmtimi ose prerja e paligjshme e pyjeve parashikohej në nenin 130 të KP me 
formën e tij të thjeshtë, si dhe një formë të cilësuar të parashikuar në paragrafin e dytë të 
këtij neni. Vlen të theksohet se, përveç ekonomisë pyjore, d.m.th. pyjeve si burime të  
masës drusore, nëpërmjet kësaj norme penale mbrohej indirekt edhe klima, pasi sikurse 
është shprehur ligjvënësi në preambulën e ligjit mbi pyjet,110 ky ligj është miratuar duke 
patur parasysh jo vetëm “vlerën e madhe që kanë pyjet për sigurimin e lëndës së drurit 
për nevojat e industrisë, të ndërtimit dhe të popullatës”, por edhe “ndikimin që ato 
ushtrojnë mbi klimën dhe rolin e tyre për mbrojtjen e tokës nga gërryerjet”.  
 Nga ana objektive, krimi i dëmtimit ose prerjes së paligjshme të pyjeve kryhej në 
forma të ndryshme dhe konkretisht ato konsistonin në: 

a) dëmtim i pyllit.111 Sipas teorisë së të drejtës penale, me dëmtim të pyllit 
kuptohej prishja e pjesshme e tij, asgjësimi, si dhe çdo dëmtim tjetër i ekonomisë 
pyjore.112 Megjithatë, nga kjo formë e krimit përjashtohej dëmtimi i pyllit me zjarr 
(djegia e pyllit) i cili nuk cilësohej si krim pyjor, por si krim i shkatërrimit dhe dëmtimit 
të pasurisë shtetërore dhe shoqërore me dashje ose nga pakujdesia, nëse kishte shkaktuar 
një dëm sipas specifikimeve përkatëse ligjore113. 

b) prerje e paligjshme e pyjeve, e cila ishte një formë tjetër e kryerjes së këtij 
krimi, e përmendur edhe në emërtimin e dispozitës përkatëse. Me prerje të paligjshme të 
pyjeve kuptohej çdo veprim që vinte në kundërshtim me rregullat përkatëse ku 
parashikohen në detaje se çfarë, kur dhe si lejohet të priten drurët e pyjeve.114    

c) përvetësim i drurëve të rënë ose të thyer nga furtuna dhe nga era. Kjo formë e 
krimit të dëmtimit ose prerjes së paligjshme të pyjeve përfshinte vetëm marrjen e drurëve 
që kishin rënë ose ishin thyer nga furtuna dhe nga era. Në këtë kontekst, nëse drutë do të 
ishin prerë ose stivosur nga organizatat ose nga shtetas të ndryshëm, atëherë marrja e tyre 
e paligjshme, qoftë edhe në pyll, nuk duhej të cilësohej si dëmtim ose prerje e paligjshme 

110 Ligji nr. Nr.4407, datë 25.06.1968 “Mbi pyjet”, Fletorja Zyrtare Nr.7/1968. 
111 Një përkufizim i termit “pyll” jepej në ligjin e posaçëm për mbrojtjen e pyjeve. Sipas ligjit nr.3349/1961 
“Mbi mbrojtjen e pyjeve”, pyll ishte “çdo sipërfaqe toke më tepër se një dynym, e mbuluar me drurë ose 
shkurre të çfarëdo moshe ose gjendjeje zhvillimi, e cila ndodhet jashtë kufijve të qyteteve” (neni 2). Në 
fondin pyjor nuk përfshiheshin disa kategori të veçanta, të përcaktuara në nenin 4 të këtij ligji.  
112 R.Taushani, N.Papuli, K.Nova, Komentar i Kodit Penal të RPSH: Pjesa e Posaçme, V.I,  vep.e cit., 
f.118. 
113 Në nenin 55 të ligjit nr. 3349, datë 03.10.1961 “Mbi mbrojtjen e pyjeve” parashikohej shprehimisht se: 
“Dëmtimi i pyllit me zjarr me dashje ose nga pakujdesia, kur dëmi i shkaktuar ka një vleftë më të madhe se 
pesëmijë lekë, sipas tarifës së shpërblimit të dëmeve në pyje, dënohet, sipas rastit, në bazë të neneve 85 
paragrafi II ose 86 të Kodit Penal.” 
114 Për shembull, në Rregulloren e  Ministrisë së Bujqësisë nr.2, datë 14.5.1969 “Mbi shfrytëzimin e 
materialit drunor dhe prodhimeve të tjera pyjore” parashikohej se drurët e pyjeve priten vetëm pasi të 
shënohen me damkë të posaçme nga inxhinjerët e pyjeve”. (I.Elezi, E drejta penale e RPSH-së (Pjesa e 
Posaçme), 1974, vep.e cit., f.192) 
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e pyjeve, por si përvetësim i pasurisë, përkatësisht i pasurisë shtetërore dhe shoqërore  
apo i pasurisë së qytetarëve.115   
 ç)  çdo veprim që përbënte një shkelje tjetër të dispozitave të vëna për mbrojtjen e 
pyjeve. Ndër shkeljet e tjera që konsideroheshin krime pyjore përfshiheshin shkelje të 
tilla si p.sh., kullotja e bagëtive në pyll që kishte shkaktuar dëm në filiza, lastare dhe në 
prodhime të tjera pyjore, krasitja e pyjeve për gjeth, nxjerrja nga pylli pa leje të posaçme 
të organeve pyjore e bimëve mjekësore, frutave, farërave, etj.116  

Element i domosdoshëm i figurës së krimit, në të gjitha format e tij të kryerjes, 
ishte shkaktimi i një dëmi me një vleftë tarifore më të madhe se njëqind lekë117. Në lidhje 
me këtë kusht të domosdoshëm të anës objektive të figurës së krimit, dispozita e KP, e 
cila përcaktonte vlerën minimale tarifore të dëmit ishte e bardhë përsa i përket tarifës së 
shpërblimit të dëmeve në pyje, për të cilën ekzistonin norma juridike të veçanta.118 Në 
këtë kontekst, ndryshimet e mëvonshme në këto norma dhe veçanërisht në ligjin e 
posaçëm për pyjet kanë ndikuar edhe në përcaktimin e këtij elementi të domosdoshëm të 
krimit të parashikuar në nenin 125 të KP duke sjellë ndryshimin e tij dhe si rrjedhim, 
faktikisht, kanë sjellë shfuqizimin e tarifës së parashikuar në këtë kod,119 pasi 
ndryshimeve në ligjin “Mbi pyjet” iu është përshtatur edhe praktika gjyqësore pas hyrjes 
në fuqi të tij.120 Konkretisht, në një kapitull të veçantë mbi krimet dhe kundërvajtjet 
pyjore në ligjin “Mbi mbrojtjen e pyjeve” të vitit 1961 parashikohej se “Dëmtimi ose 
prerja e paligjshme e pyjeve, përvetimi i druve të rëna dhe të thyera nga furtuna ose nga 
era dhe çdo shkelje tjetër e dispozitave të vëna për mbrojtjen e pyjeve, kur dëmi i 
shkaktuar ka një vleftë më të madhe se pesëmijë lekë, sipas tarifës së shpërblimit të 
dëmve në pyje” dënohej në bazë të Kodit Penal, si krim i dëmtimit ose prerjes së 
paligjshme të pyjeve.121 Si rrjedhim, kur vepra shkaktonte një dëm nën pesëmijë lekë, ajo 
nuk përbënte krimin e parashikuar në KP, por një kundërvajtje, e cila dënohej në rrugë 
administrative. Po kështu, në vitin 1968, kur hyri në fuqi ligji i ri mbi pyjet, vlefta e dëmit 
të shkaktuar nga vepra, sipas tarifës së shpërblimit të dëmeve në pyje të aprovuar nga 
Këshilli i Ministrave, nuk duhej të ishte më pak se njëmijë lekë, pasi në të kundërt 
dënohej si kundërvajtje dhe jo si krim.122  
 Duke u bazuar në faktin se në ligjin mbi pyjet të vitit 1952 parashikohej ndarja e 
tyre në pyje mbrojtëse dhe jo mbrojtëse, ligjvënësi në paragrafin e dytë të nenit 130 të KP 
kishte parashikuar një rrethanë të cilësuar që lidhej me objektin material të krimit. 
Konkretisht, krimi ishte në rrethanë të cilësuar kur dëmtimi dhe format e tjera të krimit të 
parashikuara në paragrafin e parë të këtij neni ishin kryer në pyje mbrojtëse dhe në ato që 
njësoheshin me këto pyje. Pra, dëmtimi dhe format e tjera të krimit do të cilësoheshin në 

115 R.Taushani, N.Papuli, K.Nova, Komentar i Kodit Penal të RPSH: Pjesa e Posaçme, V.I,  vep.e cit., 
f.118. 
116 Po aty, f.118-119. 
117 Shih nenin 130, paragrafi i parë të KP të vitit 1952. 
118 Në bazë të Udhëzimit të Ministrisë së Bujqësisë mbi zbatimin e tarifës së shpërblimit të dëmeve në pyje, 
për përcaktimin e vlerës efektive të materialit drusor përdoreshin dy mënyra, në varësi të faktit nëse 
sipërfaqja pyjore e prerë ose e dëmtuar ishte e përqëndruar apo tepër e përhapur. Për më shumë, shih 
R.Taushani, N.Papuli, K.Nova, Komentar i Kodit Penal të RPSH: Pjesa e Posaçme, V.I,  vep.e cit., f.119.  
119 I.Elezi, E drejta penale e RPSH-së (Pjesa e Posaçme), 1974, vep.e cit., f.194. 
120 I.Elezi (Redaktor përgjegjës), E drejta penale e RPSSH (Pjesa e Posaçme), Universiteti i Tiranës, 
Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike, Tiranë, 1983, f.438. 
121 Neni 54 i ligjit nr. 3349, datë 03.10.1961 “Mbi mbrojtjen e pyjeve”, Fletorja Zyrtare Nr.8/1961. 
122 Shih nenin 17 të ligjit Nr.4407, datë 25.06.1968 “Mbi pyjet”, Fletorja Zyrtare Nr.7/1968.  
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bazë të paragrafit të parë të nenit 130 vetëm nëse ato ishin kryer në pyje jo mbrojtëse. Në 
këtë kontekst, ndryshimet e mëvonshme me ligjet e reja mbi pyjet kanë ndikuar ndjeshëm 
në zbatueshmërinë e dispozitës penale. Një ndryshim veçanërisht i rëndësishëm për sa i 
përket efektit të tij në normën penale ka ndodhur me ligjin e ri mbi pyjet të vitit 1968, i 
cili nuk i ndante pyjet në mbrojtëse dhe jo mbrojtëse. Si rrjedhim, pas hyrjes në fuqi të 
këtij ligji, paragrafi i dytë i nenit 130123 të KP efektivisht kishte rënë nga fuqia.124 Sikurse 
shprehej edhe Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë në një vendim të tij, kjo sillte si pasojë që 
çdo dëmtim pylli duhej cilësuar në bazë të paragrafit të parë të këtij neni.125 
 Nga ana subjektive, krimi i dëmtimit ose prerjes së paligjshme të pyjeve mund të 
kryhej vetëm me dashje. Sikurse e thekson Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë në vendimin 
nr.1486, datë 24.07.1953, djegia e pyllit nga pakujdesia parashikohej si krim në        
nenin 283 të KP (shkatërrimi ose dëmtimi nga pakujdesia i pasurisë me mjet rreziku të 
përbashkët) dhe jo nga neni 130 i tij.126 
 Krimi i dëmtimit ose prerjes së paligjshme të pyjeve dënohej, sipas paragrafit të 
parë të nenit 130, me gjobë nga pesëqind gjer në dhjetëmijë lekë ose me punë 
korektonjëse ose me burgim gjer në një vit dhe kurdoherë me marrjen e drurëve ose të 
vleftës së tyre. Ndërsa në formën e tij të cilësuar, të parashikuar në paragrafin e dytë të 
këtij neni, krimi dënohej me gjobë nga njëmijë gjer në njëzetmijë lekë ose me punë 
korektonjëse ose me burgim gjer në tre vjet dhe kurdoherë me marrjen e drurëve ose të 
vleftës së tyre. Sikurse vihet re nga llojet e dënimeve të parashikuara në të dy paragrafët e 
kësaj dispozite të KP, për të gjitha format e krimit, përveç dënimit kryesor, ndaj autorit të 
veprës jepej në mënyrë të detyrueshme si dënim plotësues, sipas rastit marrja në natyrë e 
drurëve, kur ato janë gjetur ose marrja e vleftës së drurëve të prerë apo të marrë në 
mënyrë të paligjshme, në rastet kur ato nuk janë gjetur.127    

Një figurë e veçantë krimi, e parashikuar në nenin 131 të KP ishte dëmtimi ose 
prerja e paligjshme e pemëve në kopshte dhe në parqe, i cili drejtohej kundër interesave 
shtetërore që kërkonin mbrojtjen e pemëve dhe bimëve në parqe, kopshte, bulevarde, si 
dhe gjatë rrugëve128. Në këtë kontekst, kjo dispozitë e KP nuk aplikohej në rastin e 
dëmtimit të pemëve private.129 Ndërkohë, ajo aplikohej në rast se personi priste pemë në 
kopshtin që i ishte shpronësuar.130 Ndonëse nuk përmenden në titullin e dispozitës, objekt 
material i krimit ishin edhe bimët, ku përfshiheshin edhe bimët medicinale në kopshte 
dhe në parqe131.  

Sikurse theksohej në ligjin për mbrojtjen e pyjeve (1961), drurët e veçuar ose 
grupet e drurëve që ndodheshin në qytete, buzë rrugëve automobilistike, hekurudhore dhe 
këmbësore, si dhe parqet nuk përfshiheshin në fondin pyjor të shtetit (neni 4).  

123 Tashmë i rinumërtuar si neni 125, pas ndryshimeve në KP me ligjin nr. 2804, datë 4.12.1958. 
124 I.Elezi, E drejta penale e RPSH-së (Pjesa e Posaçme), 1974, vep.e cit., f.194. 
125 Vendimi i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë  datë 31.01.1972  në I.Elezi, E drejta penale e RPSH-së 
(Pjesa e Posaçme), 1974, vep.e cit., f.194. 
126 Revista “Drejtësia Popullore” Nr.5/1953, f.49-50. 
127 R.Taushani, N.Papuli, K.Nova, Komentar i Kodit Penal të RPSH: Pjesa e Posaçme, V.I,  vep. e cit., 
f.120. 
128 Po aty, f.121. 
129 Shih revistën “Drejtësia Popullore” Nr. 4/1954, f.51. 
130 R.Taushani, N.Papuli, K.Nova, Komentar i Kodit Penal të RPSH: Pjesa e Posaçme, V.I,  vep.e cit., 
f.121. 
131 Prerja dhe marrja e këtyre bimëve në kopshte dhe në parqe do të cilësohej në bazë të nenit 131 të KP. 
(R.Taushani, N.Papuli, K.Nova, Komentar i Kodit Penal të RPSH: Pjesa e Posaçme, V.I,  vep.e cit., f.121) 
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Sipas ndryshimeve të bëra në KP në vitin 1959,132 në paragrafin e parë të        
nenit 131 të tij është shtuar një specifikim i veçantë në lidhje me rastin kur pemët dhe 
bimët që ishin objekt material i krimit ndodheshin gjatë rrugëve. Konkretisht, ky rast do 
të përfshinte pemët dhe bimët gjatë rrugëve të qyteteve dhe fshatrave. Sipas teorisë së të 
drejtës penale, në këtë rast vepra kryhej përbri trotuareve ose sipërfaqeve të caktuara për 
trotuare në qytetet dhe fshatrat që kishin rrugë brenda periferisë së tyre.133   
 Nga ana objektive, kjo figurë krimi shfaqej në dy forma kryesore:  

a) me dëmtim të pemëve dhe bimëve,  
b) me prerjen e paligjshme të pemëve dhe bimëve. 
Me ndryshimet e bëra në këtë dispozitë në vitin 1959 është shtuar si formë e 

kryerjes së kësaj figure krimi “çdo shkelje tjetër e dispozitave të vëna për mbrojtjen e 
këtyre pemëve dhe bimëve”.  

Njëkohësisht me këtë shtesë, në format e kryerjes, ligjvënësi ka shtuar një kusht të 
ri të domosdoshëm për përgjegjësi penale. Konkretisht, vepra cilësohej sipas nenit 131 të 
KP kur për këto shkelje nuk parashikohej ndjekje administrative. Deri në vitin 1959, kur 
hyri në fuqi ky ndryshim i KP, çdo dëmtim ose prerje e paligjshme e pemëve dhe bimëve 
në parqe, kopshte, bulevarde, si dhe gjatë rrugëve përbënte krimin e parashikuar në KP.  

Si pasojë e shtesave në këtë dispozitë, ajo referonte në dispozitat e nxjerra nga 
organet kompetente për mbrojtjen e pemëve dhe bimëve në kopshte, parqe, bulevarde dhe 
gjatë rrugëve, që përcaktonin edhe shkeljet përkatëse që përbënin kundërvajtje 
administrative. 
 Vlen të theksohet se, dëmtimi ose prerja e paligjshme e pemëve ose e bimëve në 
kopshte, parqe, bulevarde dhe gjatë rrugëve do të cilësohej sipas nenit 131 të KP edhe në 
rastin kur subjekti i merrte këto pemë ose bimë. Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë në 
vendimin e tij në një rast konkret, vërente se, edhe në këtë rast do të kemi vetëm këtë 
figurë krimi, duke vlerësuar se: “Fakti se të gjykuarit e kanë ditur se pemët e prera janë 
pasuri shtetërore nuk justifikon cilësimin e veprës si përvetim i pasurisë socialiste. Të 
gjitha pemët që gjenden në parqe, bulevarde etj. janë pasuri shtetërore porse dëmtimi ose 
prerja e paligjshme e tyre, edhe në rastin kur fajtori i merr këto pemë, nuk përbën as 
krimin e përvetimit të pasurisë socialiste dhe as atë të shkatërrimit ose dëmtimit me 
dashje të pasurisë socialiste.”134    
 Për këtë figurë krimi, e cila kryhej me dashje parashikoheshin, si dënime 
alternative, gjoba gjer në tremijë lekë dhe puna korektonjëse gjer në gjashtë muaj. 
 Në një dispozitë të veçantë të KP të vitit 1952 parashikohej gjuetia e paligjshme, 
si e vetmja figurë krimi në fushën e gjuetisë. Ky krim, i parashikuar në nenin 132 të KP 
drejtohej ndaj interesave të shtetit që kërkonin mbrojtjen e rezervave të gjahut.135 Sipas 
dekretit të posaçëm për gjuetinë dhe peshkimin në zonat malore, objekti i gjuetisë ishin 
kafshët dhe shpendët e egra që ndodheshin në gjendje lirie natyrale në tokën e RPSH-së 
dhe ishin pronë e shtetit.136  

132 Ligji nr. 2804, datë 4.12.1958 “Mbi disa ndryshime në Kodin Penal të RPSH”, i cili ka hyrë në fuqi më 
1 janar 1959. 
133 R.Taushani, N.Papuli, K.Nova, Komentar i Kodit Penal të RPSH:Pjesa e Posaçme, V.I, vep.e cit., f.121. 
134 Vendimi nr. 203, datë 24.12.1960 në R.Taushani, N.Papuli, K.Nova, Komentar i Kodit Penal të RPSH: 
Pjesa e Posaçme, V.I,  vep.e cit., f.121. 
135 R.Taushani, N.Papuli, K.Nova, Komentar i Kodit Penal të RPSH: Pjesa e Posaçme, V.I,  vep.e cit., 
f.122. 
136 Neni 1 i Dekretit Nr.2341, datë 01.10.1956 “Mbi gjuetinë dhe peshkimin në ujrat malore”. 
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 Nga ana objektive, ky krim konsistonte në gjueti, e cila sipas dekretit të 
lartpërmendur konsistonte në vrasjen ose kapjen e kafshëve dhe të shpendëve të egra që 
ndodheshin në gjendje lirie natyrale.137 Ndërkohë, sipas nenit 132 të KP krimi i gjuetisë 
së paligjshme shfaqej në këto forma:  

a)  gjueti e gjahut të ndaluar. Sipas dekretit mbi gjuetinë dhe peshkimin në zonat 
malore, vrasja e disa kafshëve dhe shpendëve të egra mund të ndalohej përgjithmonë ose 
përkohësisht dhe në këto raste, gjuetia e tyre ishte e ndaluar.138 Konkretisht, ndër kafshët 
dhe shpendët e egra, të cilat ishin përcaktuar me dispozitat përkatëse të Ministrisë së 
Bujqësisë si gjah i ndaluar përgjatë të gjithë vitit, përmendim shembuj të tillë si, dhia dhe 
cjapi i egër, kaprolli, ariu, riqebulli, macja e egër, gjeli dhe pula e egër, thëllëza e fushës, 
lejleku, pelikani etj.139    

b)  gjueti pa lejen përkatëse, ose  
c)  gjueti me lejen përkatëse, por përkatësisht: 
-    në kohë të ndaluar,  
-    në vende të ndaluara,140 ose  
-    me mjete dhe mënyra të ndaluara.  
Rregullat dhe kriteret për lejen e gjuetisë, si dhe rregullat e tjera për ushtrimin e 

gjuetisë përcaktoheshin në dekretin mbi gjuetinë dhe peshkimin në zonat malore, si dhe 
në dispozitat e hollësishme të nxjerra nga Ministria e Bujqësisë.141 Në këtë kontekst, 
norma penale ishte e bardhë.142 
 Vlen të theksohet se vetë dekreti mbi gjuetinë dhe peshkimin në ujërat malore ka 
ndryshuar shpesh pas hyrjes në fuqi të KP, duke filluar me shfuqizimin e dekretit të vitit 
1951 dhe zëvendësimin e tij me një dekret të ri në vitin 1956, i shfuqizuar dhe 
zëvendësuar më pas me një të ri vetëm pas katër vitesh, në vitin 1960, i cili edhe ai u 

137 Neni 11 i Dekretit Nr.2341, datë 01.10.1956 “Mbi gjuetinë dhe peshkimin në ujrat malore” 
138 Neni 18 i Dekretit Nr.2341, datë 01.10.1956 “Mbi gjuetinë dhe peshkimin në ujrat malore”. 
139 Shih pasqyrën nr.III bashkëngjitur Rregullores së Ministrisë së Bujqësisë nr.4, datë 30.05.1969 “Mbi 
gjuetinë”. 
140 Në rastet e gjuetisë për qëllime shkencore, nëse merrej leja përkatëse nga Ministria e Bujqësisë, atëherë 
gjuetia lejohej jo vetëm për çdo lloj gjahu, por edhe në çdo vend dhe në çdo kohë (neni 30 i Dekretit 
Nr.2341, datë 01.10.1956 “Mbi gjuetinë dhe peshkimin në ujrat malore”). Si rrjedhim, në raste të tilla, 
krimi i gjuetisë së paligjshme mund të shfaqej vetëm në format e tjera të përmendura në KP.   
141 Për shembull, në bazë të Dekretit Nr.2341, datë 01.10.1956 “Mbi gjuetinë dhe peshkimin në ujrat 
malore”, me vende të ndaluara për gjueti, të cilat ndaheshin në vende të ndaluara përgjithmonë dhe vende të 
ndaluara përkohësisht, kuptoheshin përkatësisht “ato vende ku, për të mbrojtur lloje të rralla kafshësh ose 
shpendësh ose për interes të ekonomisë së gjuetisë, është ndaluar për gjithnjë gjuetija …”, si dhe “ato vende 
ku, për interes të ekonomisë së gjuetisë, është e ndaluar për një kohë jo më të gjatë se 10 vjet gjuetija…”. 
(neni 8) Në bazë të këtyre përcaktimeve ligjore, këto vende të ndaluara caktoheshin nga Ministria e 
Bujqësisë (neni 6/2). Si rregull, në vendet e ndaluara ndalohej çdo gjueti, por përjashtimisht dhe vetëm me 
autorizim të posaçëm të organeve kompetente të Ministrisë së Bujqësisë, në këto vende mund të gjuhej “për 
të luftuar kafshët dhe shpendët e dëmshme ose për qëllime të tjera” (neni 17). Po kështu, ndër mënyrat dhe 
mjetet e ndaluara, të parashikuara në nenin 16 të dekretit përmendim hapjen e gropave, djegien e barërave, 
etj, si mënyra që formonin rrezik publik, apo përdorimin e armëve dhe mënyrave të tilla që shkaktojnë 
vrasjen në masë të kafshëve dhe shpendëve të egra, si rrjeta, kosha, gardhe apo gjuajtja me drita të forta 
makine etj. Afatet e gjuetisë, si dhe çdo hollësi tjetër në lidhje me gjuetinë caktoheshin nga Ministria e 
Bujqësisë (neni 31). Për shembull, në Rregulloren e Ministrisë së Bujqësisë nr.4, datë 30.05.1969 “Mbi 
gjuetinë”, si afat i gjuetisë për patat e egra të të gjitha llojeve ishte përcaktuar periudha 1 Tetor- 15 mars. 
142 R.Taushani, N.Papuli, K.Nova, Komentar i Kodit Penal të RPSH: Pjesa e Posaçme, V.I,  vep.e cit., 
f.123. 
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shfuqizua dhe u zëvendësua më pas nga dekreti i ri për gjuetinë i vitit 1968, i shfuqizuar 
me dekretin e ri mbi ekonominë e gjuetisë në vitin 1977.   

Ndërkohë, gjatë këtyre ndryshimeve në legjislacionin e posaçëm, në të cilin 
referonte dispozita e bardhë e KP, edhe në këtë të fundit është bërë një ndryshim i 
rëndësishëm në vitin 1959. Konkretisht, në të shtohej tashmë një kusht i domosdoshëm 
për përgjegjësinë penale, sipas të cilit shkeljet e legjislacionit përkatës, të përmendura në 
nenin 132 të KP do të formonin krimin e parashikuar në këtë dispozitë vetëm nëse për 
këto shkelje nuk parashikohej ndjekje administrative143.  

Si rrjedhim, edhe dispozitat përkatëse mbi sanksionet në legjislacionin mbi 
gjuetinë, duke iu përshtatur këtij ndryshimi në KP e kanë pasqyruar atë duke i 
kategorizuar tashmë shkeljet përkatëse në kundërvajtje administrative dhe krim. Kështu, 
në dekretin e fundit para ndryshimeve në KP, parashikohej se “Gjuetija pa leje, në kohë 
dhe në vende të ndaluara për gjueti ose me mënyra dhe mjete të ndaluara si dhe gjuetija e 
kafshëve dhe e shpendëve, gjuetija e të cilave ndalohet rreptësisht, dënohen sipas nenit 
132 të Kodit Penal.”144   

Pas ndryshimeve në KP, të cilat hynë në fuqi në 1 janar 1959, në dekretin e ri të 
vitit 1960, në një kapitull të veçantë mbi sanksionet për shkeljet në fushën e gjuetisë, 
fillimisht, përcaktoheshin si kundërvajtje administrative “gjuetija pa leje, në kohën dhe në 
vende të ndaluara për gjueti ose me mënyra dhe mjete të ndaluara si dhe gjuetija e 
kafshëve dhe e shpendëve, gjuetija e të cilit ndalohet”, ku me gjuetinë pa leje barazohej 
dhe dënohej sipas të njëjtës dispozitë (si kundërvajtje administrative) edhe “mbajtja e 
armëve të gjuetisë në vendet e gjuetisë pa patur leje gjuetie”. 145 Ndërkohë, në dispozitën 
vijuese të këtij dekreti (neni 34) përcaktoheshin rastet specifike kur gjuetia e paligjshme 
do të përbënte krim. Konkretisht, bëhej fjalë vetëm për rastet kur:  

a) vepra ishte kryer natën; 
b) personi kundërshtonte të paraqiste letërnjoftimin ose kundërshtonte organet që 
e kishin zbuluar; 
c) personi kishte përsëritur veprën e kundërligjshme më shumë se një herë gjatë 
vitit; 
ç) vepra ishte kryer nga disa persona me marrëveshje të mëparshme; 
d) vepra ishte kryer nga organet e ngarkuara me ruajtjen dhe mbrojtjen e gjahut; 
dh) vepra kishte dëmtuar rëndë ekonominë e gjuetisë duke shkaktuar çfarosjen në 
masë të gjahut të dobishëm; 
e) gjuetia ishte kryer me armë lufte. 
 
Sikurse vihet re nga përmbajtja e nenit 34 të dekretit, tashmë, pas ndryshimeve në 

ligj, gjuetia e paligjshme si figurë krimi kufizohej në format e saj të kryerjes, duke 
përfshirë vetëm disa raste të caktuara me rrezikshmëri më të lartë. Elementët apo 
rrethanat e veçanta që ishin marrë parasysh nga ligjvënësi për të veçuar këto forma të 
krimit nga kundërvajtjet administrative ishin të shumëllojshme dhe lidheshin jo vetëm me 
elementë të tillë si, koha e kryerjes së shkeljes apo lloji i mjetit të ndaluar të përdorur për 
gjueti, por edhe me shkallën e dëmit që i shkaktohej ekonomisë së gjuetisë, përsëritjen e 

143 Shtuar me nenin 28 të ligjit nr. 2804, datë 4.12.1958 “Mbi disa ndryshime në Kodin Penal të RPSH”, i 
cili ka hyrë në fuqi më 1 janar 1959. 
144 Neni 32 i Dekretit Nr.2341, datë 01.10.1956 “Mbi gjuetinë dhe peshkimin në ujrat malore”. 
145 Neni 33 i Dekretit Nr.3130 datë 18.07.1960 “Mbi gjuetinë dhe peshkimin në ujrat malore”. 
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veprës gjatë një viti, apo me cilësitë e autorit si subjekt i posaçëm, si dhe bashkëpunimin 
e personave në kryerjen e veprës penale në bazë të një marrëveshjeje të mëparshme.   

Megjithatë, situata ndryshoi në mënyrë të ndjeshme me dekretin e ri “Mbi 
gjuetinë” të vitit 1968, i cili në përmbajtjen e tij prej vetëm shtatë nenesh, parashikonte se 
shkelja e dispozitave të tij dhe e rregullave të vëna nga ministria përkatëse formonte 
kundërvajtje administrative146. Pra, nuk mbetej asnjë shkelje, e cila të formonte krimin e 
gjuetisë së paligjshme. Me shfuqizimin e këtij dekreti me dekretin e ri “Mbi ekonominë e 
gjuetisë” të vitit 1977, pas miratimit të KP të ri,147 por ndërkohë që ishte ende në fuqi KP 
i vitit 1952, i ndryshuar, ndonëse rikthehet situata e mëparshme e ndarjes së rasteve kur 
shkeljet e dispozitave të dekretit dhe e rregullave të vëna nga ministria përkatëse përbënin 
kundërvajtje administrative nga ato që përbënin krim, vihet re se cilësimi i veprës ka 
ndryshuar në “dëmtim me dashje të pasurisë socialiste”. Sipas këtij dekreti, kur shkelja 
ishte me përsëritje, pavarësisht nga vlera e dëmit, si dhe kur nga një shkelje vlefta e 
gjahut të vrarë ose të kapur, sipas tarifës së shpërblimit të dëmit në gjah miratuar nga 
Këshilli i Ministrave, ishte mbi 1000 lekë, atëherë vepra dënohej si “dëmtim me dashje i 
pasurisë socialiste, në bazë të dispozitave të Kodit Penal”.148   

Gjuetia e paligjshme, si figurë krimi, sipas nenit 132 të KP dënohej me gjobë gjer 
në dhjetmijë lekë ose me punë korektonjëse gjer në gjashtë muaj, me konfiskimin e 
gjahut dhe me ose pa konfiskimin e mjeteve të gjuetisë.  

Në ngjashmëri me gjuetinë e paligjshme, në një dispozitë të veçantë me karakter 
blanket të KP parashikohej figura e krimit të peshkimit të paligjshëm. Objekt i këtij krimi 
ishin interesat e shtetit që kërkonin mbrojtjen e rezervave të peshkut, mamiferëve, 
molusqeve dhe çdo qenieje tjetër të gjallë, që rritet dhe zhvillohet në ujërat e peshkimit, 
të cilat sipas dekretit mbi peshkimin përbëheshin nga lumenj, këneta, liqene dhe dete.149 

Në bazë të nenit 133 të KP, nga ana objektive, peshkimi i paligjshëm në det, në 
lumenj dhe liqene kryhej në këto forma: 

a) me peshkim pa lejen përkatëse ose 
b) me peshkim me lejen përkatëse, por përkatësisht: 
- në kohë të ndaluar, 
- në vende të ndaluara, 
- me mjete dhe mënyra të ndaluara. 
Kjo dispozitë e bardhë e KP referonte në legjislacionin mbi peshkimin, në të cilin 

përcaktoheshin rregullat dhe kriteret për lejet e peshkimit, si dhe rregullat e tjera për 
peshkimin. Si rrjedhim, karakteri konkret i shkeljeve përcaktohej në dekretin mbi 
peshkimin, në dispozitat mbi peshkimin të dekretit “Mbi gjuetinë dhe peshkimin në ujërat 

146 Në nenin 5 të dekretit nr.4411, datë 16.07.1968 “Mbi gjuetinë” parashikohej se “Shkelja e dispozitave të 
këtij dekreti dhe e rregullave të vëna nga Ministria e Bujqësisë formon kundërvajtje dhe dënohet me qortim 
shoqëror ose me gjobë gjer në 1000 lekë, me konfiskimin e gjahut të vrarë dhe me ose pa konfiskimin e 
armës së gjuetisë.” 
147 Në KP të vitit 1977, gjuetia e paligjshme nuk parashikohej më si figurë konkrete e veprës penale. Shih 
pikën 2.1.4  në vijim të këtij punimi.  
148 Neni 11, paragrafi i tretë i dekretit nr. 5607, datë 30.06.1977 “Mbi ekonominë e gjuetisë”, Fletorja 
zyrtare Nr.4, 1977. 
149 R.Taushani, N.Papuli, K.Nova, Komentar i Kodit Penal të RPSH: Pjesa e Posaçme, V.I,  vep.e cit., 
f.123, si dhe neni 1 i Dekretit Nr.2340, datë 01.10.1956 “Mbi peshkimin”. 
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malore”,150 si dhe në rregulloret dhe udhëzimet e hollësishme të nxjerra në zbatim të tyre 
nga Ministria e Industrisë dhe Minierave dhe Ministria e Bujqësisë.

151  

Vlen të theksohet se, fillimisht, të gjitha shkeljet e lartpërmendura të legjislacionit 
të posaçëm mbi peshkimin përbënin krimin e parashikuar në nenin 133 të KP. Ndërsa me 
ndryshimet e vitit 1959 në KP, këto shkelje të legjislacionit të posaçëm përbënin krim 
vetëm nëse ato nuk parashikoheshin në këtë legjislacion si kundërvajtje administrative, 
pasi në dispozitën e bardhë të KP është shtuar një kusht i domosdoshëm për përgjegjësinë 
penale, sipas të cilit shkeljet e legjislacionit përkatës, të përmendura në nenin 133 të KP 
do të formonin krimin e parashikuar në këtë dispozitë vetëm nëse për këto shkelje nuk 
parashikohej ndjekje administrative152.  

Pas këtij ndryshimi të rëndësishëm në KP, në dekretin e ri “Mbi gjuetinë dhe 
peshkimin në ujërat malore” të vitit 1960, në një kapitull të veçantë mbi sanksionet, 
fillimisht përcaktoheshin si kundërvajtje administrative “peshkimi në ujërat malore pa 
leje, në kohë dhe sipërfaqet e ndaluara për peshkim, ose me mjete të ndaluara” (neni 35).  
Ndërkohë, në dispozitën vijuese të këtij dekreti parashikohej se peshkimi i paligjshëm 
përbënte krim vetëm kur vërtetoheshin, në analogji, rastet e përmendura për gjuetinë e 
paligjshme, në nenin 34 të dekretit. Si rrjedhim, bëhej fjalë për të njëjtat raste të 
përmendura më lart tek gjuetia e paligjshme, si p.sh. kur vepra ishte kryer natën, kur 
personi e kishte përsëritur veprën e kundërligjshme më shumë se një herë gjatë vitit, etj., 
të cilat ligjvënësi kishte zgjedhur t’i veçonte nga kundërvajtjet administrative dhe t’i 
ngrinte në nivelin e krimit për shkak të rrezikshmërisë së tyre më të lartë. 

Kjo situatë lidhur me dallimin e rasteve kur shkeljet e legjislacionit për peshkimin 
përbënin kundërvajtje administrative nga rastet kur ato përbënin krim, vazhdoi të 
ekzistonte deri në vitin 1967, kur këto dispozita u shfuqizuan me rastin e miratimit të një 
dekreti të ri dhe të përbashkët “Mbi peshkimin”, në të cilin, tashmë, për të përcaktuar 

150 Dekreti nr.2340, datë 01.10.1956 “Mbi peshkimin”, si dhe dispozitat mbi peshkimin në Dekretin 
Nr.2341, datë 01.10.1956 “Mbi gjuetinë dhe peshkimin në ujrat malore”, i shfuqizuar më vonë me dekretin 
nr.3130 datë 18.07.1960 “Mbi gjuetinë dhe peshkimin në ujrat malore”. Këto dispozita të peshkimit, të 
shpërndara në dy dekrete, janë shfuqizuar dhe bashkuar në një dekret të përbashkët në vitin 1967 (Dekreti 
nr. 4293, datë 31.07.1967 “Mbi peshkimin”, Fletorja Zyrtare Nr.9, 1967). 
151 Për shembull, në lidhje me mënyrat dhe mjetet e ndaluara për peshkim, në bazë të nenit 19 të dekretit 
“Mbi peshkimin” (1956) dhe nenit 24 të dekretit “Mbi gjuetinë dhe peshkimin në ujërat malore” (1956), 
ndalohej peshkimi me mjete dhe mënyra të tilla si: a) me lëndë plasëse (dinamit, bomba dore, gëlqere të 
pashuar e të mbyllur në shishe etj.); b) me përdorimin e korentit elektrik si mjet i drejtpërdrejtë për vrasjen 
ose trullosjen; c) me lëndë helmonjëse të afta për të trullosur ose për të shkaktuar ngordhjen e peshqve ose 
të qenieve të tjera që jetojnë në ujë. Ndër këto lëndë përfshiheshin edhe tepricat e rafinerive të fabrikave 
dhe punishteve si duhan, gaz, vajguri etj., të cilat ndalohej që të lëshoheshin në ujërat e peshkimit; ç) me 
shigjeta (fushnija, ostie) në çdo kohë dhe në çdo vend. Lidhur me kohën e ndaluar për peshkim, peshkimi 
në ujërat malore lejohej vetëm gjatë ditës, si dhe ndalohej tej afateve të peshkimit të përcaktuara nga 
Ministria e Bujqësisë. Po kështu, edhe vendet e ndaluara përgjithmonë ose përkohësisht për peshkim 
caktoheshin nga Ministria e Industrisë dhe Minierave, si dhe, për ujërat malore, nga Ministria e Bujqësisë. 
Në ngjashmëri me dekretet e lartpërmendura, edhe në dekretin e ri “Mbi peshkimin” (1967) ndalohej 
peshkimi me lëndë plasëse të çfarëdo lloji, si dhe hedhja e lëndëve helmuese dhe derdhja e mbeturinave 
industriale e minerale, kur ato përbënin rrezik për jetën e nën ujëshme dhe instalimet e ndryshme peshkore 
(neni 5). Gjithashtu, në këtë dekret parashikohej e drejta e Ministrisë së Industrisë dhe Minierave që, në 
rastet e nevojshme, të ndalonte një ose më shumë forma, mjete dhe vende peshkimi, si dhe peshkimin e një 
ose më shumë lloje peshqish (neni 6). 
152 Shtuar me nenin 28 të ligjit nr. 2804, datë 4.12.1958 “Mbi disa ndryshime në Kodin Penal të RPSH” i 
cili ka hyrë në fuqi më 1 janar 1959.  
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rastet se kur vepra do të përbënte krim nuk referohej më në rastet e kufizuara, të 
përcaktuara shprehimisht në ligj për krimin e gjuetisë së paligjshme. Në një dispozitë të 
vetme të këtij dekreti, përcaktohej në mënyrë të përgjithshme se shkelja e dispozitave të 
tij formonte kundërvajtje administrative kur ajo paraqiste “rrezikshmëri shoqërore të 
vogël”.153 Si rrjedhim, shkelja e dispozitave të këtij dekreti do të formonte krimin e 
peshkimit të paligjshëm në rastet kur ajo paraqiste rrezikshmëri shoqërore të madhe.   
 Për krimin e peshkimit të paligjshëm, i cili mund të kryhej vetëm me dashje154, në 
KP parashikoheshin në formë alternative këto dënime kryesore: (1) me gjobë gjer në 
njëzetmijë lekë; (2) me punë korektonjëse; (3) me burgim gjer në një vit. Ndonëse llojet e 
dënimeve kryesore të parashikuara për këtë figurë krimi ishin të njëjta me ato të 
parashikuara për gjuetinë e paligjshme, për të tre llojet e dënimeve kryesore kufiri 
maksimal për masën e dënimit ishte më i lartë në rastin e peshkimit të paligjshëm. 
Ndërkohë, në ngjashmëri me gjuetinë e paligjshme, edhe për peshkimin e paligjshëm 
parashikohej dënimi plotësues i konfiskimit, i cili konsistonte në çdo rast në konfiskimin 
e peshkut, me ose pa konfiskimin e mjeteve të peshkimit.   
 Në tërësinë e tyre, shtesat dhe ndryshimet e bëra në Pjesën e Posaçme të KP në 
vitin 1959 nuk kanë shtuar asnjë figurë të re krimi në fushat e lartpërmendura. Ndërkohë, 
sikurse u përmend më lart një ndryshim i rëndësishëm në dispozitat mbi figurat e 
lartpërmendura të krimeve ka konsistuar në parashikimin në disa nga figurat përkatëse të 
një kushti të ri të domosdoshëm për përgjegjësi penale, sipas të cilit shkeljet përkatëse 
ligjore përbënin krim vetëm nëse nuk përbënin kundërvajtje administrative. Konkretisht, 
sikurse është përmendur më lart, ky kusht i ri është shtuar për këto figura të krimeve: 
shkeljen e dispozitave mbi karantinën e bimëve, shkeljen e dispozitave mbi veterinarinë, 
dëmtimin ose prerjen e paligjshme të pemëve në kopshte dhe në parqe, gjuetinë e 
paligjshme, si dhe për peshkimin e paligjshëm.155 Gjithashtu, për ndonjë figurë konkrete 
të krimit, sikurse ishte ajo e dëmtimit ose prerjes së paligjshme të pemëve në kopshte dhe 
në parqe, ana objektive është zgjeruar duke përfshirë tashmë edhe çdo shkelje tjetër të 
dispozitave të vëna për mbrojtjen e këtyre pemëve dhe bimëve, përsa kohë që këto 
shkelje, sipas kushtit të lartpërmendur të shtuar njëkohësisht, nuk përbënin kundërvajtje 
administrative. Ndryshimet e tjera që u bënë në vitin 1959, thjesht pasqyronin disa 
ndryshime që i kanë ndodhur KP në tërësinë e tij, sikurse ishte zëvendësimi i termit 
“burgim” me “heqje lirie” në sanksionin e normës, si dhe numërtimi i ri i neneve 
përkatëse pas zhvendosjes në kapituj dhe nënkapituj të tjerë të disa neneve të pjesës së 
posaçme të KP.156  

153 Shih nenin 7 të ligjit nr. 4293, datë 31.07.1967 “Mbi peshkimin”. 
154 R.Taushani, N.Papuli, K.Nova, Komentar i Kodit Penal të RPSH: Pjesa e Posaçme, V.I,  vep.e cit., 
f.124. 
155 Megjithatë, kjo shtesë, jo gjithmonë është shoqëruar me ndryshime thelbësore në ligjet e posaçme, në të 
cilat referon norma penale e bardhë përsa i përket dallimit midis kundërvajtjes administrative dhe krimit, 
sikurse u përmend edhe më lart në rastin e shkeljes së dispozitave mbi karantinën e bimëve dhe mbi 
veterinarinë. 
156 Konkretisht, pas këtyre zhvendosjeve, ish nenet 121, 124, 125, 126, 130, 131, 132, 133 ndryshonin në 
numërtim si vijon: 116, 119, 120, 121, 125, 126, 127, 128. Shih ribotimin e KP me ndryshimet e vitit 1959 
dhe me numërtimin e ri vazhdues të neneve në dekretin Nr.2868, datë 16.3.1959 “Mbi shpalljen e Kodit 
Penal të Republikës Popullore të Shqipërisë”, Gazeta Zyrtare e Republikës Popullore të Shqipërisë Nr.3, 
datë 15 maj 1959. 
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Me këto ndryshime, Kodi Penal i vitit 1952 qëndroi në fuqi deri në hyrjen në fuqi 
të KP të ri në vitin 1977. 
 

2.1.4 Mbrojtja juridike penale e përbërësve të mjedisit sipas KP të vitit 1977. 
 

Më 1 tetor 1977 hyri në fuqi KP i ri,157 i cili në dallim nga KP i mëparshëm, 
veprat penale i ndante në krime dhe në kundërvajtje penale dhe në bazë të kësaj ndarjeje i 
gruponte ato në dy nënpjesë të veçanta të pjesës së posaçme, (A) dhe (B). Megjithatë, në 
tërësi, ndarja në krerë dhe nënkrerë e secilës nënpjesë kishte ngjashmëri me sistemimin e 
normave të veçanta në KP të vitit 1952. Ndarja e veprave penale në dy grupimet kryesore 
të krimeve dhe kundërvajtjeve penale ka sjellë si pasojë edhe disa dallime në lidhje me 
institute të veçanta të së drejtës penale,158 sikurse ishin dallimet në llojet e dënimeve të 
zbatueshme për secilën kategori, parashkrimin, apo dënueshmërinë ose jo të përgatitjes si 
fazë e veprimtarisë paraprake kriminale.159  
 Në KP të vitit 1977, të gjitha veprat penale kundër mjedisit dhe përbërësve të tij 
ishin klasifikuar vetëm si kundërvajtje penale, të cilat sipas kriterit bazë të ndarjes së re të 
veprave penale përfshinin veprat që ishin vlerësuar nga ligjvënësi si vepra me një 
rrezikshmëri shoqërore më të ulët.160 Si të tilla, ato parashikoheshin në norma të 
nënpjesës “B” të pjesës së posaçme. Normat përkatëse objekt studimi, për nga përmbajtja 
e tyre, në përgjithësi, ishin pothuajse të njëllojta me normat korresponduese të KP të 
mëparshëm, ndonëse kishte edhe disa dispozita që kishin pësuar ndryshime të 
rëndësishme, ishin shfuqizuar ose që ishin krejtësisht të reja, sikurse ka ndodhur në tërësi 
me normat e përfshira në nënpjesën “B” të pjesës së posaçme të KP161.  

Konkretisht, në ngjashmëri me KP të mëparshëm, shumica e normave penale 
objekt studimi parashikoheshin në kreun e veçantë mbi kundërvajtjet penale në fushën e 
ekonomisë. Me të njëjtin emërtim, në kreun e parë të nënpjesës “B” parashikoheshin këto 
vepra penale: (1) shkelja e dispozitave mbi karantinën e bimëve, (2) shkelja e dispozitave 
mbi veterinarinë, (3) trajtimi i pakujdesshëm i gjësë së gjallë, (4) prerja e paligjshme e 
pyjeve ose dëmtimi i tyre, si dhe (5) peshkimi i paligjshëm.  

Megjithatë, në dallim nga KP i mëparshëm, veprat penale të lartpërmendura nuk 
janë veçuar në dy nënkapituj të veçantë, përkatësisht mbi veprat penale në fushën e 
bujqësisë dhe ato në fushën e ekonomisë pyjore dhe peshkimit. Gjithashtu, sikurse vihet 

157 Miratuar me ligjin nr. 5591, datë 15.06.1977 “Kodi Penal i Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë”. 
158 Ndonjë nga këto dallime kryesore ka ndryshuar ose është shfuqizuar me ndryshimet dhe shtesat e  
mëvonshme në këtë kod, sikurse ishte dallimi lidhur me institutin e parashkrimit, i cili nuk do të ekzistonte 
më pas ndryshimeve të vitit 1990. (shih nenin 1, pika 2 të ligjit nr.7380, datë 08.05.1990 “Për disa 
ndryshime në Kodin Penal të RPSSH”)  
159 Konkretisht, në dallim nga krimet, për kundërvajtjet penale: 
- parashikoheshin dënime me qortim shoqëror, riedukim nëpërmjet punës (që parashikohej për të gjitha 
llojet e kundërvajtjeve penale), gjobë e me heqje të lirisë deri në dy vjet;  
- njihej si parashkrimi i ndjekjes penale (me një afat parashkrimi prej 5 vitesh), ashtu edhe parashkrimi i 
ekzekutimit te vendimit të dënimit (me një afat parashkrimi prej 10 vjetësh), në dallim nga krimet, për të 
cilat ligji nuk njihte asnjë lloj parashkrimi;  
- nuk dënohej përgatitja si fazë e veprës penale. (I.Elezi (Redaktor përgjegjës), E drejta penale e RPSSH 
(Pjesa e Posaçme), 1983, vep. e cit., f.10). 
160 I.Elezi (Redaktor përgjegjës), E drejta penale e RPSSH (Pjesa e Posaçme), 1983, vep.e cit., f.10.  
161 Po aty, f.11. 
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re, ka një pakësim të tyre në numër, pasi nuk parashikohen më si vepra penale gjuetia e 
paligjshme162 dhe therja e gjësë së gjallë pa leje, si dhe nuk parashikohet më si figurë e 
veçantë “dëmtimi ose prerja e paligjshme e pemëve në kopshte dhe në parqe”163.  

Për nga përmbajtja e tyre, vihet re se normat përkatëse, në të cilat parashikoheshin 
figurat e lartpërmendura të veprave penale, përveç ngjashmërive kishin edhe disa dallime 
apo ndryshime kryesore, në krahasim me normat korresponduese në KP të mëparshëm, si 
vijon: 

a- lidhur me veprat penale të shkeljes së dispozitave mbi karantinën e bimëve, si 
dhe të shkeljes së dispozitave mbi veterinarinë, në dispozitat përkatëse të bardha (nenet 
170 dhe 171) dispozitivi është kthyer në përmbajtjen që kishte patur para ndryshimeve të 
vitit 1959, duke mos e parashikuar si kusht për përgjegjësi penale faktin që shkelja nuk 
duhet të përbënte kundërvajtje administrative. Faktikisht, ky ndryshim në dispozitën 
penale ishte në pëputhje me përcaktimin e bërë në ligjet e posaçme, përkatësisht në ligjin 
“Mbi Shërbimin e mbrojtjes së bimëve”, si dhe në ligjin “Mbi Shërbimin Veterinar”, në 
të cilat përcaktoheshin shkeljet që formonin kundërvajtje administrative, duke specifikuar 
shprehimisht se, kur nga shkelja e dispozitave kishin ardhur pasoja të rënda, atëherë 
vepra formonte kundërvajtjen penale të parashikuar në KP164.  

b- lidhur me prerjen e paligjshme të pyjeve ose dëmtimin e tyre, vlen të theksohet 
se, në dallim nga KP i mëparshëm, në nenin 173 të KP të vitit 1977 nuk parashikohej më 
si formë e kryerjes së saj as përvetësimi i drurëve të rënë ose të thyer nga furtuna dhe era 
dhe as shkelja e dispozitave të tjera të vëna për mbrojtjen e pyjeve, duke u kufizuar 
kështu vetëm në dy format e përmendura në titullin e dispozitës. Në teorinë e së drejtës 
penale, përjashtimi i përvetësimit të drurëve të rënë ose të thyer nga era nga elementët e 

162 Sikurse është përmendur më lart në pikën 2.1.3 të këtij punimi, me dekretin “Mbi ekonominë e 
gjuetisë”, që ishte miratuar vetëm pak ditë pas miratimit të KP të ri, disa nga shkeljet e tij do të dënoheshin 
në bazë të KP, por tashmë ato do të cilësoheshin si dëmtim me dashje të pasurisë. Konkretisht, sipas nenit 
11, paragrafi i tretë të dekretit nr. 5607, datë 30.06.1977, kur shkelja ishte me përsëritje, pavarësisht nga 
vlera e dëmit, si dhe kur nga një shkelje vlefta e gjahut të vrarë ose të kapur, sipas tarifës së shpërblimit të 
dëmit në gjah miratuar nga Këshilli i Ministrave, ishte mbi 1000 lekë, atëherë vepra dënohej si “dëmtim me 
dashje i pasurisë socialiste, në bazë të dispozitave të Kodit Penal”. 
163 Sipas teorisë së të drejtës penale, therja e gjësë së gjallë, si dhe dëmtimi ose prerja e paligjshme e 
pemëve në kopshte dhe në parqe mund të përbënin forma të shfaqjes së krimit të shkatërrimit ose dëmtimit 
të pasurisë. (Shih: I.Elezi (Redaktor përgjegjës), E drejta penale e RPSSH (Pjesa e Posaçme), 1983, vep.e 
cit., f.100.) Ndërkohë, për t’i dalluar nga rastet kur këto vepra mund të përbënin kundërvajtje 
administrative, një rëndësi të veçantë merrte vlera e dëmit të shkaktuar prej saj. Konkretisht, sipas dekretit  
nr.4427, datë 23.9.1968 “Mbi mbrojtjen e bujqësisë”, formonte kundërvajtje administrative në bujqësi 
“shkatërrimi ose dëmtimi i kulturave dhe i prodhimeve bujqësore e blegtorale, i pemëve frutore dhe i 
frutave të tyre, i farës për mbjellje, i kullotës, i kashtës, i barit, kallamit, kafshëve, shpendëve dhe 
koshereve të bletëve kur: a) kryhen nga pakujdesia dhe vepra nuk formon krim, b) kryhen me dashje dhe 
vlera e dëmit të shkaktuar është gjer në 500 lekë.” (Gj.Sauli, Mbi krimet e shkatërrimit ose dëmtimit të 
pasurisë socialiste me dashje dhe nga pakujdesia parashikuar nga nenet 67 dhe 68 të KP, në Drejtësia 
Popullore Nr.2/1979, f.46) Si rrjedhim, nëse këto vepra ishin kryer me dashje, ato përbënin krim 
(shkatërrim ose dëmtim me dashje e pasurisë) kur vlera e dëmit të shkaktuar prej tyre ishte më e madhe se 
500 lekë, ndërsa nëse këto vepra ishin kryer nga pakujdesia, ato formonin krim (shkatërrim ose dëmtim nga 
pakujdesia e pasurisë) nëse plotësoheshin të gjithë elementët e parashikuar në KP, d.m.th. duhej të ishin 
përdorur mjete të rrezikut të përbashkët, krahas shkaktimit të pasojave të rënda, të cilat sipas udhëzimit të 
Gjykatës së Lartë në vitin 1979 nënkuptonin shkaktimin e një dëmi pasuror më të madh se 2000 lekë (shih 
udhëzimin e Gjykatës së Lartë nr.2, datë 14.03.1979 në Drejtësia Popullore Nr.2, 1979, f.114).    
164 Shih nenin 9 të dekretit nr.4757, datë 03.11.1970 “Mbi Shërbimin e mbrojtjes së bimëve” dhe nenin 22 
të ligjit nr.4625, datë 24.12.1969 “Mbi Shërbimin Veterinar”. 
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anës objektive të kësaj kundërvajtjeje penale është vlerësuar si “plotësisht i drejtë”, duke 
u bazuar në faktin se “në rastin konkret nuk kemi të bëjmë as me prerje të paligjshme të 
pyjeve dhe as me dëmtim të tyre, por përkundrazi, ndodhemi para përvetësimit të sendeve 
që dihet se janë pasuri socialiste”.165 Është interesant fakti se, si pasojë e këtij ndryshimi, 
kjo formë e kryerjes së veprës, në shumicën e rasteve do të përbënte një krim166, në 
dallim nga format e tjera që në çdo rast përbënin kundërvajtje penale. Ndërkohë, me 
prerje të paligjshme kuptohej “prerja e lëndës drusore pa marrë lejen përkatëse nga organi 
kompetent”, kurse me dëmtim të pyjeve kuptohej rasti kur “në fakt prerja e lëndës 
drusore bëhej në bazë të lejes së marrë nga organi kompetent, por në kundërshtim me 
rregullat e vendosura për prerjen e pyllit, shkelja e të cilave dëmton ripërtëritjen”.167  

Duke iu përshtatur edhe ndryshimeve në legjislacionin e posaçëm për mbrojtjen e 
pyjeve,168 KP i ri sillte edhe dy ndryshime të tjera në lidhje me këtë figurë konkrete të 
veprës penale, si vijon: (1) kushti i domosdoshëm që lidhej me shkallën specifike të 
vlerës tarifore të dëmit të shkaktuar, në këtë kod të ri zëvendësohej me kushtin e 
përgjithshëm “kur vepra nuk formon kundërvajtje administrative”169; (2) nuk 
parashikohej më rrethana cilësuese që lidhej me kryerjen e veprave në pyje mbrojtëse dhe 
në ato që njësoheshin me këto pyje.  

c- lidhur me peshkimin e paligjshëm, ndryshimi i parë kryesor konsiston në faktin 
se në nenin 174 të këtij kodi parashikohej si kundërvajtje penale vetëm peshkimi në dete, 
liqene, lumenj ose rezervuarë170 me mjete dhe mënyra të ndaluara, në dallim nga KP i 
mëparshëm, i cili përfshinte në anën objektive të krimit edhe peshkimin në vende të 
ndaluara, në kohë të ndaluar, si dhe peshkimin pa lejen përkatëse. Gjithashtu, në dallim 
nga KP i mëparshëm, i ndryshuar, KP i vitit 1977 nuk e parashikonte kushtin e veçantë 
për përgjegjësi penale, sipas të cilit shkeljet e legjislacionit përkatës, do të formonin 
kundërvajtje penale vetëm nëse ato nuk përbënin kundërvajtje administrative. 

Vlen të theksohet se KP i ri ka hyrë në fuqi ndërsa ishte ende në fuqi dekreti “Mbi 
peshkimin” i vitit 1967, i cili, sikurse e përmendëm më lart, parashikonte se çdo shkelje e 
dispozitave të tij, d.m.th. edhe peshkimi me mjete dhe mënyra të ndaluara, formonte 
kundërvajtje administrative kur ajo paraqiste rrezikshmëri shoqërore të vogël. Tanimë, 
me KP të ri, ana objektive e kundërvajtjes penale kufizohej vetëm në rastet e peshkimit 
me mjete dhe mënyra të ndaluara. Kjo situatë do të ndyshonte përsëri vetëm pas dy vitesh 
pas hyrjes në fuqi të KP të ri, kur dekreti i lartpërmendur do të shfuqizohej me ligjin e ri 
“Për ekonominë e peshkimit”.171 Në nenin 8 të këtij ligji parashikohej shprehimisht se do 

165 I.Elezi (Redaktor përgjegjës), E drejta penale e RPSSH (Pjesa e Posaçme), 1983, vep.e cit., f.439. 
166 Nenet e lartpërmendura 61, 62, 63 dhe 161 parashikonin përkatësisht tre figura të krimit të përvetësimit 
të pasurisë socialiste (nenet 61-63), si dhe kundërvajtjen penale të përvetësimit të pasurisë socialiste të 
gjetur (neni 161).  
167 I.Elezi (Redaktor përgjegjës), E drejta penale e RPSSH (Pjesa e Posaçme), 1983, vep.e cit., f.438-439. 
168 Për më shumë, shih komentin përkatës më lart, në pikën 2.1.3 të këtij punimi. 
169 Faktikisht, edhe ky kusht i referohej vlerës tarifore të dëmit të shkaktuar, por tashmë, përcaktimi i vlerës 
minimale tarifore i lihej ligjit të posaçëm mbi pyjet, i cili në bazë të kësaj bënte edhe veçimin e 
kundërvajtjes administrative nga ajo penale. Sikurse u theksua më lart, realisht, kështu ishte vepruar pas 
ndryshimeve në këtë legjislacion deri ne hyrjen në fuqi të KP të ri, ndryshime të cilat faktikisht sollën edhe 
shfuqizimin e tarifës që parashikohej fillimisht në KP të vitit 1952. 
170 Shtuar në KP të vitit 1977 në përputhje me dekretin e posaçëm mbi peshkimin të vitit 1967, në të cilin 
përcaktohej se ujërat e peshkimit përbëhen nga liqene, gjole, lumenj, kanale dhe rezervuarë artificialë etj. 
(shih nenin 2 të Dekretit nr. 4293, datë 31.07.1967 “Mbi peshkimin”) 
171 Ligji nr. 6071, datë 25.12.1979 “Për ekonominë e peshkimit”, Fletorja Zyrtare nr.4, 1979.   
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të dënohej sipas KP, shkelja e rregullave të parashikuara në shkronjat “a” dhe “d” të    
nenit 6 të tij dhe konkretisht:  

- peshkimi me lëndë helmuese dhe lëndë plasëse të çdo lloji (dinamit, bomba, 
gëlqere të pashuar të mbyllur në enë të ndryshme, pushkë pneumatike, dhe mjete të tjera 
si këto), si dhe me bimë helmuese; 

- peshkimi me tratafundi në të gjithë bregdetin, në thellësitë e caktuara me 
dispozita të veçanta.  

Pra, këto raste të kufizuara dhe të përcaktuara shprehimisht në këtë ligj nuk do të 
përbënin kundërvajtje administrative, por do të formonin kundërvajtjen penale të 
parashikuar në nenin 174 të KP, pavarësisht nga shkalla e rrezikshmërisë shoqërore që 
ato mund të paraqisnin në raste konkrete.  
 Lidhur me trajtimin e pakujdesshëm të gjësë së gjallë, përveç zëvendësimit të 
fjalëve “dëm i rëndësishëm” me fjalët “pasoja të rënda”, në dispozitivin e nenit 172 të KP 
të vitit 1977 është bërë vetëm një zëvendësim i termit “pasuri shtetërore ose shoqërore” 
me termin “pasuri socialiste”, sikurse në të gjithë përmbajtjen e këtij kodi, i cili, duke 
qenë se ishte miratuar në bazë të kushtetutës së vitit 1976, karakterizohej nga “politizimi 
dhe ideologjizimi i tejskajshëm”172. Termi “pasuri shtetërore e  shoqërore” do të rikthehej 
sërish me ndryshimet e bëra në KP në vitin 1992173.  

Përsa i përket dënimeve të parashikuara për figurat e lartpërmendura të veprave 
penale, në sanksionin e normave përkatëse të KP të vitit 1977 janë bërë disa ndryshime, 
të cilat pasqyronin edhe ndryshimet e bëra në sistemin e dënimeve të parashikuar në 
pjesën e përgjithshme të këtij kodi, bazuar edhe në ndarjen e re të veprave penale në 
krime dhe kundërvajtje penale. Në të gjitha rastet, sanksioni nuk përmbante më dënime 
plotësuese, por vetëm dënimin kryesor. Në tërësi, në KP të miratuar në vitin 1977 vihet re 
një shtim i llojeve të dënimeve kryesore të parashikuara në formë alternative në 
sanksionin e normës së veçantë, sikurse është rasti i dënimit të parashikuar në sanksionin 
e neneve 170 dhe 171 përkatësisht për kundërvajtjen penale të shkeljes së dispozitave 
mbi karantinën e bimëve dhe të shkeljes së dispozitave mbi veterinarinë, për të cilat, në 
mënyrë të njëllojtë, parashikoheshin si dënime alternative këto katër lloje dënimesh 
kryesore: qortimi shoqëror,174 gjoba deri në një mijë lekë, riedukimi nëpërmjet punës,175 
si dhe heqja e lirisë deri në një vit. Gjithashtu, në lidhje me dënimin kryesor të heqjes së 
lirisë, i cili parashikohej si dënim alternativ për të gjitha figurat e lartpërmendura të 
kundërvajtjeve penale, vihet re një ulje me një vit e maksimumit të tij në shumicën e 
rasteve, duke iu përshtatur klasifikimit të tyre si kundërvajtje penale. Ky lloj dënimi ka 
mbetur i njëjtë në maksimumin e tij vetëm në rastin e kundërvajtjeve penale të prerjes së 

172 I.Elezi, Zhvillimi historik i legjislacionit penal në Shqipëri, vep. e cit., f. 95. 
173 Ligji Nr.7553, datë 30.01.1992 “Për disa ndryshime në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë”,     
neni 20. 
174 Në KP të vitit 1977, qortimi shoqëror është parashikuar fillimisht si një dënim kryesor për kundërvajtjet 
penale deri në vitin 1988 kur ky lloj dënimi u shfuqizua me dekretin nr.7251, datë 15.9.1988 “Për disa 
ndryshime në Kodin Penal të RPSSH”, nenet 1 dhe 2. Me këtë dekret, qortimi shoqëror parashikohej si një 
ndër masat edukuese. 
175 Riedukimi nëpërmjet punës ishte një dënim kryesor që parashikohej si për krimet, ashtu edhe për 
kundërvajtjet penale në KP të vitit 1977, deri në vitin 1993 kur u shfuqizua me ligjin nr.7769,                 
datë 16.11.1993 “Për disa ndryshime e shtesa në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë”, nenet 1 dhe 23. 
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paligjshme të pyjeve ose dëmtimit të tyre, si dhe të peshkimit të paligjshëm,176 për të cilat 
edhe në KP të mëparshëm parashikohej maksimumi më i ulët i këtij dënimi, krahasuar me 
maksimumin e parashikuar për të njëjtin lloj dënimi në rastin e figurave të tjera të 
veprave penale objekt studimi.177 

Një risi e KP të vitit 1977 qëndronte në faktin se, krahas figurave të 
lartpërmendura të veprave penale, të cilat parashikoheshin edhe në KP të mëparshëm, në 
këtë kod të viteve ’70 të shekullit të kaluar parashikohej si një figurë e veçantë e veprës 
penale edhe “ndotja e ambientit”.  

Mbrojtja e ambientit (ujë, ajër dhe tokë) nga ndotja shpallej si një detyrë e të 
gjithëve që me dekretin e vitit 1973 “Mbi mbrojtjen e ambientit nga ndotja”, në të cilin 
parashikohej shprehimisht se ndërmarrjet, institucionet dhe organizatat ndaloheshin që të 
ndotnin ujrat, ajrin dhe tokën, në masën178 që rrezikonin shëndetin e njerëzve ose 
dëmtonin florën dhe faunën.179 Ky dekret, i cili bazohej në Kushtetutën e vitit 1946, 
merrte në konsideratë faktin se “mbrojtja e ambientit nga ndotja është e pandarë nga 
kujdesi i vazhdueshëm për jetën dhe shëndetin e popullit, për jetën e kafshëve dhe të 
bimëve”, si dhe synonte që zhvillimi ekonomik të mos bëhej shkak për ndotjen e 
ambientit180. Në ngjashmëri me parashikimet e këtij dekreti, në Kushtetutën e re të vitit 
1976, për herë të parë në një dispozitë kushtetuese sanksionohej se “mbrojtja e tokës, e 
pasurive të natyrës, e ujërave dhe e ajrit nga prishja dhe ndotja” ishte “detyrë e shtetit, e 
organizatave ekonomike e shoqërore dhe e të gjithë shtetasve”.181 Vlen të theksohet se në 
këtë kushtetutë, detyrimi për mbrojtjen e mjedisit është parashikuar ndër normat 
kushtetuese mbi “rendin ekonomik”. Në këtë akt ligjor janë përmendur shprehimisht edhe 
pasuritë e natyrës, krahas tre përbërësve kryesorë që përmendeshin edhe në dekretin e 
vitit 1973, d.m.th. tokës, ujit dhe ajrit.   
 Në këtë kontekst, ligjvënësi ka zgjedhur që në një dispozitë të bardhë të KP të 
vitit 1977 të parashikojë ndotjen e ambientit, duke e klasifikuar këtë vepër penale si një 
figurë të veçantë të kundërvajtjeve penale në fushën e shëndetësisë.182 Si rrjedhim, 
objekti i kësaj kundërvajtjeje penale ishin marrëdhëniet shoqërore të rëndësishme që 
siguronin shëndetin e njerëzve.183 Pra, ambienti dhe përbërësit e tij (toka, pasuritë e 
natyrës, uji dhe ajri), si objekt i mbrojtjes nga ndotja dhe prishja, nuk mbroheshin nga e 
drejta penale si të tilla në vetvete, por në funksion të mbrojtjes së shëndetit të njerëzve.  

Nga ana objektive, kjo figurë konkrete e kundërvajtjes penale kryhej në dy forma 
kryesore, të cilat përbënin vepër penale vetëm nëse kishin shkaktuar pasoja të rënda. 

176 Për këto dy figura konkrete të veprave penale, maksimumi i parashikuar për dënimin me heqje të lirisë 
vazhdonte të ishte një vit. Shih nenet 173 dhe 174 të KP të vitit 1977, krahasuar me nenet 125/1 dhe 128 të 
KP të vitit 1952, të ndryshuar. 
177 Për figurat e tjera të kundërvajtjeve penale, maksimumi i dënimit me heqje të lirisë, i parashikuar në KP 
të mëparshëm ishte nga dy deri në tre vjet. Shih nenet 116, 119 dhe 121 të KP të vitit 1952, të ndryshuar.   
178 Tej kufijve të lejueshëm të lëndëve ndotëse të gazta, të lëngëta, të ngurta e radioaktive që shkarkoheshin 
në ujra, ajër dhe tokë, të cilat caktoheshin nga ministritë dhe institucionet e tjera qëndrore dhe aprovoheshin 
nga Ministria e Shëndetësisë. (neni 2, paragrafi i dytë i dekretit Nr.5105, datë 30.10.1973 “Mbi mbrojtjen e 
ambientit nga ndotja”) 
179 Neni 2, paragrafi i parë i Dekretit Nr.5105, datë 30.10.1973 “Mbi mbrojtjen e ambientit nga ndotja”. 
180 Shih preambulën e dekretit Nr.5105/ 1973. 
181 Neni 20 i ligjit nr.5506, datë 28.12.1976 “Kushtetuta e RPSSH-së”.  
182 Kjo vepër parashikohej në një dispozitë të veçantë të kreut të nëntë të nënpjesës “B” të pjesës së 
posaçme të këtij kodi, mbi kundërvajtjet penale në fushën e shëndetësisë. 
183 I.Elezi (Redaktor përgjegjës), E drejta penale e RPSSH (Pjesa e Posaçme), 1983, vep.e cit., f.556. 
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Konkretisht, ajo konsistonte në shkeljen e dispozitave lidhur me mbrojtjen e tokës, të 
pasurive të natyrës, të ujërave dhe të ajrit nga: (a) prishja dhe (b) ndotja, kur ishin 
shkaktuar pasoja të rënda.  
 Megjithatë, duke u nisur nga karakteri blanket i normës penale, për të përcaktuar 
përmbajtjen konkrete të anës objektive të kundërvajtjes penale të ndotjes së ambientit, KP 
i referohej legjislacionit përkatës për mbrojtjen e tokës, të pasurive të natyrës, të ujërave 
dhe të ajrit.  

Në dekretin “Mbi mbrojtjen e ambientit nga ndotja” (1973) parashikohej ndalimi i 
ndotjes së ujërave, ajrit dhe tokës, në masën që rrezikonte shëndetin e njerëzve ose që 
dëmtonte florën dhe faunën dhe se, për shkarkimin e lëndëve ndotëse të gazta, të lëngëta, 
të ngurta e radioaktive në ujëra, ajër dhe tokë duhej të respektoheshin kufijtë e lejueshëm 
të përcaktuar nga organet përkatëse.184 Në këtë kontekst, në dekret parashikohej detyrimi 
i veçantë për objektet që shkarkonin lëndë ndotëse të gazta, të lëngëta e të ngurta tej 
kufijve të lejueshëm, për t’u pajisur me impiante pastrimi185 për pakësimin e ndotjeve në 
kufijtë e lejueshëm ose për eleminimin e tyre.186 Gjithashtu, institucionet, ndërmarrjet 
dhe organizatat ishin të detyruara që të mirëmbanin dhe të mbikqyrnin funksionimin e 
rregullt të impianteve të pastrimit nga ndotja dhe në rast defekti në një impiant të tillë, ato 
ishin të detyruara që të merrnin masa të menjëhershme për ndreqjen e tij.187  

Në bazë të nenit 8 të dekretit të vitit 1973, të gjitha ndërmarrjet, institucionet dhe 
organizatat që shkarkonin lëndë ndotëse të gazta, të lëngëta e të ngurta kontrolloheshin 
nga Inspektorati për mbrojtjen e ambientit nga ndotja pranë Ministrisë së Shëndetësisë, i 
cili kishte të drejtë të merrte masa deri në mbylljen e objektit që shkarkonte lëndë ndotëse 
dhe sipas rastit, denonconte personat fajtorë në organet e drejtësisë për ndjekje penale. 

Po kështu, në këtë dekret parashikohej shprehimisht detyrimi për depozitimin e 
mbeturinave të prodhimit dhe hedhurinave të ndryshme të popullatës në vende të 
posaçme, të caktuara nga organet kompetente, larg qyteteve e qendrave të banuara, larg 
bregdetit, porteve, lumenjve, liqejve e rezervuareve, në zona të veçanta në sipërfaqe sa 
më të vogla dhe të papërdorshme për tokë buke.188   

Shkeljet e dispozitave të këtij dekreti, kur nuk formonin vepër penale dënoheshin 
në rrugë administrative.189 Sikurse u përmend më lart, në bazë të KP të ri të vitit 1977 
shkeljet e këtyre dispozitave formonin kundërvajtjen penale të ndotjes së ambientit nëse 
vërtetohej se kishin sjellë pasoja të rënda.190  

 Ndërkohë, në dekretin e lartpërmendur janë bërë disa shtesa të rëndësishme në 
vitin 1991. Konkretisht, në një përpjekje për të mbrojtur ambientin edhe nga ndotja me 
mbetje të rrezikshme që krijoheshin ose shkarkoheshin nga objekte të ndryshme, krahas 
detyrimit për të respektuar kufijtë e lejueshëm të shkarkimit të lëndëve ndotëse të gazta, 

184 Neni 2 i Dekretit Nr.5105/1973. 
185 Objektet ekzistuese do të pajiseshin gradualisht me impiante pastrimi nga institucionet përkatëse që i 
kishin në vartësinë e tyre, ndërsa objektet që do të ndërtoheshin ose rikonstruktoheshin nuk mund të 
viheshin në shfrytëzim pa u pajisur më parë me impiante të tilla. 
186 Shih nenin 4 të Dekretit Nr.5105/1973. 
187 Neni 5 i Dekretit Nr.5105/1973. 
188 Neni 3 i Dekretit Nr.5105/1973. 
189 Shih nenin 9, paragrafi i parë të Dekretit Nr.5105/1973. 
190 Sipas udhëzimit të Gjykatës së Lartë në vitin 1979 me “pasoja të rënda” kuptohej shkaktimi i një dëmi 
pasuror më të madh se 2000 lekë. (shih udhëzimin e Gjykatës së Lartë nr.2, datë 14.03,1979 në Drejtësia 
Popullore Nr.2, 1979, f.114) 
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të lëngëta, të ngurta e radioaktive në ujra, ajër e tokë, në dekret shtohej detyrimi për të 
respektuar edhe kufijtë e lejueshëm të lëndëve të dëmshme që përmbahen në mbetjet e 
rrezikshme.191 Gjithashtu, në dekret shtohej shprehimisht edhe ndalimi i importimit, 
depozitimit dhe asgjësimit të mbetjeve të rrezikshme në territorin e shtetit shqiptar.192  

Me këto shtesa e ndryshime, dekreti i vitit 1973 ka qëndruar në fuqi deri në vitin 
1993 kur është shfuqizuar tërësisht nga ligji i ri “Për mbrojtjen e mjedisit”. Ky ligj i ri 
ofronte përkufizime të veçanta përsa i përket koncepteve të ndotjes dhe dëmtimit të 
mjedisit, sipas të cilëve me “ndotje të mjedisit” do të kuptohej “ndryshimi i cilësisë së tij, 
si pasojë e krijimit dhe e futjes së faktorëve fizikë e kimikë ose biologjikë të burimeve 
natyrore ose njerëzore nga brenda ose jashtë vendit”, ndërsa me “dëmtim të mjedisit” do 
të kuptohej “prishja e karakteristikave fiziko-kimike dhe strukturore të ekosistemit 
natyror, ulja e prodhimtarisë biologjike dhe e shumllojshmërisë së ekosistemeve natyrore 
e njerëzore, prishja e ekuilibrit ekologjik dhe e cilësisë së jetës, e shkaktuar kryesisht nga 
ndotja e ujit, ajrit, tokës dhe katastrofat”.193 
 Në një dispozitë të veçantë të ligjit të ri të vitit 1993 janë renditur të gjitha shkeljet 
e dispozitave të tij, të cilat nëse nuk formonin vepër penale, përbënin kundërvajtje 
administrative në fushën e mjedisit. Ndër shkeljet e parashikuara në nenin 45 të këtij ligji 
përmendim: transportimin tranzit pa leje të mbetjeve dhe të lëndëve të rrezikshme194 
përmes territorit dhe ujrave territoriale e të brendshme të Republikës së Shqipërisë; 
importimin e mbetjeve dhe të lëndëve të rrezikshme me qëllim ruajtjeje, depozitimi ose 
asgjësimi; shkeljen e kufijve të lejueshëm të lëndëve ndotëse; etj. 
 Sikurse parashikohej në KP që ishte ende në fuqi, shkeljet e lartpërmendura të 
dispozitave të ligjit të ri “Për mbrojtjen e mjedisit”, të cilat lidheshin me mbrojtjen e 
mjedisit nga prishja dhe ndotja, do të përbënin vepër penale vetëm në rastet kur 
shkaktonin pasoja të rënda. 

Në bazë të nenit 235 të KP, ndotja e ambientit, si një kundërvajtje penale që mund 
të kryhej me dashje ose nga pakujdesia,195 dënohej me qortim shoqëror ose me gjobë gjer 
në një mijë lekë, me riedukim nëpërmjet punës ose me heqje të lirisë deri në dy vjet.   
  Në KP të vitit 1977 janë bërë disa herë ndryshime e shtesa, veçanërisht pas viteve 
‘90. Megjithatë, në lidhje me figurat e veprave penale objekt studimi, vihet re se nuk ka 
patur ndryshime të mëdha, as në drejtim të shfuqizimit të ndonjë prej figurave ekzistuese 
dhe as në drejtim të shtimit apo plotësimit me figura të reja të veçanta. Gjithashtu, të 
gjitha këto figura konkrete vazhduan të ishin të shpërndara në krerë të ndryshëm, me 
objekte të ndryshme grupore të veprave penale përkatëse. I vetmi ndryshim ka ndodhur 
me ligjin e vitit 1992 në dispozitën në të cilën parashikohej figura e kundërvajtjes penale 

191 Shih ndryshimet në nenet 1 dhe 2 të Dekretit nr.5105/1973 me Dekretin nr. 7451, datë 05.01.1991 “Për 
disa ndryshime në dekretin Nr.5105, datë 30.10.1973 “Mbi mbrojtjen e ambientit nga ndotja””. 
192 Neni 7/a, i shtuar me Dekretin nr. 7451/1991. 
193 Neni 2, shkronjat “c” dhe “ç” të ligjit nr. 7664, datë 21.01.1993 “Për mbrojtjen e mjedisit”.   
194 Sipas nenit 2, shkronjat “d” dhe “dh” të këtij ligji, me “lëndë të rrezikshme” dhe “mbetje të rrezikshme” 
do të kuptoheshin përkatësisht: (1) “lëndët, prodhimi, transporti, ruajtja, përdorimi ose shkarkimi i të cilave 
në mjedis, si pasojë e vetive të tyre, dëmtojnë ose mund të dëmtojnë shëndetin e njeriut, cilësitë e mjedisit, 
florën, faunën, biocenozat dhe biotipet”, si dhe (2) “lëndët toksike gërryese, ngacmuese, shpërthyese, të 
përflakshme, kancerogjene dhe radioaktive, të afta për të shkaktuar ndryshimin ose krijimin e një lënde 
tjetër, duke pasur edhe cilësinë për të shpejtuar djegien e për të prishur gjendjen natyrore të ujit, tokës e 
ajrit, duke dëmtuar njeriun e të gjitha qëniet e gjalla në mjedisin natyror”.      
195 I.Elezi (Redaktor përgjegjës), E drejta penale e RPSSH (Pjesa e Posaçme), 1983, vep.e cit., f.556. 
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të prerjes së paligjshme të pyjeve ose dëmtimit të tyre. Konkretisht, në këtë dispozitë 
është shtuar një forme e re e kësaj figure të veprës penale, e cila konsistonte në prerjen e 
pemëve, drurëve jofrutorë ose dekorativë.196 Sikurse edhe për dy format e tjera ekzistuese 
të kundërvajtjes penale të prerjes së paligjshme të pyjeve ose dëmtimit të tyre, një kusht i 
domosdoshëm për përgjegjësi penale konsistonte në faktin se vepra nuk duhej të 
formonte kundërvajtje administrative. Sikurse vihet re, me këtë shtesë të viteve ’90, 
ligjvënësi ka pëfshirë sërish në grupin e veprave penale në fushën e ekonomisë një vepër 
penale, e cila ekzistonte në KP të mëparshëm, por që në përmbajtjen fillestare të KP të 
vitit 1977 nuk ishte parashikuar si një figurë e veçantë e kundërvajtjeve penale. Ajo është 
shtuar si një formë e veçantë e një figure tjetër ekzistuese, pa u veçuar si një vepër më 
vehte.          

KP i vitit 1977, me shtesat dhe ndryshimet e mëvonshme ka qëndruar në fuqi deri 
në vitin 1995 kur hyri në fuqi KP i ri, i cili sillte risi dhe ndryshime të rëndësishme lidhur 
me veprat penale kundër mjedisit.  
 
2.2 Mbrojtja juridike penale e mjedisit sipas Kodit Penal në fuqi: Risitë, dallimet 
dhe ngjashmëritë me kodet penale të mëparshme. 
 
Kodi Penal në fuqi, i miratuar në vitin 1995, është mbështetur në ligjin  
“Për dispozitat kryesore kushtetuese” të vitit 1991. Ky kod, i cili tashmë, veprat penale 
kundër mjedisit i grupon në një kre të veçantë të pjesës së posaçme, është propozuar dhe 
miratuar në kontekstin e detyrimit apo kompetencës kryesore që kishte Këshilli i 
Ministrave në bazë të dispozitave kushtetuese lidhur me marrjen e masave “për të 
siguruar ruajtjen e mbrojtjen e mjedisit”,197 si dhe po në bazë dhe për zbatim të 
dispozitave kushtetuese, në kontekstin e një ligji të ri të posaçëm “Për mbrojtjen e 
mjedisit” (1993), i cili shfuqizonte dekretin e vjetër që kishte qëndruar në fuqi për gati 
njëzet vite, me disa ndryshime të vitit 1991.  
  Në KP të ri, veprat penale kundër mjedisit janë parashikuar në kreun IV të pjesës 
së posaçme, i cili është ndërtuar si një ndarje e dallueshme nga grupimi i veprave penale 
kundër pasurisë dhe në sferën ekonomike. Duke u nisur nga fakti se pjesa e posaçme 
ndahet në krerë në bazë të objektit grupor,198 grupimi i veprave penale kundër mjedisit në 
një kre të veçantë, jo vetëm që i shërben një klasifikimi më të mirë të veprave penale 
sipas objektit të përbashkët grupor, por njëkohësisht është edhe tregues i një ndryshimi të 
rëndësishëm që konsiston në konceptimin e mjedisit si një objekt grupor i veçantë dhe i 
përbërësve të tij (ajri, uji, toka, bimët, kafshët) si objekte të drejtpërdrejta të veprave 
penale, të mbrojtura posaçërisht me normat penale të këtij kreu të veçantë.    
 Vlen të theksohet se grupimi i veprave penale kundër mjedisit në një kre të 
veçantë, i cili përfaqëson një risi të KP të ri në krahasim me KP të mëparshme, ka qenë 
një zhvillim i ri i viteve të fundit edhe për kodet penale të shteteve të tjera që kanë 
shërbyer si model për përgatitjen e këtij kodi të fillimviteve ‘90 të shekullit të kaluar. 
Kështu p.sh., në KP të Gjermanisë, e cila konsiderohet si shteti i parë në Evropë që në 

196 Neni 173 i KP të vitit 1977, i ndryshuar me ligjin nr.7553, datë 30.01.1992 “Për disa ndryshime në 
Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë”, neni 16. 
197 Neni 36, pika 9 e ligjit nr. 7491, datë 29.04.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”. 
198 I.Elezi, S.Kaçupi, M.Haxhia, Komentari i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë (Pjesa e 
Përgjithshme), vep.e cit., f.106-107. 
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funksion të zhvillimeve të reja në kuadrin e KE-së në fushën e mbrojtjes së mjedisit 
nëpërmjet të drejtës penale ka transpozuar dispozita të rezolutave përkatëse në 
legjislacionin penal kombëtar, prezantimi i një kapitulli të veçantë në pjesën e tij të 
posaçme është bërë vetëm me reformat e viteve 1980 dhe 1987.199  
 Në KP të vitit 1995 vihen re edhe dallime apo ndryshime të tjera në krahasim me 
KP të mëparshme. Kështu, për sa i përket larmishmërisë së figurave të veprave penale, 
konstatohet se krahas figurave konkrete, të cilat ekzistonin edhe më parë ndonëse të 
shpërndara në krerë të ndryshëm të pjesës së posaçme, në KP të ri, jo vetëm që ato janë 
grupuar në një kre të veçantë, por njëkohësisht janë shtuar edhe figura të reja të veprave 
penale kundër mjedisit, sikurse është figura e krimit të transportimit të mbeturinave 
toksike (neni 202) apo figurat e veçanta “ndotëse”, përkatësisht, ndotja e ajrit (neni 201) 
dhe ndotja e ujërave (neni 203).  
 Nga ana tjetër, duke qenë se përbërës të veçantë të mjedisit kanë qenë në 
vazhdimësi objekt i mbrojtjes juridike penale nga veprat penale që drejtohen kundër tyre, 
KP i vitit 1995 paraqet edhe disa ngjashmëri me KP të mëparshme, sikurse konstatohet 
në parashikimin e figurave të veprave penale të peshkimit të ndaluar, të prerjes së 
paligjshme të pyjeve, të prerjes së drurëve dekorativë dhe frutorë, si dhe të shkeljes së 
karantinës së bimëve dhe të kafshëve, të cilat i gjejmë të parashikuara me disa ndryshime 
në të tre kodet penale të mëparshme. Për këto figura të njohura të veprave penale, përveç 
disa ngjashmërive, KP i ri ndryshon nga KP të mëparshme veçanërisht në përmbajtjen e 
neneve përkatëse, por edhe në copëzimin në figura të veçanta apo bashkimin, sipas rastit, 
të figurave të ndryshme në një figurë të vetme, për të cilat do të mund të ndalemi në 
detaje në vijim të këtij punimi, gjatë analizës së secilës prej figurave konkrete.   

Megjithatë, nga përmbajtja e kreut IV të pjesës së posaçme të KP të ri konstatohet 
se në grupin e veprave penale kundër mjedisit nuk janë përfshirë figura konkrete të tilla si 
gjuetia e paligjshme apo trajtimi i pakujdesshëm i gjësë së gjallë, të cilat kanë ekzistuar 
më parë si vepra penale të parashikuara në pothuajse të gjithë KP të mëparshme. Po 
kështu, nëse do të krahasonim përmbajtjen e kundërvajtjes penale të ndotjes së ambientit, 
të shtuar për herë të parë në KP të mëparshëm, me figurat konkrete “ndotëse” të 
parashikuara në KP të ri, konstatohet se, përveç ndotjes së ajrit dhe ndotjes së ujërave, 
nuk është parashikuar ndonjë figurë e veçantë mbi shkeljen e dispozitave për mbrojtjen e 
tokës nga ndotja e prishja, përveç formave të veçanta të krimit të transportimit të 
mbeturinave toksike, i cili ndër të tjera mund të kryhet edhe me transportimin tranzit ose 
depozitimin e mbeturinave toksike dhe radioaktive në tokë, brenda territorit shqiptar.   

Ndërkohë, një dallim shumë i rëndësishëm me KP të mëparshëm dhe një risi e KP 
të ri, e cila është edhe një tregues i vlerësimit të ligjvënësit mbi shkallën e rrezikshmërisë 
shoqërore të veprës dhe rëndësisë së objektit të mbrojtur posaçërisht me normat penale,  
konsiston në përzgjedhjen e ligjvënësit në lidhje me klasifikimin e veprave të ndryshme 
kundër mjedisit si krime apo kundërvajtje penale. Në këtë drejtim, ndonëse shumica e 
figurave të veprave penale të parashikuara në kreun IV të pjesës së posaçme të KP të ri, 
në gjendjen fillestare në vitin 1995, janë cilësuar si kundërvajtje penale, vihet re se në të 
ka edhe figura të cilësuara si krime sikurse janë figurat e veprave penale “ndotëse”, të 
cilat janë parashikuar kryesisht si krime, me një përjashtim të vetëm tek figura e thjeshtë 
e ndotjes së ajrit, e cila përbën kundërvajtje penale. Gjithashtu, këto vepra përbëjnë vepra 

199 I.Rusu, V.Negruţ, M.Pocora, G.Goga, M.Balan-Rusu, Legal liability in environmental law, në Acta 
Universitatis Danubius Juridica, vep. e cit., f.51. 
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penale, pavarësisht nëse kanë sjellë apo jo pasoja të rënda për jetën dhe shëndetin e 
njerëzve, në dallim nga KP i mëparshëm, në të cilin kërkohej domosdoshmërisht ardhja e 
pasojave të rënda në mënyrë që shkelja e rregullave përkatëse kundër ndotjes të formonte 
vepër penale dhe jo kundërvajtje administrative. Këto pasoja, tashmë janë parashikuar si 
rrethanë cilësuese për figurat përkatëse të veprave penale. Madje, në rastin e ndotjes së 
ajrit, ato janë vlerësuar si një element i mjaftueshëm për ta klasifikuar veprën si një krim, 
në dallim nga forma e thjeshtë e saj, e cila përbën kundërvajtje penale.  
    Po kështu është vepruar edhe me figurën e re të veprës penale të transportimit të 
mbeturinave toksike, e cila përbën krim edhe në formën e saj të thjeshtë, pa rrethanat 
cilësuese. Në të gjitha rastet, pavarësisht nga cilësimi si krim apo kundërvajtje penale, 
figurat konkrete të veprave penale kundër mjedisit janë parashikuar në të njëjtin kre të 
veçantë, ashtu sikurse është vepruar edhe në krerët e tjerë të pjesës së posaçme të KP të 
ri, në dallim nga KP i mëparshëm, i cili krimet dhe kundërvajtjet penale i parashikonte në 
dy pjesë të ndara të pjesës së posaçme. 
 Në këtë kontekst, në KP të ri ka ndryshime të rëndësishme në krahasim me KP të 
mëparshme edhe për sa i përket dënimeve të parashikuara në sanksionin e normave 
përkatëse të pjesës së posaçme, të cilat pasqyrojnë ndryshimet e lartpërmendura në 
cilësimin e veprave penale si krime apo kundërvajtje penale, krahas ndryshimeve të tjera 
që i kanë ndodhur në tërësi sistemit të dënimeve në pjesën e përgjithshme të KP të ri.   

Vlen të theksohet se raporti i krimeve me kundërvajtjet penale është përmbysur 
me shtesat në KP në vitin 2008. Tashmë, shumica e figurave të veprave penale kundër 
mjedisit në KP në fuqi janë krime.    

Lidhur me kundërvajtjet penale, konstatohet se në KP të ri ka edhe dy figura 
konkrete të kundërvajtjeve penale kundër mjedisit, të cilat dënohen vetëm me gjobë. Në 
teorinë e të drejtës penale është shprehur mendimi se figura të tilla të kundërvajtjeve 
penale, ndonëse në aspektin formalo-juridik janë inkriminuar si vepra penale “nuk mund 
të plotësojnë kuptimin e veprës penale, derisa mungon rrezikshmëria e tyre shoqërore si 
element thelbësor”200. Madje, rekomandohet që në kuadrin e “depenalizimit rrënjësor të 
KP” kundërvajtjet penale të kalojnë në kundërvajtje administrative.201  

Në KP të ri, normat penale mbi veprat penale kundër mjedisit përmbajnë edhe 
vlerësime të karakterit “teknik”, sikurse është rasti i shkeljes së kufijve të normave të 
lejuara tek ndotja e ajrit (neni 201) apo lidhur me llojet e substancave ndotëse tek ndotja e 
ujërave (neni 203).202 Ato janë kryesisht norma me dispozitiv të bardhë, pasi përmbajnë 
një dispozitiv të përgjithshëm që konkretizohet në aktet e tjera juridike, në të cilat ai 
referon për të sqaruar përmbajtjen e tij apo për të konkretizuar elementë të caktuar203. 

Gjithashtu, veçanërisht e rëndësishme për veprat penale kundër mjedisit, në 
kryerjen e të cilave shpesh përfshihen edhe persona juridikë,204 është edhe risia që sjell 

200 I.Elezi, S.Kaçupi, M.Haxhia, Komentari i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë (Pjesa e 
Përgjithshme), vep. e cit., f.57. 
201 Po aty, f.60. 
202 A.Rossi, Note sugli illeciti penali dell’economia nella sistematica del Codice Penale della Republica di 
Albania, në S.Vinciguerra (editor), Il Codice Penale della Republica d’Albania, Casi, fonti e studi per il 
diritto penale, Serie II, Le fonti, Volume 24, Wolters Kluwer Italia, 2008, f.81. 
203 F.Mantovani, Diritto Penale:Parte Generale, Quarta edizione, Cedam, 2001, f.51-53; I.Elezi, S.Kaçupi, 
M.Haxhia, Komentari i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë (Pjesa e Përgjithshme), vep. e cit., f.57. 
204 Në përgjithësi, eksperienca e shteteve që e kanë njohur prej kohësh përgjegjësinë penale të personave 
juridikë, ka treguar se çështjet penale në ngarkim të tyre, të cilat lidhen kryesisht me vepra penale të natyrës 
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KP i ri në kontekstin e subjektit të veprës penale. Për herë të parë në legjislacionin penal 
shqiptar, në nenin 45 të KP të ri në gjendjen e tij fillestare në vitin 1995 parashikoheshin 
masat penale për personat juridikë.205 

Risi të tjera apo ndryshime dhe plotësime të mëtejshme janë bërë me shtesat dhe 
ndryshimet e mëvonshme në KP të ri, ndër të cilat mund të konstatojmë disa elementë të 
rëndësishëm që lidhen me mbrojtjen juridike penale të  mjedisit. Së pari, në vitin 2001, 
pas miratimit të Kushtetutës së re (1998), në pjesën e përgjithshme të KP është shtuar 
dispozita e re mbi detyrat e legjislacionit penal shqiptar (neni 1/b), në të cilën mjedisi 
përmendet në mënyrë të veçantë si një ndër të mirat juridike të rëndësishme që 
legjislacioni penal ka për detyrë ta mbrojë nga veprat penale. Së dyti, pas efektit negativ 
të shfuqizimit të dispozitës së veçantë mbi masat penale për personat juridikë në vitin 
2001, një hap veçanërisht pozitiv është ndërmarrë në vitin 2004 përmes rivendosjes së 
kësaj dispozite me një përmbajtje të ndryshuar mbi zbatimin e ligjit penal ndaj personave 
juridikë. Megjithatë, hapi më i rëndësishëm në këtë drejtim do të ndërmerrej nga 
ligjvënësi në vitin 2007, kur kjo dispozitë do të bëhej e zbatueshme përmes miratimit të 
ligjit të posaçëm “Për përgjegjësinë penale të personave juridikë”,206 i cili plotësonte 
dispozitën parimore të KP. Së treti, në përmbushje të detyrave të lartpërmendura të 
legjislacionit penal në fushën e mbrojtjes së mjedisit, në vitin 2008 ligjvënësi ka shtuar 
dy vepra penale të reja kundër mjedisit në kreun IV të pjesës së posaçme të KP.207 
Konkretisht, janë shtuar si figura të veçanta të krimeve kundër mjedisit shkatërrimi me 
zjarr i pyjeve dhe i mjedisit pyjor (neni 206/a), si dhe shkatërrimi nga pakujdesia me zjarr 
i pyjeve dhe i mjedisit pyjor (neni 206/b). Së katërti, pas shfuqizimit të dispozitës 
parimore që lejonte parashikimin  e dënimeve kumulative (burgim dhe gjobë), në vitin 
2013 ligjvënësi ka ashpërsuar kufijtë e masës së dënimit me burgim të parashikuar në 
dispozitën e re të shtuar në vitin 2008 mbi krimin e shkatërrimit me zjarr të pyjeve dhe të 
mjedisit pyjor.  
 
 
 

ekonomiko-financiare, shpesh përfshijnë edhe vepra penale kundër mjedisit. (Business Crimes and 
Compliance, Criminal Liability of Companies Survey, Lex Mundi Ltd. 2008, f.246, në faqen e internetit 
<http://www.lexmundi.com>) Madje edhe personat juridikë publikë janë shpesh të përfshirë në kryerjen e 
këtyre veprave penale. Kështu p.sh., sipas një studimi të kryer në Hollandë, veprat penale kundër mjedisit 
zënë vendin kryesor ndër veprat penale që kryhen pothuajse rregullisht nga personat juridikë publikë. (shih 
Michiels Commission 1998, f.139 në: R. Widdershoven, Encroachment of Criminal law in Administrative 
law in the Netherlands, në Electronic Journal of Comparative Law, Vol 6.4,  December 2002, në faqen e 
internetit <http://www.ejcl.org/64/art64-25.html>) 
205 Në bazë të kësaj dispozite përgjegjësia e personave juridikë lidhej drejtpërdrejt me ushtrimin e 
veprimtarisë së tyre që përbënte vepër penale dhe masat penale, të cilat mund të vendoseshin nga gjykata 
në këtë rast konsistonin në këto dy lloje masash: (1) mbylljen tërësisht apo pjesërisht të veprimtarisë;       
(2) konfiskimin e të ardhurave, mjeteve dhe çdo pasurie tjetër të siguruar nga ajo veprimtari.  
206 Ligji nr.9754, datë 14.06.2007 “Për përgjegjësinë penale të personave juridikë”, i cili ka hyrë në fuqi më 
1 tetor 2007. 
207 Shtuar me ligjin nr. 10 023, datë 27.11.2008 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 
27.1.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar” 
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2.3 Ligje të tjera që parashikojnë vepra penale si pjesë përbërëse e legjislacionit 
penal dhe përqendrimi i veprave penale kundër mjedisit në Kodin Penal.208  

 
Krahas Kodit Penal, në bazë të delegimit që ka bërë ligjvënësi në nenin e shtuar 1/a të 
tij,209 edhe ligje të tjera mund të parashikojnë vepra penale, duke përfshirë këtu 
hipotetikisht edhe vepra penale kundër mjedisit.  

Duke iu referuar edhe versionit fillestar, të pandryshuar, të KP, ai mbetej burim 
kryesor i të drejtës penale dhe ndërkohë vepra penale të veçanta bashkë me dënimin 
përkatës mund të parashikoheshin edhe në ligje të fushave të tjera që përmbanin norma 
juridike penale210, pasi sipas nenit 72 të KP, dispozitat e pjesës së përgjithshme të tij 
zbatohen edhe për veprat penale të parashikuara në ligje të veçanta. Këto ligje të tjera 
mund të ishin ligje të thjeshta, ose kode të fushave përkatëse, të cilat në bazë të 
Dispozitave Kryesore Kushtetuese nuk i nënshtroheshin ndonjë procedure të veçantë të 
miratimit të tyre në Kuvend211.  

Rregulli i parashikuar në nenin 72 të KP ka sanksionuar në këtë drejtim 
përparësinë e disiplinës kodifikuese, e cila është primare në zbatimin e çdo ligji penal212. 
Në këtë kuptim, KP ka ekskluzivitetin vetëm për parimet dhe institutet e pjesës së 
përgjithshme të tij, por jo edhe për “katalogun” e veprave penale. Megjithatë, sipas një 
mendimi të shprehur në literaturën e huaj juridike, përparësia apo funksioni “primar” i 
KP duhet të shprehet edhe në lidhje me pjesën e posaçme, pasi në të duhet të përcaktohet 
kuadri i mbrojtjes për interesat më të rëndësishme të të gjithë shoqërisë, në një sistem 
organik që është i përshtatshëm për të nxjerrë në pah hierarkinë e vlerave dhe rëndësinë e 
mbrojtjes së tyre, ndërsa për ligjet penale të posaçme ose plotësuese mbetet mbrojtja e 
interesave sektoriale, që varen nga zhvillimi i marrëdhënieve të caktuara ekonomiko-
sociale, ose mbrojtja e interesave që lidhen me objektiva të mundshme politiko-
sociale.213  

Pas miratimit të Kushtetutës së re,214 në KP është shtuar një dispozitë e re mbi 
bazat e legjislacionit penal (neni 1/a), në paragrafin e dytë të së cilës parashikohet 
shprehimisht se legjislacioni penal përbëhet nga KP dhe ligje të tjera që parashikojnë 
vepra penale. Nga përmbajtja e kësaj dispozite rezulton se, KP mbetet ligji penal kryesor 
dhe bazë, por jo domosdoshmërisht i vetmi ligj në të cilin mund të parashikohen veprat 
penale, pasi ato mund të parashikohen edhe jashtë dispozitave të tij, në ligje të tjera, duke 
respektuar gjithmonë rregullin e përcaktuar në nenin 72 të KP mbi zbatimin e pjesës së 

208 Analiza në vijim mbi zgjedhjen e ligjvënësit për të parashikuar vepra penale jashtë KP dhe hapësirën që 
ai ka aktualisht në dispozicion për të bërë një gjë të tillë, i referohet artikullit që kam botuar në Revistën 
Shkencore Studime Juridike, Nr.2, Dhjetor 2012, botim i Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës, 
PEGI, Tiranë, f. 219-246. 
209 Neni 1/a i KP është shtuar me ligjin nr.8733/2001. Sipas Gjykatës Kushtetuese, në paragrafin e dytë të 
këtij neni ligjvënësi ka bërë një delegim për përfshirjen e dispozitave penale edhe në ligje të tjera (shih 
vendimin nr.1/2011). 
210 I.Elezi, S.Kaçupi, M.R.Haxhia, Komentari i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë (Pjesa e 
Përgjithshme), SHBLU, 1999, f.17.  
211 Në bazë të nenit 23/2 të ligjit nr.7491/l991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese” ligji dhe aktet e tjera të 
Kuvendit Popullor përveç atyre kushtetuese, quheshin të miratuara, kur për to kishte votuar shumica e 
deputetëve të pranishëm. 
212 T.Padovani, Diritto penale, seconda edizione, Giuffrè Editore, Milano, 1993, f.11. 
213 Po aty, f.12. 
214 Miratuar me ligjin nr.8417, datë 21.10.1998. 
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përgjithshme të tij, si dhe detyrat e legjislacionit penal,215 i cili duhet konsideruar nga 
shteti si një mjet “ultima ratio”216 për mbrojtjen e të mirave juridike.  

Gjithashtu, vihet re se vetë ligjvënësi në nenin 1/a të KP nuk ka parashikuar 
shprehimisht kushte specifike përsa i përket llojit të ligjeve të tjera, në të cilat mund të 
parashikohen vepra penale, nëse duhet të jenë ligje të thjeshta apo ligje të cilësuara 
sikurse është vetë KP,217 duke qenë në rastin e fundit të barazvlefshëm me të nga fuqia e 
tyre juridike. Po kështu, edhe në shkronjën “d” të nenit 81/2 të Kushtetutës, në dallim nga 
të gjithë rastet e tjera të parashikuara në këtë dispozitë, objekti apo përmbajtja për kodet 
nuk është specifikuar.218 

Në kontekstin e këtyre ndryshimeve ligjore, përveç figurave të reja të veprave 
penale që iu janë shtuar atyre ekzistuese në pjesën e posaçme të KP përmes ligjeve të 
cilësuara për shtesa dhe ndryshime në këtë të fundit, disa vepra penale janë parashikuar 
edhe në ligje të fushave të tjera,219 qoftë ligje të thjeshta apo të cilësuara, që parashikojnë 
vepra penale jashtë dispozitave të KP, kryesisht kundërvajtje penale220.  

Megjithatë, jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese që lidhet me këtë pjesë të 
legjislacionit penal, në vitet e fundit ka sjellë disa ndryshime të rëndësishme që kanë 
ndikuar dhe pritet të ndikojnë edhe në të ardhmen në zgjedhjen e ligjvënësit për të 
sanksionuar vepra penale në ligje të tjera, jashtë dispozitave të KP. 

Në lidhje me këtë zgjedhje të ligjvënësit, një çështje e rëndësishme, që është 
trajtuar nga Gjykata Kushtetuese duke filluar vetëm nga viti 2010, lidhet me faktin nëse 

215 Në bazë të nenit 1/b të KP, të shtuar në vitin 2001, legjislacioni penal i Republikës së Shqipërisë ka për 
detyrë “të mbrojë pavarësinë e shtetit dhe tërësinë e territorit të tij, dinjitetin e njeriut, të drejtat dhe liritë e 
tij, rendin kushtetues, pronën, mjedisin, bashkëjetesën dhe mirëkuptimin e shqiptarëve me pakicat 
kombëtare, si dhe bashkëjetesën fetare nga veprat penale, si dhe parandalimin e tyre.” 
216 Parimi ultima ratio apo i kriminalizimit si mjet i fundit në vendimarrjen e ligjvënësit, i cili është 
diskutuar kryesisht në literaturën juridike gjermane mund të konsiderohet edhe si një parim i etikës 
legjislative. Me fjalë të tjera, ky parim nënkupton se legjislacioni penal konsiderohet si mjet ultima ratio 
për shtetin në përpjekjen e tij për të mbrojtur të mirat juridike, pasi ai duhet të përdorë mjete të tjera më pak 
intruzive nëse ato mund të sigurojnë një mbrojtje të mjaftueshme për të mirën juridike në fjalë. (N.Jareborg, 
Criminalisation as Last Resort (Ultima Ratio), Ohio State Journal of Criminal Law, Vol.2:521, 2004, 
f.1,524;  M.D. Dubber, Theories of Crime and Punishment in German Criminal Law, Buffalo Legal Studies 
Research Paper Series, f.11, në faqen e internetit <www.ssrn.com>) Po kështu, edhe në jurisprudencën 
kushtetuese është theksuar se normat juridike penale konsiderohen si mjet i fundit shtrëngues (ultima ratio). 
Shih për shembull vendimin nr.1/2011 të Gjykatës Kushtetuese. 
217 Në Kushtetutën e re të vitit 1998, kodet përfshihen në kategorinë e disa ligjeve të përcaktuara në      
nenin 81, pika 2, shkronja d, për të cilat është parashikuar një procedurë e veçantë e miratimit të tyre me një 
shumicë të cilësuar prej tre të pestat të të gjithë anëtarëve të Kuvendit. Në doktrinën dhe jurisprudencën 
kushtetuese këto ligje, të cilat përfshijnë edhe Kodin Penal, konsiderohen ligje të cilësuara apo të 
përforcuara, përkundrejt ligjeve të thjeshta apo të zakonshme, të cilat kërkojnë miratim me shumicë të 
thjeshtë. (A.Anastasi, E drejta kushtetuese, Tiranë, 2004, f.20; Vendimi nr.1/2011 i Gjykatës Kushtetuese) 
218 Vendimi nr. 23/2011 i Gjykatës Kushtetuese. 
219 Shpërndarja e normave penale në ligje të ndryshme ka ndodhur edhe në shtete të tjera, në të cilat është 
shfaqur edhe një proces “dekodifikimi” që ka sjellë kalimin nga sfera kodifikuese për në legjislacionin e 
posaçëm të shumë çështjeve me rëndësi dhe domethënie të përgjithshme, dhe jo rrallë ky proces është 
shfaqur problematik,  si p.sh. në Itali, ku për shkak të këtij procesi, i cili në ndonjë rast ka prekur edhe 
pjesën e përgjithshme të KP, konsiderohet se është dobësuar shumë funksioni “primar” i KP dhe se 
shumëfishimi kaotik dhe i papërmbajtur i disiplinës sektoriale sjell si pasojë prishjen e unitetit të sistemit të 
drejtësisë penale. (shih T.Padovani, Diritto penale, vep.e cit., f.12) 
220 Ndonëse më rrallë, ka patur edhe raste kur në këto ligje janë parashikuar figura krimi, si p.sh. “ushtrimi i 
palicencuar i veprimtarisë” në nenin 90 të ligjit nr.9662/2006 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”. 

90 
 

                                                 

http://www.ssrn.com/


Enkelejda Turkeshi  Mbrojtja juridike penale e mjedisit 

ekziston apo jo një detyrim i ligjvënësit që edhe këto ligje t’i miratojë me shumicë të 
cilësuar prej 3/5 të deputetëve, sikurse parashikohet në nenin 81/2, shkronja “d” e 
Kushtetutës për miratimin e KP-së. 

Në çështjen e parë konkrete të shqyrtuar në vitin 2010, Gjykata Kushtetuese, duke 
arsyetuar papajtueshmërinë me Kushtetutën të një norme penale të parashikuar në një ligj 
të miratuar me shumicë të thjeshtë, fillimisht i është referuar parimit të ligjshmërisë si një 
nga parimet kryesore që përshkojnë KP, duke arritur për herë të parë në konkluzionin e 
rëndësishëm se parashikimi i veprave penale duhet të bëhet në KP, si ligji bazë që 
parashikon krimet dhe kundërvajtjet penale, ose në “një ligj të barazvlefshëm me të nga 
fuqia juridike”, duke arsyetuar si vijon:  

“Qëllimi i këtij parimi është jo vetëm respektimi i ligjit për çdo rast dhe për çdo 
vepër penale, por edhe njohja e subjekteve me të gjitha ato veprime apo mosveprime, të 
cilat konsiderohen të dënueshme. Duke qenë se Kodi Penal, krahas Kushtetutës, është 
burimi kryesor i së drejtës penale dhe në zbatim të parimit të ligjshmërisë, parashikimi i 
veprave penale duhet të bëhet pikërisht në këtë Kod, si ligji bazë që parashikon krimet 
dhe kundërvajtjet penale ose në një ligj të barazvlefshëm me të nga fuqia juridike. Një gjë 
e tillë i vjen në ndihmë shtetasve, të cilët mund të orientohen më mirë në kuadrin e gjerë 
të ligjeve që mund të parashikojnë vepra penale, me qëllim njohjen e tyre me ndalimet 
ligjore sipas fushave të ndryshme.”221 

Në këtë vendim, Gjykata Kushtetuese ka bërë edhe interpretimin e nenit 1/a të 
Kodit Penal, duke vlerësuar se “për këtë qëllim, me ligje të tjera do të kuptohen ato akte 
të ligjvënësit që miratohen me shumicë të cilësuar prej 3/5 të anëtarëve të tij.” 

Ndërkohë, edhe në vendimin e saj nr.1 të vitit 2011 Gjykata Kushtetuese, duke u 
mbështetur edhe në jurisprudencën e saj të konsoliduar, ka theksuar sërish parimin e 
ligjshmërisë, si një nga parimet bazë të shtetit të së drejtës, por duke shtuar se “miratimi i 
dispozitave penale pa respektuar procedurën e parashikuar nga neni 81 pika 2, shkronja 
“d” e Kushtetutës, vjen në kundërshtim me parimet e shtetit të së drejtës dhe me qëllimet 
e legjislacionit penal.” Për të arritur në një vlerësim të tillë, Gjykata Kushtetuese i është 
referuar edhe detyrave të legjislacionit penal sipas KP, duke arsyetuar si vijon: 

“Legjislacioni penal ka për detyrë të mbrojë vlera të rëndësishme të tilla si 
pavarësinë e shtetit dhe tërësinë e tij territoriale, dinjitetin e njeriut, të drejtat dhe liritë e 
tij, rendin kushtetues, pronën etj. (shih nenin 1/b të Kodit Penal). Ky legjislacion është 
një tregues kuptimplotë për çdo vend, në kuptimin se sa ai është në gjendje të balancojë 
të drejtën e shtetit për të siguruar rendin publik e shoqëror nga njëra anë, me të drejtat 
dhe liritë e individit nga ana tjetër. Në vlerësimin e Gjykatës kjo është, gjithashtu, një 
arsye tjetër që e ka detyruar kushtetutëbërësin të kërkojë një konsensus më të gjerë nga 
forcat politike të përfaqësuara në Kuvend, me qëllim që sanksionet penale të 
parashikohen vetëm për ato lloj veprimesh ose mosveprimesh, të cilat, në përputhje me 
parimin e proporcionalitetit, të jenë të krahasueshme për nga rëndësia me vlerat që 
mbrojnë.” 

Lidhur me delegimin që ligjvënësi ka bërë në paragrafin e dytë të nenit 1/a të KP, 
Gjykata Kushtetuese ka vlerësuar se një delegim i tillë, për përfshirjen e dispozitave 
penale edhe në ligje të tjera “duhet të respektojë në çdo rast parimet e ligjshmërisë dhe të 
shtetit të së drejtës, të sanksionuara në nenet 4, 29, në lidhje dhe me nenin 81, pika 2, të 
Kushtetutës.” Gjykata ka theksuar se “shpërndarja e normave juridiko penale në ligje të 

221 Vendimi nr.3/2010 i Gjykatës Kushtetuese. 
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ndryshme, si dhe ndryshimet e shpeshta në legjislacionin penal, nuk i shërbejnë 
stabilitetit juridik të vendit, si një kusht i rëndësishëm për funksionimin e shtetit të së 
drejtës.” Në këtë drejtim, Gjykata Kushtetuese në vendimin nr.1/2011 i është referuar 
edhe problematikës së shfaqur lidhur me shpërndarjen e normave penale jashtë KP në ato 
shtete që nuk kanë dispozita të ngjashme me nenin 81/2 të Kushtetutës shqiptare, si vijon: 

“Në doktrinën kushtetuese të vendeve ku nuk ka dispozita të ngjashme ....është 
konsideruar si një problem serioz shpërndarja e normave penale jashtë Kodit Penal. 
Arsyeja qëndron në faktin se një shpërndarje e tillë ka sjellë inflacion të këtyre normave, 
për shkak të pasaktësive në formulim, zëvendësimit të rregullimeve juridike të sjelljeve, 
që mund të përbënin kundërvajtje administrative me rregullime juridike penale, duke 
krijuar njëkohësisht vështirësi serioze në njohjen, kuptimin dhe zbatimin e tyre.” 

Gjithashtu, duke iu referuar parimit të proporcionalitetit dhe normave juridike 
penale si mjet i fundit shtrëngues, Gjykata ka vlerësuar se:  

“Në përputhje me parimin e proporcionalitetit është e vërtetë se ligjvënësi, lidhur 
me vlerësimin e mjetit të zgjedhur për ndëshkimin e shkelësve të ligjit dhe qëllimit që 
kërkohet të arrihet, ka një hapësirë të lirë dhe të gjerë veprimi, e cila mund të shqyrtohet 
në shkallë të kufizuar nga kjo Gjykatë. Megjithatë, Gjykata vlerëson se kur është fjala për 
parashikimin e dispozitave penale si “ultima ratio”222 ose dhe të ligjeve të tjera 
organike, të parashikuara shprehimisht në nenin 81, pika 2, të Kushtetutës, kjo hapësirë 
është e kushtëzuar në çdo rast nga detyrimi për miratimin e tyre me tre të pestat e 
deputetëve të Kuvendit.” 

Në një vendim tjetër të vitit 2011,223 Gjykata Kushtetuese pranon se në nenin 
81/2, shkronja “d” të Kushtetutës ku bëhet fjalë për kodet, “objekti ose përmbajtja nuk 
është specifikuar ashtu si për të gjitha rastet e tjera nga shkronja “a” në shkronjën “f” të 
saj”. Megjithatë, për kuptimin e kësaj dispozite, Gjykata i është referuar edhe 
interpretimit historik, logjik, teleologjik të saj, duke pasur parasysh kontekstin në të cilin 
është miratuar. Sipas Gjykatës bëhet fjalë për një “traditë legjislative në vijimësi” të 
përqëndrimit të veprave penale në KP,224 duke arritur kështu në konkluzionin se “për 
shkak të kësaj tradite..., pas fjalës “kode”,  në shkronjën “d” të nenit 81/2 të Kushtetutës, 
objekti ose përmbajtja nuk është specifikuar ashtu si për të gjitha rastet e tjera nga 
shkronja “a” në shkronjën “f” të kësaj dispozite”. 

Më tej, Gjykata Kushtetuese i është referuar edhe parimit të sigurisë juridike duke 
vlerësuar se: “respektimi i kriterit kushtetues “shumicë e cilësuar”, për sanksionimin e 
veprave penale në Kodin Penal, është edhe në funksion të parimit të sigurisë juridike. Ky 
parim ka si kërkesë të domosdoshme faktin që ligjet në tërësi duhet të garantojnë qartësi, 
parashikueshmëri dhe kuptueshmëri për individin”.  

Në këtë kontekst, ajo ka vlerësuar se praktika e përqendrimit të veprave penale 
vetëm në KP do të ishte “një orientim i mirë për informimin e individëve për veprimet ose 

222 Në jurisprudencën kushtetuese normat juridike penale konsiderohen si mjet i fundit shtrëngues. (Shënim 
i Gjykatës Kushtetuese në vendimin e saj nr.1/2011) 
223 Vendimi nr.23/2011 i Gjykatës Kushtetuese. 
224 Gjykata Kushtetuese, duke u shprehur mbi praktikën legjislative në periudhën para miratimit të 
Kushtetutës së re të vitit 1998, ka konstatuar si vijon: “praktika e deriatëhershme legjislative ishte e tillë që 
veprat penale të përmblidheshin në mënyrë të kodifikuar. ...në vitin 1998... veprat penale i kishim të 
sanksionuara në kodin penal, por edhe para viteve ’90 sanksionimi i veprave penale ishte realizuar në 
kodet penale përkatësisht të viteve 1952 dhe 1977.” Më tej ajo i është referuar kësaj praktike si “traditë 
legjislative në vijimësi”.  
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mosveprimet e tyre, të cilat mund të konsiderohen të kundërligjshme në fushën e së 
drejtës penale.”  
 Si rrjedhim, hapësira e ligjvënësit për të zgjedhur sanksionimin e veprave penale 
në ligje të tjera, si një opsion i mundshëm në bazë të nenit 1/a të KP, tashmë është e 
kushtëzuar apo e kufizuar vetëm në ligjet e cilësuara. 
 Në këtë situatë të re të krijuar, lidhur me dispozitat penale të shfuqizuara nga 
Gjykata Kushtetuese, ligjvënësi, me reformën më të fundit të vitit 2012, jo vetëm që ka 
respektuar procedurën e veçantë të parashikuar për miratimin e ligjeve e cilësuara, por 
njëkohësisht ka zgjedhur t’i përqendrojë ato në KP.225 Madje, ky qëndrim është mbajtur 
nga ligjvënësi edhe lidhur me disa dispozita të tjera, të cilat ndonëse nuk ishin shfuqizuar 
nga Gjykata Kushtetuese apo ishin pozicionuar edhe më parë në ligje të cilësuara, u 
shtuan në pjesën e posaçme të KP, duke sjellë në këtë mënyrë një “tkurrje” të mëtejshme 
të legjislacionit penal të shpërndarë jashtë dispozitave të KP dhe njëkohësisht një 
“zgjerim” të përmbajtjes së këtij të fundit. Megjithatë, nuk mund të mos vihet re se 
tendenca e përqendrimit të veprave penale në KP ka shtuar njëkohësisht edhe numrin e 
normave penale të bardha në pjesën e tij të posaçme.      
 Në kuadrin e këtyre zhvillimeve të reja në jurisprudencën kushtetuese, tendencave 
në zgjedhjen e ligjvënësit në vijimësi, por edhe të vazhdimësisë së deritanishme të 
përqendrimit të veprave penale kundër mjedisit në KP në fuqi, vlen të theksohet se edhe 
ndryshimet apo plotësimet e mëtejshme lidhur me veprat penale kundër mjedisit do të 
duhet të vazhdojnë të përqëndrohen në kreun IV të pjesës së posaçme të KP, sikurse 
faktikisht është vepruar nga ligjvënësi edhe me shtesat e vetme të vitit 2008.     
 
2.4 Raporti midis legjislacionit penal dhe ligjeve të tjera në fushën e mbrojtjes së 
mjedisit. Zgjedhja e ligjvënësit midis kundërvajtjes administrative dhe veprës 
penale. 
 
Legjislacioni penal, si një nga burimet e të drejtës së mjedisit ka një lidhje të ngushtë me 
ligjet e tjera në fushën e mbrojtjes së mjedisit, si dhe aktet e tjera juridike që dalin në 
bazë dhe për zbatim të këtyre të fundit dhe kjo lidhje shfaqet në disa aspekte.  
 Raporti midis të drejtës penale dhe asaj administrative, i cili deri diku është 
shfaqur edhe si një raport varësie absolute ka patur evoluimin e tij në periudha të 
ndryshme. Në mesin e shekullit XX, i cili korrespondon edhe me të ashtuquajturën 
periudhë të “fillesave të krimeve mjedisore moderne”, në shumë vende të botës është 
shpallur “ndërthurja” e të drejtës penale dhe asaj administrative.226 Natyra aksesore apo e 
varur e të drejtës penale mjedisore nga e drejta administrative vinte si pasojë e kufizimit 
të rolit të së drejtës penale në ndëshkimin e mosbindjes ndaj rregullave administrative, në 
kuptimin që e drejta penale mjedisore fokusohej në ndëshkimin e mungesës së lejes ose të 
shkeljes së lejes apo të kërkesave dhe kushteve të tjera rregullatore.227  

Megjithatë, kjo varësi absolute e të drejtës penale mjedisore nga e drejta 
administrative, e cila konsiderohet se ka qenë vetëm një pikë fillimi, me kalimin e kohës 

225 Shih ligjin nr.23/2012 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7895, datë 27.1.1995 “Kodi Penal i 
Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar.” 
226 S.F.Mandiberg, M.G. Faure, A graduated punishment approach to environmental crimes: Beyond 
vindication of administrative authority in the United States and Europe, vep. e cit., f. 448.  
227 Po aty.    
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ka shfaqur dobësi serioze dhe kritikat që i janë bërë në Evropë kanë ndikuar edhe në 
legjislacionin evropian dhe konventat ndërkombëtare.228 Sipas rekomandimit të Shoqatës 
Ndërkombëtare për të Drejtën Penale, ndonëse roli kryesor i takon disiplinave jopenale, 
legjislacioni penal duhet që, së pari, të ndërhyjë për të siguruar efikasitetin e këtyre 
disiplinave jopenale, veçanërisht të së drejtës administrative ose civile. Në këtë rol, 
legjislacioni penal, nga njëra anë ka funksion aksesor, por nga ana tjetër në rastet e 
sulmeve të rënda ndaj mjedisit është e nevojshme që ai të intervenojë në një rol të 
pavarur.229 Kështu, edhe Konventa e Këshillit të Evropës mbi mbrojtjen e mjedisit 
nëpërmjet të drejtës penale (1998) nuk është kufizuar tek shkeljet e ligjeve apo akteve 
nënligjore të nxjerra nga autoritetet kompetente në fushën e mbrojtjes së mjedisit, pasi ajo 
i detyron Shtetet Palë që të parashikojnë edhe vepra penale “autonome”, të cilat 
përfshijnë sjellje që shkaktojnë ose krijojnë një rrezik të konsiderueshëm për shkaktimin 
e vdekjes ose plagosjes së rëndë të ndonjë personi, të kryera me dashje ose me 
neglizhencë230. Në këtë kontekst, tanimë, rekomandohet që legjislacioni penal të përfshijë 
një spektër të plotë të veprave penale mjedisore, ndër të cilat të ketë edhe vepra penale që 
fokusohen në vlerat mjedisore, krahas atyre që fokusohen kryesisht në vlera 
administrative (respektimin e autoritetit administrativ).231  
 Pavarësisht divergjencave relativisht të mëdha që ekzistojnë edhe aktualisht lidhur 
me çështjen e “varësisë administrative të së drejtës penale mjedisore”, vlen të theksohet 
se në disa sisteme juridike Evropiane është vënë re tendenca për t’ju larguar varësisë 
absolute të së drejtës penale nga ajo administrative dhe veçanërisht për dobësimin e kësaj 
varësie, duke siguruar një mbrojtje direkte të mjedisit nëpërmjet të drejtës penale.232 
Kështu, sipas një studimi të koordinuar nga profesorët Michael G.Faure dhe Günter 
Heine, rezulton se në disa shtete evropiane ligjvënësit janë përpjekur të përfshijnë norma 
të veçanta për rastet kur e drejta penale duhet të ndërhyjë apo veprojë edhe nëse aktet 
administrative janë respektuar (p.sh. kushtet e lejes apo liçencës), duke mbështetur edhe 
idenë se, disa raste të ndotjes shumë të rëndë, që shkakton rrezikim domethënës të 
shëndetit të njerëzve duhet të jenë të dënueshme pa marrë parasysh apo pavarësisht nga e 
drejta administrative, d.m.th. duhet të parashikohen direkt si vepra penale.233 Në këtë 
kontekst, sikurse evidentohet në këtë studim, ekzistojnë tre modele bazë të marrëdhënies 
apo raportit midis të drejtës penale dhe asaj administrative, si vijon: (1) modeli klasik i 
varësisë absolute, (2) modeli i varësisë relative, (3) modeli i pavarësisë absolute të së 
drejtës penale nga e drejta administrative.    

228 Për më shumë shih: S.F.Mandiberg, M.G. Faure, A graduated punishment approach to environmental 
crimes, vep.e cit., f.449 e në vijim.    
229 Shih Rezolutat e miratuara në Kongresin e XII-të, Seksioni II mbi mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet të 
drejtës penale, Hamburg, Shtator 1979, në  Resolutions of the Congresses of the AIDP/IAPL (1926-2004), 
vep.e cit., f.99. 
230 Council of Europe, Convention on the protection of the environment through criminal Law- Explanatory 
Report, vep. e cit. 
231 S.F.Mandiberg, M.G. Faure, A graduated punishment approach to environmental crimes, vep.e cit., 
f.510-511. 
232 M.G. Faure, G.Heine (Koordinatorw), Final Report: Criminal Penalties in EU Member States’ 
Environmental Law, Maastricht European Institute for Transnational Legal Research, Institute for Criminal 
Law and Criminology, Universtity of Berne, Maastricht, 2002, f.331-332, në faqen e internetit 
<http://ec.europa.eu/environment/legal/crime/pdf/criminal_penalties1.pdf>. 
233 Po aty, f.331. 
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Ligjet e tjera si dhe aktet nënligjore në fushën e mbrojtjes së mjedisit shfaqen 
edhe si “plotësuese” të normave të “paplotësuara” të legjislacionit penal. Përdorimi i 
normave penale me dispozitiv të bardhë në këtë fushë, si një teknikë legjislative në 
përcaktimin e figurës së veprës penale, bën që aplikimi i normave penale të varet edhe 
prej mënyrës së rregullimit të çështjeve përkatëse në ligjet e tjera.234 Për këtë arsye, këto 
lloj normash, ndonëse janë më se të domosdoshme në kushtet e zhvillimeve të shpejta të 
shkencës dhe teknikës,235 nuk janë të rekomanduara, pasi ato bëjnë që “e padrejta e një 
sjelljeje” të jetë e varur nga rregullat e tjera, të përcaktuara në akte të tjera juridike236. 
Dispozitivi i bardhë është konsideruar si dispozitiv “i paplotësuar”, pasi ai nuk përfshin të 
gjithë elementet e veprës penale dhe ka nevojë të plotësohet me ligje, rregullore apo akte 
të tjera nënligjore.237 Si rrjedhim, në rastin e dispozitivit të bardhë, e drejta penale 
ekziston vetëm nëse ekziston akti juridik i veçantë që e plotëson apo konkretizon atë, si 
dhe me ndryshimet e këtij të fundit, ndryshime pëson edhe përmbajtja e normës penale të 
bardhë.238  Në literaturën juridike, aktet juridike në të cilat referon ligji penal në raste të 
tilla janë konsideruar si “burime indirekte, plotësuese dhe sekondare” të së drejtës 
penale.239 

Ndonëse normat penale të bardha, edhe në rastet kur referojnë në akte nënligjore 
konsiderohet se janë në pajtueshmëri me parimin e rezervës së ligjit dhe atë të përcaktimit 
të figurës së veprës penale, si nënparime të parimit të ligjshmërisë në të drejtën penale,240 
në jurisprudencën kushtetuese janë elaboruar edhe disa kufij brenda të cilëve do të 
konsiderohet se ekziston kjo pajtueshmëri.241 Në rastin e plotësimit apo specifikimit të 
dispozitivit të normës penale nga aktet nënligjore, presupozohet që është përsëri ligji ai 
që, në mënyrë ekskluzive, identifikon faktin që do të formojë vepër penale, si dhe tregon 
dënimin përkatës për këtë vepër.242 Në çdo rast, e drejta penale mbetet një e drejtë ligjore 
dhe parimi “nullum crimen sine lege certa” (s’ka vepër penale pa një ligj të qartë) duhet 
të respektohet edhe në rastin e normave të bardha.243 Megjithatë, në drejtim të mundësisë 
së individit për të kuptuar përmbajtjen e normës penale apo për të parashikuar pasojat e 
veprimeve të tij, vlen të theksohet se sipas jurisprudencës kushtetuese dhe të Gjykatës 
Evropiane të të Drejtave të Njeriut nuk kërkohet domosdoshmërisht “një qartësi 
absolute”, pasi në kushtet kur ligji duhet të ndjekë zhvillimet e ndryshme, edhe një 
“parashikueshmëri e arsyeshme” do të ishte e mjaftueshme në këtë drejtim. Kështu, duke 

234 I. Salihu, E drejta Penale, Pjesa e Përgjithshme, vep.e cit.,f.37. 
235 I.Salihu, E drejta Penale, Pjesa e Përgjithshme, vep.e cit., f.126; I.Elezi, S.Kaçupi, M.Haxhia, 
Komentari i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë (Pjesa e Përgjithshme), 2012, vep. e cit., f. 25; 
V.Kambovski, E drejta penale, Pjesa e Përgjithshme, vep. e cit., f.109. 
236 V.Kambovski, E drejta penale, Pjesa e Përgjithshme, vep.e cit., f.107. 
237 L.Ramacci, Diritto penale dell’ambiente, vep.e cit., f.455; V. Kambovski, E drejta penale, Pjesa e 
Përgjithshme, vep.e cit., f.107. 
238 V.Kambovski, E drejta penale, Pjesa e Përgjithshme, vep.e cit., f.107. 
239 I.Salihu, E drejta Penale, Pjesa e Përgjithshme, vep.e cit.,f.125; V.Kambovski, E drejta penale, Pjesa e 
Përgjithshme, vep.e cit., f.109. 
240 G.Fiandaca, E. Musco, Diritto penale, Parte generale, vep. e cit., f.50; F.Mantovani, Diritto 
Penale:Parte Generale, Quarta edizione, Cedam, 2001, f.42. 
241 Për më shumë shih jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese italiane lidhur me këtë çështje në L.Ramacci, 
Diritto penale dell’ambiente, vep.e cit., f.28-9.  
242 L.Ramacci, Diritto penale dell’ambiente, vep.e cit., f.28. 
243 I.Salihu, E drejta Penale, Pjesa e Përgjithshme, vep.e cit.,f.126.  
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iu referuar edhe jurisprudencës së GJEDNJ-së, në vendimin e saj nr.16, datë 15.06.2009 
Gjykata Kushtetuese ka theksuar se: 

“E drejta e shtetasve për të mos u dënuar pa ligj, sanksionuar në nenin 29 të 
Kushtetutës dhe në nenin 7 të KEDNJ, është një element thelbësor i shtetit të së drejtës. 
Ky parim duhet të interpretohet dhe zbatohet në mënyrë që të ofrojë garanci efektive 
kundër ndjekjes, deklarimit fajtor dhe dënimit arbitrar (Shih vendimin nr.14, datë 
17.04.2007 të Gjykatës Kushtetuese).  
         Garancia e nenit 7 të Konventës mishëron një parim të përgjithshëm sipas të cilit, 
çdo vepër penale duhet të parashikohet me ligj dhe individi duhet të jetë objektivisht në 
gjendje të kuptojë përmbajtjen e normës penale dhe, nëse është e nevojshme, me ndihmën 
e interpretimeve gjyqësore të saj, se çfarë veprimesh apo mosveprimesh do ta bëjnë atë 
përgjegjës penalisht. Kur bëhet fjalë për mundësinë e individit për të parashikuar pasojat 
e veprimeve të tij, nuk është e thënë që të nënkuptohet një qartësi absolute. Ligji duhet të 
jetë në gjendje të ndjekë rrethanat e ndryshme dhe, për këtë arsye, një standard i një 
parashikueshmërie të arsyeshme është i mjaftueshëm. (GJEDNJ Kërkesa nr. 45771/99 
Veeber kundër Estonisë 21 janar 2003).” 
 Raporti midis legjislacionit penal dhe ligjeve të tjera në fushën e mbrojtjes së 
mjedisit shfaqet edhe në marrëdhënien apo raportin midis veprave penale dhe 
kundërvajtjeve administrative. Duke përcaktuar veprat e ndaluara që konsiderohen 
kundërvajtje administrative, si dhe sanksionin administrativ përkatës për personat që i 
kryejnë ato, ligjet e tjera në fushën e mbrojtjes së mjedisit japin një kontribut të 
rëndësishëm në parandalimin e kriminalitetit.244 Megjithatë, sikurse theksohet edhe në 
Konventën e Këshillit të Evropës për mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet të drejtës penale 
(1998), ndërkohë që parandalimi i dëmtimit të mjedisit duhet të arrihet kryesisht 
nëpërmjet masave të tjera (jo penale), e drejta penale ka një rol të rëndësishëm për të 
luajtur në lidhje me mbrojtjen e mjedisit.245  
 Kundërvajtjet penale, si vepra penale me një shkallë më të ulët të rrezikshmërisë 
shoqërore, janë diferencuar gradualisht nga kundërvajtjet administrative, prej të cilave 
konsiderohet se kanë edhe prejardhjen, por ky kalim i kundërvajtjeve administrative në 
kundërvajtje penale “është bërë nën ndikimin e politikës kriminale të çdo shteti”.246  
Aktualisht, janë shfaqur pikëpamje që mbështesin të kundërtën, d.m.th. kalimin e 
kundërvajtjeve penale në kundërvajtje administrative, ndonëse pikëpamje të tilla janë 
ndeshur me kundërshtime të forta që fokusohen në argumentin e dobësimit të luftës 
kundër kriminalitetit.247  

Ndërkohë, kalimi në kundërvajtje administrative ka ndodhur veçanërisht në rastin 
e shkeljeve të lehta që më parë ishin përfshirë në legjislacionin penal si vepra penale. 
Kështu, edhe në shtete ku më parë është njohur klasifikimi apo ndarja e trefishtë e 
veprave penale, 248 tendenca ka qenë drejt kalimit në ndarjen e dyfishtë të tyre, si p.sh. 
rasti i Gjermanisë ku me reformën e vitit 1975, në KP, dallohen dy kategori të veprave 

244 Po aty, f.36. 
245 Shih paragrafin e shtatë të preambulës së Konventës së Këshillit të Evropës “Mbi mbrojtjen e mjedisit 
nëpërmjet të drejtës penale”, Council of Europe ETS No.172, Strasbourg, 4 Nëntor 1998. 
246 I.Elezi, S.Kaçupi, M.Haxhia, Komentari i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë (Pjesa e 
Përgjithshme), 2012, vep. e cit., f.59. 
247 Po aty. 
248 Ndarja e veprave penale në krime, shkelje dhe kundërvajtje. (V.Kambovski, E drejta penale, Pjesa e 
Përgjithshme, vep.e cit.,f.157-8) 
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penale (krime dhe shkelje), ndërsa kundërvajtjet janë veçuar si “delikte të posaçme 
administrative”, të rregulluara me ligjin mbi kundërvajtjet, në të cilin janë parashikuar 
“përjashtime nga institutet e përgjithshme penalo-juridike”.249   

Po kështu, edhe në Itali, me ndryshimet në sistemin penal me ligjin nr.689 të vitit 
1981 është vendosur të depenalizohen disa vepra penale (kundërvajtje dhe delikte), për të 
cilat parashikohej vetëm dënim me gjobë (të lehtë ose të rëndë).250 Madje, ndër veprat 
penale, të cilat tashmë nuk do të konsideroheshin më si të tilla dhe do t’i nënshtroheshin 
vetëm sanksionit administrativ, vihet re se, krahas veprave penale të parashikuara në ligje 
të tjera, përjashtimisht251 ishin përfshirë edhe disa vepra penale të parashikuara në KP252. 
 Dekriminalizimi apo heqja nga e drejta penale tradicionale e disa shkeljeve me 
rëndësi të vogël shoqërore, i cili është çmuar si një “trend ndërkombëtar” në Kongresin e 
XIV-të Ndërkombëtar për të Drejtën Penale të vitit 1989, është mirëpritur për shkak se 
është konsideruar në përputhje me parimin e subsidiaritetit të së drejtës penale253 apo 
parimin ultima ratio në vendimarrjen e ligjvënësit. Sikurse është theksuar edhe në teorinë 
e të drejtës penale, e drejta penale, më së shumti, ndërhyn si një “mjet aksesor për të 
siguruar respektimin e normave të tjera juridike” dhe ka rolin e “rojtarit të së drejtës”.254  

Në një vështrim historik të së drejtës penale shqiptare, duke u bazuar në analizën 
e parashtruar më lart në këtë kre të punimit255 vihet re se, fillimisht, tendenca ka qenë që 
sjellje të caktuara, të cilat në ditët e sotme konsiderohen si shkelje të legjislacionit në 
fushën e mbrojtjes së mjedisit, të parashikoheshin direkt si vepra penale, d.m.th. të 
sanksionoheshin në mënyrë ekskluzive në norma penale.  

Duke filluar nga fundi i viteve ’50 të shekullit të kaluar dhe në vijim me KP të 
vitit 1977, konstatohet se ligjvënësi shqiptar në shumë nga këto vepra ka shtuar elementë 
të tillë të domosdoshëm si pasojat e rënda apo faktin që vepra nuk duhej të parashikohej 
si kundërvajtje administrative, krahas dekriminalizimit të plotë të disa shkeljeve, duke e 
ndërthurur në këtë mënyrë legjislacionin penal me ligjet sektoriale në fuqi në fushën e 
mbrojtjes së mjedisit, tek të cilat vihet re një tendencë e përfshirjes apo kalimit në listën e 
kundërvajtjeve administrative të disa prej shkeljeve që më parë konsideroheshin direkt si 
vepra penale.  

Në këtë kontekst, për shkak të këtyre zhvillimeve në legjislacionin përkatës, në 
këtë periudhë mund të konsiderohet se kemi patur një lloj “tërheqje” apo heqje dorë  të 
ligjvënësit nga përdorimi i legjislacionit penal për mbrojtjen e përbërësve të mjedisit nga 
disa shkelje të ligjit, të cilat tashmë vlerësoheshin si shkelje me rrezikshmëri më të ulët, 
për të cilat mjaftonte dënimi administrativ.  

Në përputhje me këtë tendencë, ndonëse në drejtim të kundërt, vihet re se edhe 
pasurimi i KP me figura të reja, sikurse është rasti i figurës të re të veprës penale kundër 
mjedisit të shtuar në KP të vitit 1977, është bërë duke përfshirë vetëm ato shkelje të 

249 V.Kambovski, E drejta penale, Pjesa e Përgjithshme, vep.e cit., f.158. 
250 Shih seksionin III të ligjit nr.689/1981 mbi depenalizimin e delikteve dhe kundërvajtjeve. 
251 Si rregull, ky depenalizim nuk do të zbatohej për vepra penale të parashikuara në KP (shih nenin 34, 
shkronja “a” të ligjit nr.689/1981. 
252 Shih nenin 33, shkronja “a” të ligjit nr.689/1981. 
253 Rezoluta e miratuar në Kongresin e XIV-të të Shoqatës Ndërkombëtare për të Drejtën Penale, Vienë, 
Tetor 1989, në Resolutions of the Congresses of the International Association of Penal Law (1926-2004), 
vep.e cit., f.129. 
254 V.Kambovski, E drejta penale, Pjesa e Përgjithshme, vep.e cit., f.11. 
255 Në pikën 2.1 të këtij kreu. 
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ligjeve përkatëse sektoriale që sillnin pasoja të rënda, të cilat, si të tilla, duhej të 
klasifikoheshin si vepra penale për shkak të shkallës së lartë të rrezikshmërisë së tyre 
shoqërore.  
 Ndërkohë, dekriminalizimi i disa shkeljeve ka sjellë paralelisht një zgjerim të së 
drejtës administrative me kundërvajtje administrative të reja, të parashikuara në 
legjislacionin sektorial në fushën e mbrojtjes së mjedisit. 

Fenomenet e lartpërmendura janë shfaqur edhe në legjislacionin e ri të viteve ’90 
të shekullit të kaluar, duke përfshirë edhe KP në fuqi, si dhe ndryshimet e tij të 
mëvonshme. Sikurse rezulton edhe nga analiza e risive që ka sjellë KP i vitit 1995, ka 
patur raste të tilla të dekriminalizimit të disa shkeljeve, ndonëse ka patur edhe ndonjë 
rast, sikurse është ai i figurës së veprës penale të peshkimit të ndaluar, në të cilin vihet re 
një ri-inkriminim i disa formave të tij256, të cilat ishin dekriminalizuar me KP të 
mëparshëm. Ndërkohë, më së shumti, në KP të ri vihet re pasurimi i tij me figura të reja 
të veprave penale kundër mjedisit, në harmoni kjo edhe me zhvillimet e reja kombëtare 
dhe ndërkombëtare në fushën e mbrojtjes së mjedisit.   
 Ndonëse përcaktimi nëse një sjellje e caktuar duhet apo jo të jetë e dënueshme 
sipas të drejtës penale apo sipas të drejtës administrative nuk mund të bëhet në mënyrë 
kategorike dhe i lihet ligjvënësit të vendosë se cila shkelje duhet të jetë vepër penale dhe 
cila kundërvajtje administrative, nga ana tjetër, në këtë vendimmarrje, ligjvënësi do të 
duhet të marrë parasysh disa kritere, të cilat sipas rekomandimit të Shoqatës 
Ndërkombëtare për të Drejtën Penale konsistojnë veçanërisht në “rëndësinë e interesit 
shoqëror të ndikuar nga sjellja në fjalë, shkallën e rrezikimit apo dëmtimit të këtij 
interesi, si dhe llojin dhe shkallën e fajësisë së autorit”.257  
 Një kriter i rëndësishëm për përzgjedhjen e instrumentit apo mjetit shtrëngues më 
të përshtatshëm është edhe efektiviteti i një mjeti të caktuar në drejtim të imponimit të 
legjislacionit. Kështu p.sh., në Hollandë kanë qenë pikërisht skandalet mjedisore të fund 
viteve ‘80 të shekullit të kaluar ato që nxorrën në pah mungesën e imponimit të një pjese 
të madhe të legjislacionit, e cila për shkak të dëmit të rëndë që mund t’i sjellë njerëzve 
dhe pronës ka çuar në një qasje të re të problemit.258 Konkretisht, kjo situatë 
problematike ka çuar në heqjen dorë nga sigurimi i zbatimit të legjislacionit përmes të 
drejtës penale dhe njëkohësisht, në një numër më të madh ligjesh, zbatimi i të cilave 
sigurohej në mënyrë primare përmes të drejtës administrative, në ndryshim nga situata e 
mëparshme ku zbatimi i ligjit imponohej kryesisht përmes përdorimit të instrumentave të 
së drejtës penale por pa treguar interesin e duhur mbi faktin nëse përdorimi i këtij 
instrumenti ishte efektiv apo jo.259 Ky ndryshim i rëndësishëm ka sjellë edhe avancimin e 
gjobës administrative në shumë fusha të reja ku deri në atë kohë vepronin në mënyrë 
ekskluzive sanksionet penale, d.m.th. gjoba u parashikua si një sanksion që zbatohet 

256 Madje, në dallim nga kriminalizimi i mëparshëm në KP 1952, të ndryshuar, për këtë vepër nuk është 
parashikuar si kusht i domosdoshëm fakti që shkelja e ligjit përkatës nuk duhet të përbëjë kundërvajtje 
administrative. Në këtë drejtim, KP i ri ka ngjashmëri me KP të mëparshëm (1977), i cili për format e tjera 
që vazhdonte t’i parashikonte si vepra penale nuk e parashikonte këtë kusht të domosdoshëm.  
257 Rezoluta e miratuar në Kongresin e XIV-të të Shoqatës Ndërkombëtare për të Drejtën Penale, Vienë, 
Tetor 1989, në Resolutions of the Congresses of the International Association of Penal Law (1926-2004), 
vep.e cit., f.130. 
258 R.Widdershoven, Encroachment of criminal law in administrative law in the Netherlands, vep. e cit.,     
f. 445-6. 
259 Po aty, f. 446. 
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krahas ose në vend të sanksionit penal, por duke prekur ato shkelje që janë kryesisht të 
një rëndësie të vogël.260  
  Megjithatë, edhe në rastin e përdorimit të sanksioneve administrative ka patur 
përsëri shumë raste kur zbatimi i tyre, që është shpesh një ngjarje e rrallë, nuk ka patur 
efekte konkrete, sikurse ka treguar p.sh. eksperienca italiane në këtë drejtim në fushën e 
legjislacionit në mbrojtje të mjedisit.261 Nga ana tjetër, sikurse theksohet në literaturën 
juridike, këto probleme të shfaqura në praktikë jo gjithmonë mund të zgjidhen duke iu 
drejtuar sanksioneve penale, të cilat ndonëse përbëjnë në vetvete masa shtrënguese më të 
rënda, përsëri mund të ndeshen me probleme të tjera, pjesërisht të lidhura me të njëjtat 
rrethana që shkaktonin problematikën e lartpërmendur të zbatimit në praktikë.262       
 Në kuadrin e zhvillimeve të reja në të drejtën e mjedisit, vihet re se ndërsa në KP 
tonë nuk janë bërë ndryshime ndër vite lidhur me veprat penale kundër mjedisit, përveç 
dy neneve të shtuara në vitin 2008 për shkatërrimin me zjarr të pyjeve dhe mjedisit pyjor, 
në ligjet e reja të posaçme apo sektoriale në fushën e mbrojtjes së mjedisit janë shtuar 
shumë kundërvajtje administrative, për të cilat së fundi janë parashikuar edhe dënime 
plotësuese. Vlen të theksohet se këto ligje të reja, të cilat kanë shtuar edhe kundërvajtje të 
reja administrative, janë përafruar me legjislacionin mjedisor të BE-së.  

Ndërkohë, sikurse u theksua në kreun e parë të këtij punimi, duke filluar nga viti 
2010, Direktivat e krimit mjedisor evropian i kanë detyruar të gjitha shtetet anëtare të 
BE-së që të konsiderojnë si vepra penale, shkeljet e rënda të një pjese të caktuar të 
legjislacionit komunitar në fushën e mbrojtjes së mjedisit, 263 si dhe të legjislacionit 
kombëtar që del për zbatim të tij, me qëllimin kryesor që të sigurohet një mbrojtje më 
efektive e mjedisit. Në këtë kontekst, në kuadrin e procesit të integrimit të RSH-së në BE, 
disa nga shkeljet e rënda të legjislacionit të ri sektorial që ka dalë në zbatim të 
legjislacionit mjedisor të BE-së, të cilat aktualisht nuk janë të parashikuara si vepra 
penale, do të jetë e domosdoshme që të shtohen në kreun e veçantë të KP. 
 
2.5 Zbatimi i ligjit dhe sfidat lidhur me legjislacionin penal shqiptar në fushën e 
mbrojtjes së mjedisit në kuadrin e integrimit në Bashkimin Evropian.   
 
Zbatimi i ligjit në fushën e mbrojtjes së mjedisit është një nga çështjet kryesore që është 
theksuar vazhdimisht në progres raportet e përvitshme të Komisionit Evropian për 
Shqipërinë,264 në kontekstin e shqyrtimit të zhvillimeve për sa i përket aftësisë së 
Shqipërisë për të marrë përsipër detyrimet e anëtarësimit në fushën e mjedisit. Raportimet 
e rregullta të Komisionit përpara Këshillit dhe Parlamentit për progresin e bërë nga 
Shqipëria kanë filluar në vitin 2002 dhe tanimë duke filluar nga viti 2011 në to raportohet 
për progresin e bërë në përgatitjet për anëtarësim në BE.265 Në vijim të raportit analitik të 
një viti më parë ku theksohej se, krahas “cilësisë së transpozimit të legjislacionit të BE-

260 Po aty, f. 446-447. 
261 Për më shumë shih L.Ramacci, Diritto penale dell’ambiente, vep.e cit., f.33. 
262 L.Ramacci, Diritto penale dell’ambiente, vep.e cit., f.33. 
263 Bëhet fjalë për atë pjesë të legjislacionit komunitar që konsiderohet se është përballur me probleme të 
rëndësishme në zbatimin e tij në BE në tërësi.  
264 Progres Raportet e Komisionit për Shqipërinë në faqen e internetit <http://www.mie.gov.al/> 
265 Komisioni Europian, Progres Raporti 2011 për Shqipërinë që shoqëron Komunikatën e  Komisionit për 
Parlamentin Evropian dhe Këshillin “Strategjia e Zgjerimit dhe Sfidat Kryesore 2011-2012”, SEC (2011) 
1205, Bruksel, 12.10.2011, f.5. 
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së”, një “vëmendje e veçantë” duhej t’i kushtohej edhe “sigurimit të zbatimit të 
duhur”266, në progres raportin e vitit 2011, në pjesën kushtuar mjedisit, çështja e zbatimit 
të ligjit është përshkruar si vijon: “Zbatimi dhe sundimi i ligjit duhet të përmirësohet në 
të gjithë sektorët. ... Bashkëpunimi ndërinstitucional për mbrojtjen e mjedisit ... mbetet i 
dobët. Integrimi i aspekteve mjedisore në të gjithë sektorët e tjerë, duke përfshirë një 
proces vlerësimi të shëndoshë mjedisor në nivel strategjik dhe nivel projekti, mbetet i 
dobët.”   
 Megjithatë, vlen të theksohet se çështja e zbatimit të ligjit në këtë fushë nuk është 
një çështje problematike vetëm në Shqipëri. Sikurse është përmendur në kreun e parë të 
këtij punimi në kontekstin e direktivës kryesore të krimit mjedisor evropian 
(2008/99/KE), edhe disa nga instrumentet themelore të BE-së (direktiva, rregullore) që 
mbulojnë fusha të politikave mjedisore janë përballur me papajtueshmëri apo probleme të 
rëndësishme në zbatimin e tyre në BE në tërësi. Për sa i përket zbatimit të standarteve 
përkatëse komunitare në të drejtën kombëtare, këto fusha të politikave mjedisore kanë 
qenë mjaftueshmërisht problematike për të kërkuar zbatimin e dënimeve penale në rast 
shkeljeje të instrumenteve përkatëse.267 

Nga ana tjetër, sikurse theksohet në progres raportin e vitit 2011 “Sigurimi i 
përputhshmërisë me acquis268 kërkon investime domethënëse... Për zbatimin e acquis 
është e domosdoshme një administratë e fortë dhe e pajisur mirë, në nivel kombëtar dhe 
vendor.”  

Lidhur me periudhën brenda të cilës mund të arrihet përputhshmëria efikase me 
acquis communautaire mjedisore (legjislacionin mjedisor të BE-së), në raportin e vitit 
2010 vlerësohej se: “Përputhshmëria efikase me legjislacionin e BE-së që kërkon një 
nivel të lartë e të qëndrueshëm investimi dhe përpjekje të konsiderueshme administrative, 
mund të arrihet vetëm në një periudhë afatgjatë.” Ndërkohë, Shqipërisë i kërkohet që 
përputhshmërinë me acquis dhe zbatimin e saj efikas ta arrijë për një periudhë 
afatmesme: “Në tërësi, Shqipëria do të duhet të bëjë përpjekje të konsiderueshme dhe të 
qëndrueshme për të përputhur legjislacionin e saj me acquis mjedisore dhe për ta 
zbatuar atë me efikasitet për një periudhë afatmesme. Do të jetë veçanërisht e 
rëndësishme, të krijohen kushtet për ngritjen e kapaciteteve dhe burimeve të nevojshme 
teknike dhe njerëzore në këtë fushë brenda viteve të ardhshme.”  

Megjithatë, sikurse theksohet në Opinionin e Komisionit për aplikimin e 
Shqipërisë për anëtarësim në BE (2010) përafrimi efektiv me acquis mjedisore që 
kërkohet të arrihet nga Shqipëria në një periudhë afatmesme nuk nënkupton një përafrim 
apo përputhshmëri të plotë, e cila mund të arrihet vetëm në një periudhë afatgjatë dhe me 
investime të mëdha, por një përafrim efektiv “për çështjet më të rëndësishme”. Sipas 
Komisionit, “në lidhje me mjedisin, nevojiten përpjekje shumë të mëdha për të 
harmonizuar legjislacionin vendas me acquis e BE-së dhe për ta zbatuar atë në mënyrë 
efektive. Këto përpjekje duhet të përfshijnë investime të mëdha dhe forcim thelbësor të 
kapaciteteve administrative për të garantuar zbatimin e legjislacionit, me qëllim që të 

266 Komisioni Evropian, Raporti Analitik i Komisionit Evropian që shoqëron Komunikatën e Komisionit për 
Parlamentin Evropian dhe Këshillin “Opinioni i Komisionit për aplikimin e Shqipërisë për anëtarësim në 
Bashkimin Evropian”, SEC (2010) 1335, Bruksel, 2010, f.126. 
267 E.Mullier, The emergence of criminal competence to enforce EC Environmental Law: Directive 2008/99 
in the context of the case-law of the European Court of Justice, vep. e cit., f.112-113. 
268 Acquis communautaire është “e shprehur në Traktate, legjislacionin dytësor dhe politikat e Bashkimit 
Europian”. (Komisioni Europian, Progres Raporti 2011 për Shqipërinë, vep.e cit., f.5) 
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arrihet përafrim efektiv me acquis brenda periudhës afatmesme për çështjet më të 
rëndësishme, duke përfshirë këtu ndryshimet klimatike. Përafrimi i plotë me acquis mund 
të arrihet vetëm brenda një periudhe afatgjatë dhe kërkon rritje të niveleve të 
investimeve.” Në vijim të Opinionit theksohet edhe një herë se “përputhshmëria e plotë 
me acquis në fushën e mjedisit mund të arrihet vetëm në planin afatgjatë, dhe kjo kërkon 
nivele të larta investimesh; përpjekjet në këtë fushë duhet të përshpejtohen.” Vlen të 
theksohet se, në këtë proces, Shqipëria është mbështetur vazhdimisht me asistencë 
financiare edhe nga vetë BE dhe kjo mbështetje vazhdon tashmë përmes instrumentit 
financiar të IPA (Instrumenti i Asistencës së Para-anëtarësimit), i cili synon “të 
mbështesë përparimin e reformave në vend, në kontekstin e integrimit evropian duke u 
përqendruar në forcimin e institucioneve, përafrimin e legjislacionit shqiptar me acquis e 
BE-së dhe përmirësimin e kushteve social-ekonomike, ashtu edhe mbrojtjen e mjedisit 
dhe zhvillimin e qëndrueshëm.” 269  

Në këtë kontekst, në vitin 2012 Komisioni ka konstatuar progres në drejtim të 
ngritjes së kapaciteteve administrative dhe madje edhe disa përparime në fushën e 
gjyqësorit. Konkretisht, për këtë vit raportohet si vijon: “Për sa i përket kapaciteteve 
administrative në sektorin e mjedisit, numri i personelit është rritur në Ministrinë e 
Mjedisit, inspektoratet dhe agjencitë e baseneve lumore. Mund të raportohen disa 
përparime në forcimin e gjyqësorit, veçanërisht për trajnimin e gjyqtarëve dhe 
prokurorëve për çështjet mjedisore.”270 Ndërkohë, vazhdon të theksohet nevoja për 
investime të mëdha për zbatimin e legjislacionit dhe koordinim më të mirë midis 
institucioneve: “Ministrisë së Mjedisit vazhdojnë t'i mungojnë burimet njerëzore dhe 
financiare. ... Agjencia e Mjedisit ka nevojë për investime të mëdha në pajisje dhe trajnim 
për të administruar çështje, si: kërkesat për leje, monitorimin e lejeve, monitorimin e 
mjedisit dhe marrjen e kampionëve dhe zbatimin e legjislacionit. Inspektorati Kombëtar i 
Mjedisit nuk ka personel të mjaftueshëm. Autoritetet vendore kanë buxhete të kufizuara 
dhe mjete administrative të pakta për të zhvilluar infrastrukturën dhe shërbimet e 
nevojshme. Koordinimi brenda institucioneve qendrore dhe ndërmjet autoriteteve 
qendrore dhe vendore është i dobët. Fondi mjedisor nuk është krijuar ende.” Në këtë 
kontekst, Komisioni ka arritur në përfundimin se “duhen bërë përpjekje urgjente për të 
harmonizuar, zbatuar dhe respektuar legjislacionin.” 

Në lidhje me zbatimin dhe imponimin e legjislacionit mjedisor, duke filluar që 
nga viti 2010 është theksuar domosdoshmëria e një sistemi më efikas për zbatimin e  
legjislacionit penal, si dhe e pasurimit të këtij të fundit me vepra penale të reja. 
Konkretisht, sipas Komisionit Evropian: “Duhet të ketë një sistem më efikas për 
procedimin e shkeljeve të legjislacionit mjedisor, duke përfshirë legjislacionin e ri që ka 
si objektiv vepra penale specifike, sanksionet proporcionale dhe dekurajuese, një sistem 
zbatimi efikas dhe ndjekje penale të duhura.”271 Amendimi i KP është propozuar dhe 

269 Komisioni Evropian, Komunikatë e Komisionit për Parlamentin Evropian dhe Këshillin “Opinioni i 
Komisionit për aplikimin e Shqipërisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian”, COM(2010)680, Bruksel, 
09.11.2010, f.5 dhe 14. 
270 Komisioni Evropian, Progres Raporti 2012 për Shqipërinë që shoqëron Komunikatën e Komisionit për 
Parlamentin Evropian dhe Këshillin “Strategjia e Zgjerimit dhe Sfidat Kryesore 2012-2013”, SWD (2012) 
334, Bruksel, 10.10.2012, f.62. 
271 Komisioni Evropian, Raporti Analitik i Komisionit Evropian që shoqëron Komunikatën e Komisionit për 
Parlamentin Evropian dhe Këshillin “Opinioni i Komisionit për aplikimin e Shqipërisë për anëtarësim në 
Bashkimin Evropian”, SEC (2010) 1335, Bruksel, 2010, f.123. 
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planifikuar, si një ndër veprimtaritë specifike që kishin për qëllim përmirësimin dhe 
plotësimin e kuadrit ligjor mjedisor, që në Planin Kombëtar të Veprimit për Mjedisin të 
miratuar nga qeveria shqiptare në vitin 2001, duke u renditur ndër ligjet që duhej të 
amendoheshin në një fazë afatshkurtër-afatmesëm (0-3 vjet) me synimin “për të trupëzuar 
parimin e zhvillimit të qëndrueshëm dhe mbrojtjen e mjedisit”, duke patur si prioritet 
kryesor përafrimin me legjislacionin mjedisor evropian.272  

Në këtë kontekst, në kuadrin e integrimit evropian, një nga sfidat kryesore në 
fushën e zbatimit të legjislacionit mjedisor mbetet edhe rishikimi dhe reformimi i KP në 
pjesën që i kushtohet veprave penale kundër mjedisit, në mënyrë që ai t’i përshtatet edhe 
zhvillimeve të reja në këtë drejtim në legjislacionin e BE-së, duke patur parasysh edhe 
faktin se efektiviteti i zbatimit të legjislacionit penal shqiptar që mbikqyret nga 
institucionet monitoruese ndërkombëtare nuk bazohet vetëm në  standartet e legjislacionit 
kombëtar, por edhe në standartet ndërkombëtare dhe evropiane273. Në kuadrin e BE-së, 
sikurse u theksua në kreun e parë të këtij punimi, janë ndërmarrë hapa të rëndësishëm në 
këtë drejtim përmes miratimit të Direktivave të krimit mjedisor, të cilat i detyrojnë 
Shtetet Anëtare që për shkelje të rënda të disa prej dispozitave të legjislacionit komunitar 
mbi mbrojtjen e mjedisit të parashikojnë dënime penale në legjislacionin e tyre kombëtar. 
Në këtë kontekst, duke patur parasysh se të gjitha vendet aplikante për anëtarësim në BE 
duhet ta pranojnë acquis communautaire përpara anëtarësimit të tyre274, edhe në Shqipëri 
krahas përafrimit të legjislacionit kuadër dhe sektorial në fushën e mbrojtjes së mjedisit, 
në lidhje me të cilin janë konstatuar përparime, edhe legjislacioni penal shqiptar do të jetë 
e nevojshme që të përshtatet në kohë me Direktivat e krimit mjedisor. 
  

272 Plani Kombëtar i Veprimit për Mjedisin 2001, i miratuar me VKM nr. 34, datë  28.01.2002. 
273 A.Hoxha, Harmonizimi i legjislacionit penal në kuadrin e hapësirës Europiane, vep.e cit., f.83. 
274 Xh.Galdini, Përafrimi i legjislacionit në kuadër të integrimit evropian: një paraqitje e shkurtër, vep. e 
cit., f.107. 
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KREU III 

Veprat penale kundër mjedisit në Republikën e Shqipërisë në një kontekst 
krahasimor me shtete të tjera dhe me Direktivat e Bashkimit Evropian  

mbi krimin mjedisor 
 

3.1 Kuptimi i veprave penale kundër mjedisit dhe disa karakteristika të 
përgjithshme të tyre.  

 
Sikurse çdo përkufizim tjetër i përgjithshëm për veprat penale me një objekt grupor të 
veçantë, edhe kuptimi i përgjithshëm i veprave penale kundër mjedisit, si kompontentë 
kryesorë ka objektin konkret që synohet të mbrohet posaçërisht nga legjislacioni penal 
(KP) dhe mënyrën se si duhet mbrojtur ky objekt nga veprat penale duke patur parasysh 
natyrën e veçantë apo karakteristikat dhe efektet e këtyre të fundit në fushën e mjedisit. 
Sigurisht që ligjvënësi ka lirinë e tij në zgjedhjen e mënyrës më të përshtatshme të 
inkriminimit apo kriminalizimit të veprimeve ose mosveprimeve të caktuara, por duke 
patur parasysh detyrat e legjislacionit penal, parimet e përgjithshme të së drejtës penale, 
si dhe elementët e domosdoshëm që çdo vepër penale duhet të ketë, vlerësimi dhe 
përzgjedhja përkatëse do të jetë e domosdoshme që t’i referohet edhe natyrës apo 
karakteristikave të veçanta të fushës që merret në mbrojtje.  
 Në këtë kontekst, një përkufizim i përgjithshëm dhe gjithëpërfshirës i veprave 
penale kundër mjedisit lidhet ngushtë, së pari, me kuptimin e nocionit “mjedis” dhe 
elementëve të tij përbërës, si dhe rolin e të drejtës penale në mbrojtjen e tyre nga disa 
sjellje të caktuara, duke patur parasysh faktin se mbrojtja e mjedisit është objekt i një 
kompleksiteti aktesh juridike. Si rrjedhim është e rëndësishme të analizohet edhe kuptimi 
i mjedisit në vështrimin juridiko-penal dhe veçanërisht, shtrirja apo gjerësia e këtij 
koncepti në raport me përkufizimin e tij në ligjin kuadër për mbrojtjen e mjedisit. Sikurse 
u theksua në kreun e parë të këtij punimi, kuptimi i termit “mjedis” është parashikuar në 
çdo ligj mbi mbrojtjen e mjedisit nga vitet ’90 e deri më sot.  
 Sipas ligjit më të fundit që është në fuqi, me termin “mjedis” do të kuptojmë 
“përbërësit natyrorë: ajri, toka, ujërat, klima, flora dhe fauna në tërësinë e ndërveprimeve 
me njëra-tjetrën, si dhe trashëgimia kulturore, si pjesë e mjedisit të krijuar nga njeriu”.1 Në 
këtë përkufizim është theksuar natyra komplekse e mjedisit, si tërësi e ndërveprimeve të 
përbërësve të tij natyror. Po kështu, mbrojtja e përbërësve të mjedisit, e cila sipas këtij ligji 
duhet të jetë një mbrojtje e integruar, përfshin mbrojtjen e tyre nga ndotja, si veçmas, ashtu 
dhe në kombinim, duke pasur parasysh ndërveprimet ndërmjet tyre2.  

Ndërkohë, mjedisi, si një e mirë juridike, e mbrojtur posaçërisht nga veprat penale 
të parashikuara në KP, në kreun e veçantë kushtuar mjedisit, synohet të mbrohet nga 
ndotja dhe dëmtimi duke marrë në konsideratë si objekte të veçanta të mbrojtjes, disa nga 
përbërësit e tij të përfshirë në përkufizimin e lartpërmendur, sikurse janë ajri, uji, pyjet 
dhe mjedisi pyjor, kafshët, bimët.   

Lidhur me kuptimin e termit “mjedis” për efekt të ligjit penal që parashikon 
veprat penale kundër mjedisit, vlen të përmendet rekomandimi i Shoqatës Ndërkombëtare 
për të Drejtën Penale në rezolutën e Kongresit të XV-të Ndërkombëtar të së Drejtës 

1 Përkufizim i dhënë në pikën 7 të nenit 5 të ligjit Nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”. 
2 Neni 15 i ligjit Nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”. 
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Penale (1994)  mbi krimet kundër mjedisit dhe zbatimin e pjesës së përgjithshme3, sipas 
të cilit rekomandohet që me termin “mjedis” të kuptohen të gjithë komponentët e Tokës, 
si jobiotikë ashtu edhe biotikë, si dhe të përfshihet ajri dhe të gjithë shtresat e atmosferës, 
uji, toka, duke përfshirë nëntokën dhe burimet minerale, florën dhe faunën, si dhe të 
gjithë ndërveprimet ekologjike ndërmjet këtyre komponentëve.  

Ndërkohë, ekspertët e 27 vendeve të botës të mbledhur në Itali në vitin 1994 në 
një Takim Ndërkombëtar mbi përdorimin e sanksioneve penale në mbrojtjen e mjedisit, 
në lidhje me pyetjen e ngritur mbi vlerat ose interesat mjedisore që është e nevojshme të 
mbrohen kanë arritur në përfundimin se mjedisi, i cili është një koncept që zakonisht nuk 
është i njohur nga e drejta penale duhet të konsiderohet si një vlerë në vetvete (per se) 
dhe se ky koncept duhet të përfshijë shëndetin dhe sigurinë e njeriut, përbërës të tillë si 
uji, ajri dhe toka, si dhe flora dhe fauna, d.m.th. ai përfshin si mjedisin natyror, ashtu 
edhe mjedisin kulturor të lidhur me të.4 
 Pra, tendenca është drejt një nocioni unitar të mjedisit, si një sintezë e faktorëve 
që mundësojnë dhe nxisin jetën e qenieve të gjalla, që sigurojnë në të njëjtën kohë një 
jetë të shëndetshme, mirëqënien individuale dhe kolektive të njerëzve, si dhe një 
“zhvillim të qëndrueshëm” të atillë sa ta ruajë mjedisin edhe për brezat e ardhshëm.5  
Kështu, edhe në një projektligj të veçantë italian të vitit 1998, me të cilin propozohej që 
në KP të shtohej një titull i ri (VI-bis) për “krimet kundër mjedisit”, parashikohej edhe 
një dispozitë e veçantë, e cila do të përmbante një përkufizim të termit mjedis për efekt të 
ligjit penal.6 Konkretisht, në dispozitën e titulluar “Mjedisi” propozohej si vijon: “për 
efekt të ligjit penal, mjedisi është një nocion unitar që përfshin burimet natyrore, qoftë si 
elementë të veçantë dhe qoftë si cikle natyrore, si dhe veprat e njeriut që mbrohen nga 
rendi juridik për shkak të vlerave të tyre mjedisore, artistike, arkeologjike, arkitektonike 
dhe historike.”7 

Në dallim nga KP i mëparshëm (1977), në të cilin ndotja e ambientit parashikohej 
si një kundërvajtje penale në fushën e shëndetësisë, dhe si e tillë, ajo kishte si objekt 
“marrëdhëniet shoqërore të rëndësishme që siguronin shëndetin e njerëzve”8, në KP në 
fuqi kjo vepër jo vetëm është ndarë në dy vepra më vete (ndotja e ajrit dhe ndotja e 
ujërave), por edhe është zhvendosur në një grup të veçantë të veprave penale, të cilat 
kanë për objekt të mbrojtjes së tyre pikërisht mjedisin, si një e mirë juridike më vete. Kjo 
situatë e re dhe përzgjedhja e ligjvënësit shqiptar në KP të ri është në përputhje të plotë 
me vlerësimin se mjedisi është dhe duhet të konsiderohet si një e mirë juridike më vete, e 
cila duhet të mbrohet pavarësisht nga pasojat (vetëm eventuale dhe në çdo rast të 

3 Rezolutat e Kongresit të XV-të Ndërkombëtar të së Drejtës Penale (Rio De Janeiro, 4-10 Shtator 1994) në 
Resolutions of the Congresses of the AIDP/IAPL (1926-2004), vep. e cit., f.150.  
4 Report of the International Meeting of Experts on the use of criminal sanctions in the protection of the 
environment; internationally, domestically and regionally, Portland, Oregon,  USA, 19-23 mars 1994, f.10, 
22, në faqen e internetit të International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy 
<http://www.icclr.Law.ubc.ca/Publications/Reports/Portland2.PDF> 
5 G. Cantillo, Diritto all’ambiente e forme di tutela nel diritto internazionale, vep. e cit., f.4. 
6 L.Ramacci, I reati ambientali ed il principio dell offensivita, publicato in Giurisprudenza di merito 
nr.4/2003 (parte prima) e nr. 5/2003 (parte seconda), në revistën Lexambiente, f.6, në faqen e internetit 
<http://luca.ramacci.free.fr/varie/offensiv.pdf>. 
7 Neni 452-bis i projektligjit nr.3282, i vitit 1998 në faqen zyrtare të Senatit të Republikës së Italisë  
<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=13&id=3539>. 
8 I.Elezi (Redaktor përgjegjës), E drejta penale e RPSSH (Pjesa e Posaçme), 1983, vep.e cit., f.556. 
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mëvonshme) që sjell cënimi i saj në shëndetin e njeriut9. Në këtë kontekst del edhe një 
herë në pah vlerësimi për qasjen ekocentrike, në krahasim me atë antropocentrike10.    
 Në legjislacionin penal në fuqi, për veprat penale kundër mjedisit është ndjekur 
parimi i “unifikimit”, sipas të cilit të gjithë veprat penale sanksionohen në një ligj të 
vetëm (KP)11. Po kështu, edhe në vijim, në rast ndryshimesh apo shtesash në sistemin e 
veprave penale kundër mjedisit, sikurse u theksua në kreun e dytë të këtij punimi12, duke 
iu referuar edhe jurisprudencës së Gjykatës Kushtetuese në këtë drejtim, këto vepra do të 
vazhdojnë të përqendrohen në KP.    

Përcaktimi i vendndodhjes së veprave penale kundër mjedisit, brenda KP apo 
jashtë tij (në ligje të tjera), është vlerësuar si një çështje e rëndësishme që mund të ketë 
pasoja teorike, por edhe praktike, veçanërisht në shtetet që kanë pranuar kodifikimin 
(sikurse është edhe Shqipëria), duke u bazuar në këto dy argumente kryesore13: së pari, 
fakti që interesa apo vlera të tilla shoqërore sikurse është edhe mjedisi mbrohen në 
mënyrë të drejtpërdrejtë në KP, në të cilin janë mbrojtur vlera klasike tradicionale, do të 
përbënte, së paku, një tregues të rëndësishëm se ligjvënësi i ka vlerësuar në disa raste 
cënimet ndaj mjedisit si po aq të rëndësishme sa edhe cënimin e interesave dhe vlerave 
individuale, dhe së dyti, sipas një argumenti tjetër, inspektorët në fushën e mjedisit do t’i 
jepnin më shumë përparësi krimeve të parashikuara në KP. Nga një studim i kryer ka 
rezultuar se, në dhjetëvjeçarin e kaluar, në shumë shtete Evropiane, ligjvënësit kanë 
parashikuar krime mjedisore direkt në kodet penale, sikurse është rasti i Austrisë, 
Danimarkës, Spanjës, Gjermanisë, Hollandës, Finlandës dhe Portugalisë.14     
 Një veçori tjetër pozitive në këtë drejtim konsiston në faktin se në KP në fuqi 
është ndërtuar një kre i veçantë i pjesës së tij të posaçme, i cili iu është kushtuar 
posaçërisht veprave penale kundër mjedisit, duke nxjerrë në pah si objekt grupor të 
veçantë pikërisht mjedisin.  

Ndërkohë, përsa i përket vlerësimit të ligjvënësit mbi shkallën e rrezikshmërisë 
shoqërore të llojeve të ndryshme të veprave penale kundër mjedisit, vlen të theksohet se 
në gjendjen fillestare të KP, në vitin 1995, shumica e figurave konkrete të veprave penale 
të parashikuara në kreun IV të pjesës së posaçme të KP të ri janë cilësuar si kundërvajtje 
penale. Ndër këto të fundit janë përfshirë edhe vepra penale që dënohen vetëm me gjobë.  

9 N.Jurisch, Il diritto penale dell’ambiente, vep.e cit., f.52-53. 
10 Ekzistojnë tre qasje kryesore ndaj ndërveprimit njeri-mjedis: antropocentrike (me njeriun në qendër), 
biocentrike (me speciet në qendër) dhe ekocentrike (me fokus socio-ekologjik). Perspektiva 
antropocentrike thekson superioritetin biologjik, mendor dhe moral të njerëzve ndaj të gjitha entiteteve të 
tjera të gjalla ose jo të gjalla (si p.sh. bimët, mikro-organizma, toka, ajri). Për më shumë, shih: M.Halsey, 
R.White, Crime, ecophilosophy and environmental harm, në Theoritical Criminology, vol.2(3), 1998, 
f.345-371, në: R.White (editor), Environmental Crime- a Reader, Willan Publishing, 2009, f. 30-47. 
11 L.Petrović, Environmental Crimes in Croatian legislation, në Environmenrtal Crime/Environmental 
Liability, RENA (Regional Environmental Network for Approximation) Activity, First Regional Training 
under Activity 1.2 RISP,  Croatia, May 2011, f.1, në faqen e internetit <http://www.renanetwork.org/index. 
php?view=wgroup&groups=w_subgroups&id_group=1&id_subgroup=1>. 
12 Në pikën 2.3 të këtij punimi. 
13 M.G. Faure, G.Heine (Koordinatorë), Final Report: Criminal Penalties in EU Member States’ 
Environmental Law, Maastricht European Institute for Transnational Legal Research, Institute for Criminal 
Law and Criminology, Universtity of Berne, Maastricht, 2002, f.328-329, në faqen e internetit 
<http://ec.europa.eu/environment/legal/crime/pdf/criminal_penalties1.pdf>. 
14 Po aty, f.329. 
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Megjithatë, në këtë kre të veçantë ka patur që në fillim edhe figura të cilësuara si 
krime sikurse janë figurat e veprave penale të ndotjes, të cilat janë parashikuar kryesisht 
si krime, me një përjashtim të vetëm në rastin e figurës së thjeshtë të ndotjes së ajrit, e 
cila përbën kundërvajtje penale. Gjithashtu, këto vepra përbëjnë vepra penale pavarësisht 
nëse kanë sjellë apo jo pasoja të rënda për jetën dhe shëndetin e njerëzve, në dallim nga 
KP i mëparshëm, në të cilin kërkohej domosdoshmërisht ardhja e pasojave të rënda në 
mënyrë që shkelja e rregullave përkatëse kundër ndotjes të formonte vepër penale dhe jo 
kundërvajtje administrative. Këto pasoja, tashmë janë parashikuar si rrethanë cilësuese 
për veprat penale përkatëse. Madje, në rastin e ndotjes së ajrit, ato janë vlerësuar si një 
element i mjaftueshëm për ta cilësuar veprën si krim, në dallim nga figura e thjeshtë e saj, 
e cila përbën kundërvajtje penale. Megjithatë, nga ana tjetër, vihet re se rrethanat 
cilësuese janë përqendruar kryesisht në pasojat e rënda për jetën dhe shëndetin e njerëzve 
dhe nuk përfshijnë pasojat e dëmshme që lidhen në mënyrë të drejtpërdrejtë me mjedisin, 
sikurse mund të ishin dëmi i konsiderueshëm ndaj kafshëve apo bimëve, dëmtimi i 
konsiderueshëm i cilësisë së ajrit, ujit ose tokës, dëmtimi i përhershëm i një popullate 
ekzistuese të kafshëve apo bimëve që rrezikojnë të zhduken, etj. Në këtë kontekst, shtesat 
e vitit 2008 përfaqësojnë një risi në këtë drejtim duke qenë se, për herë të parë, dëmet e 
rënda dhe të zgjatura në kohë ndaj mjedisit apo zonave të mbrojtura janë parashikuar si 
rrethana veçanërisht të cilësuara të veprës penale. Ky vlerësim i veçantë për efektet e 
krimit në mjedisin në tërësi, si dhe ndaj zonave të mbrojtura në veçanti, mund të shërbejë 
si një model i mirë për modernizimin e mëtejshëm të kreut të veçantë të pjesës së 
posaçme të KP në fuqi. 

Vlen të theksohet se raporti i krimeve me kundërvajtjet penale tek veprat penale 
kundër mjedisit është “përmbysur” me shtesat e bëra në KP në vitin 2008, pasi me këto të 
fundit janë shtuar figura të reja të veprave penale, të cilat janë kualifikuar vetëm si krime. 
Tashmë, sikurse ilustrohet edhe në tabelën në vijim, shumica e figurave të veprave penale 
kundër mjedisit në KP në fuqi janë kualifikuar si krime.   

 
Tabela nr.III/1 
  Neni  201 202 203 204 205 206 206/a 206/b 207 
 Krime 1 2 2 - - - 3 2 - 
 Kundërvajtje penale 1 - - 2 1 2 - - 1 

 
Duke patur parasysh se klasifikimi apo cilësimi i një vepre penale si krim apo 

kundërvajtje penale, jo vetëm që është një tregues i vlerësimit të ligjvënësit mbi shkallën 
e rrezikshmërisë shoqërore të veprës së caktuar, i cili pasqyrohet më tej në llojin dhe 
masën e dënimit të zbatueshëm sipas rastit, por njëkohësisht sjell edhe disa pasoja të 
rëndësishme lidhur me institute të caktuara të së drejtës penale, shumica e figurave të 
veprave penale kundër mjedisit, si figura krimi, paraqesin karakteristika të përbashkëta të 
krimeve sikurse janë: a) faza e tentativës është e dënueshme penalisht në çdo rast të 
krimit të kryer me dashje; b) afat më i gjatë i parashkrimit të ndjekjes penale; c) mosha 
për përgjegjësi penale është më e ulët; ç) përsëritja e veprës pas dhënies së një dënimi 
përbën rrethanë rënduese në caktimin e dënimit, etj.  

106 
 



Enkelejda Turkeshi  Mbrojtja juridike penale e mjedisit 

Përveçse një fushë relativisht e re e të drejtës penale,15 krimi mjedisor, në dallim 
nga krimet e tjera të ashtuquajtura “tradicionale” apo “klasike”, sjell “një perspektivë 
krejtësisht të ndryshme në sistemin ligjor penal”, pasi në dallim nga kriminaliteti 
tradicional, i cili “kërcënon stabilitetin shoqëror”, krimet mjedisore “kërcënojnë 
mbijetesën e vetë qenieve njerëzore dhe jo thjesht stabilitetin shoqëror”, duke bërë që 
objektiv kryesor në këtë rast të jetë “mbijetesa e vetë shoqërisë”.16 

Në literaturën e huaj janë konstatuar jo pak vështirësi në arritjen e një përkufizimi 
të gjithëpranuar mbi konceptin e krimit mjedisor. Në varësi të perspektivave të ndryshme 
mbi krimin mjedisor, duke filluar nga ato morale, filozofike, si dhe ato juridike, 
aktualisht ekzistojnë disa përkufizime të ndryshme, ndër të cilat përfshihet edhe një 
përkufizim i përdorur shpesh sipas qasjes ligjore, në bazë të të cilit me krim mjedisor do 
të kuptojmë “vetëm ato veprime ose mosveprime që në mënyrë të drejtpërdrejtë ose jo të 
drejtpërdrejtë dëmtojnë mjedisin dhe që janë të ndaluara me ligj”.17  Megjithatë, tendenca 
kryesore është drejt adoptimit të një definicioni ligjor mjaftueshëm të gjerë të “krimit 
mjedisor”, i cili bazohet në veprat penale mjedisore të përcaktuara në legjislacionin 
penal.18 
 Po kështu, në kontekstin e vlerësimit të opsioneve të mundshme, që do të ishin më 
të përshtatshme për realizimin e përafrimit të përcaktimit të veprave penale kundër 
mjedisit në nivel komunitar, edhe Komisioni Evropian, duke konstatuar se për kuptimin e 
krimit mjedisor ekzistojnë definicione të ndryshme, ka vlerësuar se ai mund të 
përcaktohej si një kategori veprash penale që përfshijnë “ato veprime ose mosveprime që 
dëmtojnë mjedisin në mënyrë të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë dhe që konsistojnë 
në një shkelje të legjislacionit”.19 Sipas tij, fakti i shkeljes së legjislacionit mjedisor të 
zbatueshëm në një rast konkret do të përcaktojë ekzistencën e krimit mjedisor. 
Megjithatë, Komisioni ka evidentuar ekzistencën e një tendence për të shkuar më tej dhe 
për ta mbrojtur mjedisin, si të tillë, nëpërmjet të drejtës penale, në bazë të së cilës disa 
veprime të caktuara që shkaktojnë një dëm veçanërisht të rëndë në mjedis mund të 
konsiderohen si vepra penale pavarësisht nga fakti nëse ato përbëjnë apo jo një shkelje të 
legjislacionit mjedisor.     

Në përgjithësi është pranuar se veprat penale kundër mjedisit, si vepra të 
kundërligjshme që dëmtojnë mjedisin, përfshijnë ato veprime ose mosveprime që lidhen 
me gjuetinë apo tregtimin e paligjshëm të florës dhe faunës, veprat e ndotjes si veprime 
ose mosveprime të kundërligjshme që ndotin ajrin, ujin ose tokën, si dhe transportimin e 

15 Në shumicën e shteteve Evropiane, por edhe në SHBA, krimet mjedisore apo ligjet penale kryesore në 
mbrojtje të mjedisit janë miratuar për herë të parë në vitet ’70 të shek.XX. (S.F.Mandiberg, M.G. Faure, A 
graduated punishment approach to environmental crimes: Beyond vindication of administrative authority 
in the United States and Europe, vep. e cit., f. 448) 
16 A.Vercher, Some reflections on the use of criminal law for the protection of the environment, në 
Proceedings of XIVth International Congress on Social Defence, Portugali, 2002, f.106, në faqen e 
internetit <http://www.defensesociale.org/02/2002.pdf>. 
17 S. Bell, D. McGillivray, Environmental Law, seventh edition, Oxford University Press, 2008, f.254-255. 
18 Po aty, f.255.  
19 Commission Staff Working Document, Accompanying Document to the Proposal for a directive of the 
European Parliament and of the Council on the protection of the environment through criminal law, 
Impact Assessment, Brussels, 9 February 2007, SEC(2007) 160, f.4. 

107 
 

                                                 

http://www.defensesociale.org/02/2002.pdf


Enkelejda Turkeshi  Mbrojtja juridike penale e mjedisit 

substancave të ndaluara si transportimi i kundërligjshëm i materialeve radioaktive dhe 
transferimi i paligjshëm i mbetjeve të rrezikshme.20 

Sikurse vihet re, koncepti i krimit mjedisor është shumë i gjerë dhe përfshin një 
numër të madh veprash, disa prej të cilave janë të lidhura me trafikimin e paligjshëm të 
substancave të ndryshme, si p.sh. trafikimi i paligjshëm i mbetjeve të rrezikshme, i cili 
favorizohet nga diferencat e mëdha që ekzistojnë në çmimet e trajtimit të tyre të ligjshëm 
nga ai i paligjshëm, apo tregu i zi i substancave ozonholluese, etj.21  

Në përgjithësi, në literaturë është pranuar se për mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet të 
drejtës penale mund të përdoren disa modele apo struktura të veprave penale, duke filluar 
nga modeli i “rrezikimit abstrakt”, nëpërmjet të cilit sigurohet një mbrojtje penale që në 
fazat e hershme të vënies në rrezik të vlerave dhe interesave mjedisore.22  

Sipas autorëve Susan F. Mandiberg dhe Michael G. Faure, nëse qëllimi i 
ligjvënësit përmes legjislacionit penal mjedisor është me të vërtetë mbrojtja e mjedisit 
dhe jo thjesht mbrojtja e njerëzve dhe e veprimtarisë së tyre, atëherë ky objektiv apo 
qëllim do të mund të arrihet në mënyrë më efektive përmes dispozitave ligjore që realisht 
fokusohen tek mjedisi.23 Në këtë kontekst, që në një studim të vitit 1995, autorët Michael 
Faure dhe Marjolein Visser kanë propozuar dhe analizuar katër modele të krimeve 
mjedisore24, të cilat janë riformuluar me plotësime edhe në një studim të mëvonshëm të 
vitit 2008. Sipas këtij të fundit, katër modelet e inkriminimit të dëmit në mjedis, të cilat, 
bashkë me variacionet brenda për brenda secilit model, sugjerojnë llojet e veprave penale 
që mund të miratohen nga ligjvënësi mund të përmblidhen si vijon: 

1) modeli i veprave penale të “rrezikimit abstrakt” (Abstract Endangerment), i cili 
inkriminon mosbindjen apo shkeljen e rregullave dhe kërkesave administrative per se (në 
vetvete); 

2) modeli i veprave të “rrezikimit konkret” (Concrete Endangerment), i cili 
përfshin sjellje që jo vetëm shkelin legjislacionin rregullator, por edhe paraqesin një 
kërcënim për dëme në mjedis. Këto vepra penale, së paku në pamje të parë, synojnë dy 
dëme sociale; 

3) modeli i veprave të “dëmit konkret” (Concrete Harm) përfshin ato sjellje që jo 
vetëm shkelin një rregull administrativ, por edhe shkaktojnë dëme konkrete në mjedis; 

20 R.White, The Criminalisation of Environmental Harm, Criminal Justice Matters, London Centre for 
Crime and Justice Studies, King’s College, 2008 në R.White, Introduction: Environmental crime and eco-
global criminology, si dhe D.Heckenberg, Studying environmental crime: keywords, acronyms and sources 
of information, në R.White (editor), Enviromental Crime: A reader, Willan Publishing, UK, 2009, f.2 dhe 
12. 
21 Commission Staff Working Document, Accompanying Document to the Proposal for a directive of the 
European Parliament and of the Council on the protection of the environment through criminal law, 
Impact Assessment, 2007, vep. e cit., f.6. 
22 M.G. Faure, G.Heine (Koordinatorë), Final Report: Criminal Penalties in EU Member States’ 
Environmental Law, vep. e cit., f.329 e në vijim. 
23 S.F.Mandiberg, M.G. Faure, A graduated punishment approach to environmental crimes: Beyond 
vindication of administrative authority in the United States and Europe, vep. e cit., f.450. 
24 M.Faure, M.Visser, How to Punish Environmental Pollution? Some Reflections on Various Models of 
Criminalization of Environmental Harm, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice,  
Vol.3, Nr.4, 1995, f.316-368, në S.F.Mandiberg, M.G. Faure, A graduated punishment approach to 
environmental crimes: Beyond vindication of administrative authority in the United States and Europe, 
vep. e cit., f. 451-452. 
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4) modeli i katërt i krimeve të “dëmit të rëndë në mjedis” (Serious Environmental 
Harm), nëpërmjet të cilit dënohen sjelljet që shkaktojnë dëme shumë të rënda mbi 
mjedisin. Përmes këtij modeli synohet të parandalohet ose dënohet vetëm dëmi i 
shkaktuar ndaj vetë mjedisit, pavarësisht nëse autori ka shkelur apo jo kërkesat e lejes ose 
rregulla të tjera të kuadrit rregullator. 25 
  Vlen të theksohet se, gjatë hartimit të normave penale, ligjvënësit jo gjithmonë e 
bëjnë dallimin midis këtyre modeleve, pasi ka raste kur përmbajtja e normës penale 
përfshin njëherësh disa modele, duke shfaqur në këtë mënyrë një përzierje apo shkrirje të 
modeleve të ndryshme.26  Nga analiza e bërë nga studiuesit Mandiberg dhe Faure duke iu 
referuar legjislacionit përkatës në SHBA dhe në disa shtete të Evropës ka rezultuar se 
shumica e dispozitave ligjore mbi krimet mjedisore fokusohen në ndëshkimin e 
mosbindjes ndaj rregullave dhe vendimeve administrative dhe, në këtë kontekst, 
vlerësohet se ligjvënësit evropianë dhe amerikanë nuk kanë arritur të ndërtojnë një 
strukturë të plotë, me vepra penale mjedisore nga të katër modelet e mundshme.    

Në këtë kontekst, Mandiberg dhe Faure rekomandojnë që legjislacioni penal të 
përfshijë një spektër të plotë të veprave penale mjedisore, ndër të cilat të ketë edhe vepra 
penale që fokusohen në vlerat mjedisore, krahas atyre që fokusohen kryesisht në vlera 
administrative (respektimin e autoritetit administrativ).  Sipas vlerësimit të tyre, marrja në 
konsideratë e modeleve të tilla të inkriminimit të dëmit në mjedis, si dhe e një skeme të 
shkallëzuar të dënimit është e rëndësishme për disa arsye praktike, ndër të cilat theksohet 
fakti se një qasje e tillë do të bënte të mundur që figurat e veprave penale të formulohen 
apo përcaktohen saktë, në drejtim të pasqyrimit të shkallës apo niveleve të ndryshme të 
vënies në rrezik apo shkaktimit real të dëmit në mjedis, si dhe që dënimi përkatës t’i 
përshtatet më mirë veprës së autorit (rrezikshmërisë së saj). 

Veprat penale të ndotjes së mjedisit që parashikohen aktualisht në KP në fuqi 
paraqesin elemente të disa prej modeleve të lartpërmendura, të cilat do të evidentohen në 
detaje në vijim të këtij punimi, gjatë analizës së secilës figurë konkrete. Megjithatë, vlen 
të theksohet se në gjendjen aktuale, në KP vihet re mungesa e disa modeleve apo 
variacioneve të tyre të rëndësishme në drejtim të sigurimit të një skeme apo sistemi sa më 
të plotë të veprave penale që drejtohen kundër mjedisit.  

Në teorinë e të drejtës penale, koncepti i “rrezikut” është përkufizuar si “mundësi 
për cënim të së mirës juridike të mbrojtur”27 dhe dy llojet e tij, të rrezikimit abstrakt dhe 
konkret, kanë kuptimin e “dy shkallëve të mundësisë së paraqitjes së cënimit” të së mirës 
juridike.28 Në rastin e rrezikimit abstrakt krijohet “mundësia abstrakte e rrezikimit të 
objektit të mbrojtjes”, ndërsa në rastin e rrezikimit konkret krijohet “mundësia konkrete 
apo e drejtpërdrejtë” e shkaktimit të pasojës ndaj objektit të mbrojtur.29 

Në dallim nga veprat penale të rrezikimit abstrakt, veprat penale të rrezikimit 
konkret e kanë rrezikun të parashikuar si element të figurës së veprës penale, i cili duhet 
të provohet konkretisht në çdo rast, duke patur parasysh se relevante në këtë drejtim është 

25 S.F.Mandiberg, M.G. Faure, A graduated punishment approach to environmental crimes: Beyond 
vindication of administrative authority in the United States and Europe, vep. e cit., f. 452 dhe 469 e në 
vijim. 
26 Po aty, f.453. 
27 V.Kambovski, E drejta penale, Pjesa e Posaçme, Shkup, 2003, f.386, në V.Kambovski, E drejta penale, 
Pjesa e Përgjithshme, 2007, vep.e cit., f.174. 
28 V.Kambovski, E drejta penale, Pjesa e Përgjithshme, vep.e cit., f.174. 
29 I.Salihu, E drejta Penale, Pjesa e Përgjithshme, vep.e cit., f.201. 
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që nga tërësia e rrethanave të rastit konkret, të provohet se veprimi apo mosveprimi i 
kundërligjshëm ka “krijuar realisht rrezik konkret si mundësi e afërt për paraqitjen e 
cënimit” të objektit.30 Nga ana tjetër, për ekzistencën e veprave penale të rrezikimit 
abstrakt, të cilat, “sipas përvojës së përgjithshmë” janë të rrezikshme në vetvete, mjafton 
të vërtetohet se subjekti ka kryer ndonjë nga veprimet ose mosveprimet e përfshira në 
figurën konkrete të veprës penale, pasi rreziku nuk është element i figurës së veprës 
penale dhe nuk duhet të vërtetohet, por përbën vetëm motivin për të cilin ligjvënësi e ka 
inkriminuar veprën përkatëse.31 Në veprat penale të rrezikimit abstrakt, pasoja është “e 
supozuar” dhe si e tillë, “nuk është relevante për ekzistencën e veprës dhe as nuk 
verifikohet in concreto”32. Këto lloj veprash quhen të kryera kur kryhet veprimi ose 
mosveprimi i kundërligjshëm, i cili krijon mundësinë për rrezikim konkret33të objektit të 
mbrojtur posaçërisht nga legjislacioni penal. 

Në këtë kontekst, duke u bazuar në ndarjen e veprave penale në formale dhe 
materiale, si dhe veçanërisht në ndarjen e mëtejshme të këtyre të fundit për nga “forma e 
pasojës” në vepra të cënimit (dëmtimit ose shkatërrimit të objektit) dhe vepra të 
kërcënimit (shkaktimit të rrezikut për objektin), në teorinë e të drejtës penale veprat 
penale të rrezikimit konkret janë konsideruar edhe si vepra penale materiale (pasoja e 
kërkuar si element i figurës konkrete është shkaktimi i rrezikut), ndërsa ato të rrezikimit 
abstrakt si vepra penale formale (mjafton veprimi ose mosveprimi i parashikuar në 
figurën konkrete, pa qenë e nevojshme ardhja e ndonjë pasoje).34  

Në kushtet e zhvillimit aktual të teknologjisë, kur ekziston një rrezik i madh për 
shkaktimin e pasojave të dëmshme deri në katastrofale, vlerësohet se në botën 
bashkëkohore, jo vetëm aktualisht, por akoma edhe më tepër në të ardhmen, veprat 
penale që rrezikojnë do të jenë “aktuale”, duke patur parasysh se me këto lloje të veprave 
penale, duke ndëshkuar autorët që krijojnë situata apo gjendje të tilla, të cilat “kanë 
mundur të asgjësojnë apo dëmtojnë të mira juridike të caktuara”, synohet të arrihet 
parandalimi i dëmtimit ose shkatërrimit të objekteve të caktuara.35 Në këtë këndvështrim, 
vepra penale e rrezikimit, veçanërisht ajo e rrezikimit abstrakt është konsideruar si mjeti 
më i përshtatshëm për parandalim, i cili është mëse i nevojshëm në një shoqëri të rrezikut 
sikurse është ajo e ditëve të sotme, në të cilën zhvillimi teknologjik krijon gjithnjë e më 
shumë raste të rrezikimit për mjedisin.36 Në lidhje me përdorimin e teknikës së 
inkriminimit të rrezikimit abstrakt në raport me atë konkret, aktualisht vihet re se ky i 
fundit është inkriminuar më shpesh në të drejtën penale.37   

Lidhur me elementin objektiv të lidhjes shkakësore në veprat penale kundër 
mjedisit, kur ato janë vepra penale të dëmtimit ose të rrezikimit konkret, në literaturën 

30 V.Kambovski, E drejta penale, Pjesa e Përgjithshme, vep.e cit., f.175. 
31 Po aty. 
32 P.Graven, L’infraction penale punissable, Deuxieme edition, Berne, 1995, f.87, në V.Kambovski, E 
drejta penale, Pjesa e Përgjithshme, vep.e cit., f.173. 
33 I.Salihu, E drejta Penale, Pjesa e Përgjithshme, vep.e cit., f.202. 
34 V.Kambovski, E drejta penale, Pjesa e Përgjithshme, vep.e cit., f.174-175, si dhe I.Elezi, S.Kaçupi, 
M.Haxhia, Komentari i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë (Pjesa e Përgjithshme), 2012, vep. e cit.,   
f. 63-64. 
35 I.Salihu, E drejta Penale, Pjesa e Përgjithshme, vep.e cit., f.202-203. 
36 G.Di Nardo, G.Di Nardo, I reati ambientali, Padova, 2006, f.57 në N.Jurisch, Il diritto penale 
dell’ambiente, vep.e cit., f.47.  
37 I.Salihu, E drejta Penale, Pjesa e Përgjithshme, vep.e cit., f.201. 
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juridike të huaj është evidentuar se, në zbatimin në praktikë të normave juridike penale 
mbi veprat penale mjedisore janë shfaqur shpesh vështirësi lidhur me konstatimin e 
lidhjes shkakësore midis sjelljes (veprimit ose mosveprimit) së kundërligjshme të një 
subjekti të caktuar dhe pasojës në mjedis.38 Çështja e konstatimit të lidhjes shkakësore 
bëhet edhe më e ndjeshme në fushën e mjedisit, për arsye se në këtë sektor cënimet më të 
mëdha të objektit të mbrojtur vijnë kryesisht si pasojë e efektit sinergjik (si p.sh. reaksion 
kimik apo kombinime të tjera të efekteve të dy substancave që në vetvete nuk janë të 
dëmshme), efektit kumulativ (si p.sh., përforcimi me kalimin e kohës i efektit të 
dëmshëm të një substance sa herë që ajo futet në ekosistem) ose efektit shumator (kur 
efekti i dëmshëm shkaktohet nga bashkimi sasior i shkarkimeve të njëkohshme të 
substancave që në vetvete nuk janë të dëmshme) të veprimeve ose mosveprimeve të 
subjekteve të veçanta.39 

Në këtë kontekst, shtimi i inkriminimeve për vepra të rrezikimit abstrakt është 
rekomanduar ndër të tjera edhe si një zgjidhje për problematikën që jo rrallë herë shfaqet 
në konstatimin e lidhjes shkakësore në veprat penale kundër mjedisit dhe, veçanërisht, 
kur pasoja e dëmshme vjen si rezultat i akumulimit të veprimeve ose mosveprimeve të 
disa personave që kanë vepruar njëri pas tjetrit, por në mënyrë të pavaruar nga njëri-tjetri, 
duke e bërë kështu gati të pamundur që sjellja e secilit prej tyre të izolohet apo ndahet 
nga të tjerët, për të përcaktuar kontributin kauzal në shkaktimin e rrezikut apo të 
dëmtimit.40 Në literaturën italiane është shprehur mendimi se ka qenë pikërisht 
vështirësia e të provuarit të lidhjes shkakësore që ka çuar në prirjen e ligjvënësit italian 
për vepra të rrezikimit abstrakt se sa ato të rrezikimit konkret ose të dëmtimit.41  

Megjithatë, ndonëse përdorimi i modelit të veprave të rrezikimit abstrakt është i 
pashmangshëm kur bëhet fjalë për veprat penale kundër mjedisit, nga ana tjetër nuk 
rekomandohet që të teprohet në këtë drejtim, duke përjashtuar sa më shumë vepra të 
dëmtimit në këtë fushë specifike. Sipas autorëve Mandiberg dhe Faure,42 çdo sistem i 
veprave penale kundër mjedisit, të cilit do t’i mungonin veprat e dëmtimit konkret do të 
barazonte rrezikshmërinë e shkallëve të ndryshme të kriminalitetit, pasi nëse ky sistem do 
të përfshinte edhe krimet e dëmtimit konkret (për më tepër ato të dëmtimit të rëndë të 
mjedisit), ato do të dënoheshin më rëndë se sa veprat e rrezikimit abstrakt ose konkret. Si 
rrjedhim, ata rekomandojnë që përzgjedhja e ligjvënësit të mos ndalet vetëm tek veprat e 
rrezikimit abstrakt apo konkret, ndonëse ato janë më të lehta për t’u provuar, duke qenë 
se nuk kërkojnë që të provohet se autori ka shkaktuar një dëm konkret. Në këtë kontekst, 
sipas tyre, megjithë vështirësitë që mbart në vetvete, është e preferueshme që të përballen 
sfidat e veçanta që paraqet konstatimi i lidhjes shkakësore në rastin e veprave penale 
kundër mjedisit, duke iu referuar zgjidhjeve të ofruara, së paku për problemet e ngjashme 
që shfaqen më shpesh në kontekstin e krimeve të tjera tradicionale, si p.sh. vrasja ose 
vepra të tjera materiale.     

Në një përkufizim të përgjithshëm të bazuar në dispozitat përkatëse në KP në fuqi, 
me vepra penale kundër mjedisit kuptojmë ato veprime ose mosveprime që cënojnë ose 

38 N.Jurisch, Il diritto penale dell’ambiente, vep.e cit., f.213 dhe L.Ramacci, Diritto penale dell’ambiente, 
vep.e cit., f.60-64. 
39 N.Jurisch, Il diritto penale dell’ambiente, vep.e cit., f.210. 
40 Po aty, f.214-217. 
41 Po aty, f.47. 
42 S.F.Mandiberg, M.G. Faure, A graduated punishment approach to environmental crimes: Beyond 
vindication of administrative authority in the United States and Europe, vep. e cit., f.479. 
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vënë në rrezik mbrojtjen e mjedisit (në disa përbërës të tij të veçantë) nga ndotja dhe 
dëmtimi, të kryera me faj dhe të parashikuara shprehimisht në ligj si vepra penale.   

Në bazë të KP në fuqi, me shtesat e vitit 2008, llojet e veprave penale kundër 
mjedisit, sipas tematikës apo fushës përkatëse janë si vijon: 

Ajri- ndotja e ajrit (neni 201) 
Mbetjet toksike dhe radioaktive- Transportimi i mbeturinave toksike (neni 202) 
Uji- Ndotja e ujërave (neni 203) 
Peshkimi- Peshkimi i ndaluar (neni 204)  
Pyjet dhe mjedisi pyjor- Prerja e paligjshme e pyjeve (neni 205); Shkatërrimi me 
zjarr i pyjeve dhe i mjedisit pyjor (neni 206/a); Shkatërrimi nga pakujdesia me 
zjarr i pyjeve dhe i mjedisit pyjor (neni 206/b)  
Drurët dekorativë dhe frutorë- Prerja e drurëve dekorativë dhe frutorë (neni 206) 
Bimët dhe kafshët- Shkelja e karantinës së bimëve dhe kafshëve (neni 207) 
Disa nga këto vepra kryhen vetëm me veprime aktive, ndërsa disa të tjera mund të 

kryhen si me veprime, ashtu edhe me mosveprime.  
Me përjashtim të disa figurave të veprave penale, të cilat mund të kryhen vetëm 

me dashje, shumica e figurave konkrete të veprave penale kundër mjedisit mund të 
kryhen me të dy format e fajit. Në këtë këndvështrim, fusha e zbatimit të shumicës së 
dispozitave të KP në mbrojtje të mjedisit është e gjerë, pasi ajo nuk kufizohet për shkak 
të formës së fajit me të cilën ka vepruar subjekti i veprës.  
 Vlen të theksohet se, për asnjë prej figurave të cilësuara të veprave penale kundër 
mjedisit të parashikuara në KP në fuqi, nuk janë parashikuar rrethanat cilësuese të 
kryerjes së veprës në bashkëpunim apo më shumë se një herë, të cilat aktualisht janë të 
parashikuara në KP për shumë vepra të tjera penale. Si rrjedhim, për secilën prej veprave 
penale kundër mjedisit, nëse vepra është kryer në bashkëpunim do të zbatohen rregullat e 
bashkëpunimit (të thjeshtë ose të veçantë, sipas rastit), ndërsa në rast se vepra është kryer 
më shumë se një herë dhe nuk është dhënë një dënim për veprën e parë, atëherë do të 
zbatohet dispozita përkatëse aq herë sa është kryer me përsëritje vepra penale në rastin 
konkret.  
 Lidhur me vendin e kryerjes së veprës penale kundër mjedisit dhe zbatimin e ligjit 
penal shqiptar, vlejnë rregullat e parashikuara në pjesën e përgjithshme të KP, të cilat, 
parë në këndvështrimin e zbatimit të kreut IV të pjesës së posaçme të KP në rastet kur 
veprat penale kundër mjedisit janë kryer jashtë territorit të RSH-së, në kuptimin që i është 
dhënë këtij të fundit në nenin 5 të KP, rezultojnë në këto efekte apo pasoja, në varësi të 
shtetësisë së autorit të tyre: 

(a) nëse vepra është kryer në territorin e një shteti tjetër nga një shtetas shqiptar 
apo person me dy shtetësi, ku njëra është shtetësi shqiptare,43 KP shqiptar do të zbatohet 
vetëm për ato vepra penale kundër mjedisit që përbëjnë krime dhe vetëm nëse plotësohen 
edhe këto dy kushte të tjera të parashikuara në paragrafin e dytë të nenit 6 të KP në fuqi:  

- krimi mjedisor është njëkohësisht i dënueshëm në të dyja shtetet, si dhe  
- derisa nuk është dhënë për të një vendim përfundimtar nga një gjykatë e huaj.  
Si rrjedhim, nëse plotësohen këto kushte, KP shqiptar mund të zbatohet vetëm për 

veprat penale kundër mjedisit të parashikuara në nenin 201, paragrafi i dytë, si dhe në 
nenet 202, 203, 206/a dhe 206/b. 

43 Sipas nenit 6, paragrafi i tretë i KP, në kuptim të këtij neni, edhe personat me dy shtetësi, të cilët përveç 
shtetësisë shqiptare gëzojnë edhe shtetësi tjetër, do të konsiderohen shtetas shqiptarë. 
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(b) nëse vepra është kryer nga një shtetas i huaj apo person pa shtetësi44, atëherë  
KP shqiptar do të zbatohet nëse plotësohen në mënyrë kumulative kushtet e parashikuara 
në paragrafin e dytë të nenit 7, si vijon: 

- vepra është kryer në dëm të interesave të shtetit ose të shtetasit shqiptar,  
- vepra e kryer përbën krim, si dhe  
- vepra e kryer përfshihet në listën e mbyllur të krimeve të parashikuar në nenin 7 

të KP, në të cilën, aktualisht, krimet kundër mjedisit nuk janë parashikuar si një kategori 
e veçantë e krimeve për të cilën mund të zbatohet ligji penal shqiptar. E vetmja kategori e 
gjerë krimesh e përfshirë në këtë listë të mbyllur, e cila mund të përfshijë indirekt ndonjë 
nga krimet mjedisore të kreut IV të pjesës së posaçme të KP, është ajo e parashikuar në 
shkronjën “g” të kësaj liste, mbi krimet “që cënojnë jetën dhe shëndetin e shtetasit 
shqiptar, për të cilat ligji parashikon dënim mbi pesë vjet burgim ose çdo lloj dënimi më 
të rëndë”.  

Gjithashtu, në bazë të nenit 7/a mbi juridiksionin universal, KP shqiptar do të jetë 
i zbatueshëm edhe për shtetasin e huaj apo personin pa shtetësi, që ndodhet në territorin e 
RSH-së dhe nuk është ekstraduar, i cili jashtë territorit të RSH-së ka kryer ndonjërën nga 
veprat me karakter universal, të përfshira në listën e parashikuar në këtë dispozitë të KP, 
apo ndonjë nga veprat penale për të cilat ligje të veçanta ose marrëveshje ndërkombëtare, 
ku RSH është palë, përcaktojnë zbatueshmërinë e legjislacionit penal shqiptar. 

 
 3.2 Subjekti aktiv. Zbatimi i ligjit penal ndaj personave juridikë. 
 
Veprat penale kundër mjedisit mund të kryhen nga persona fizikë ose nga persona 
juridikë. Në rastin kur ato kryhen nga persona fizikë, një rëndësi të veçantë ka shtrirja e 
sferës së përgjegjësisë penale edhe tek personat që kanë urdhëruar ose lejuar kryerjen e 
veprës penale, duke mos u kufizuar vetëm tek personi që ka ekzekutuar fizikisht veprën 
penale kundër mjedisit.45  

Ndonëse, në tërësinë e tyre, veprat penale kundër mjedisit në shumicën e rasteve 
mund të kenë si subjekt të tyre një person fizik, është konstatuar se, si rregull, veprat 
penale më të rënda, të cilat shkaktojnë dëme në mjedis përmes shkeljes së legjislacionit 
përkatës të vendosur për kontrollin e ndotjes së tij, kanë tendencën që të kryhen më së 
shumti nga kompani të ndryshme dhe kjo për shkak të nivelit të veprimtarisë industriale 
të kryer prej tyre.46 Nga studimet e kryera në shtete të ndryshme, si Hollandë, Finlandë, 
etj, ka rezultuar se rastet tipike të përgjegjësisë së personave juridikë lidhen pikërisht me 
veprat penale kundër mjedisit, të cilat zënë edhe vendin kryesor ndër veprat penale që 
rezultojnë të jenë kryer pothuajse rregullisht nga personat juridikë publikë në Hollandë.47   

44 Në bazë të nenit 8 të KP, edhe për personin pa shtetësi që kryen krim jashtë territorit të Republikës së 
Shqipërisë, vlejnë rregullat e nenit 7 të këtij Kodi. 
45 Shih rekomandimin nr.7 në Rezolutat e Kongresit të XII-të Ndërkombëtar të së Drejtës Penale 
(Hamburg, 16-22 Shtator 1979) në: Resolutions of the Congresses of the AIDP/IAPL (1926-2004), vep. e 
cit., f.100. 
46 S. Bell, D. McGillivray, Environmental Law, vep.e cit., f.264. 
47 M.Tolvanen, Trust, business ethics and crime prevention – corporate criminal liability in Finland, 
Jurisprudencija, 1(115), 2009, f.354; R.Widdershoven,, Encroachment of criminal law in administrative law 
in the Netherlands, vep. e cit. 
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 Në këtë kontekst, një rëndësi të veçantë në lidhje me subjektin aktiv të veprave 
penale kundër mjedisit paraqet instituti i përgjegjësisë penale të personave juridikë.48 
Njohja e përgjegjësisë penale të personave juridikë është një ndër institutet më të reja të 
së drejtës penale. Në fakt, edhe vetë koncepti i personit juridik ka një origjinë relativisht 
të vonët, pasi formulimi i parë i tij është bërë në gjysmën e parë të shekullit XIX, ndërsa 
përpunimi më i plotë dhe përfshirja e tij në gjuhën juridike janë të gjysmës së dytë të 
shekullit49. 

Për një kohë të gjatë personat juridikë nuk janë përgjigjur penalisht dhe një nga 
arsyet kryesore ka qenë se e drejta penale është ndërtuar si e tillë për autorët individë ose 
persona fizikë50, pra mbi bazën e parimit të përgjegjësisë penale individuale. Ndonëse me 
kalimin e kohës shumë shtete e kanë pranuar përgjegjësinë penale të personave juridikë 
në legjislacionet e tyre penale, zgjidhja e çëshjes nëse personat juridikë mund të 
konsiderohen subjekte të veprave penale vazhdon të konsiderohet “shumë komplekse”51 
edhe në të drejtën penale bashkëkohore. Debati vazhdon të jetë i pranishëm midis 
përkrahësve të këtij instituti nga njëra anë, të cilët theksojnë rëndësinë që ai ka në kuadrin 
e politikës penale të një vendi, si dhe kundërshtarëve të tij nga ana tjetër, të cilët 
theksojnë se, me këtë qëndrim devijohet nga parimi i përgjithshëm që subjektin e veprës 
penale e identifikon me individin, personin fizik,52 dhe se, dënimi në rrugë administrative 
do të ishte i mjaftueshëm në rastin e personit juridik53.  

Përpjekjet e para për të vënë para përgjegjësisë penale personat juridikë janë bërë 
nga shtetet e sistemit common law, si p.sh. Anglia, SHBA dhe Kanadaja, ndër të tjera jo 
vetëm për shkak se në traditën common law nuk është përfshirë në asnjë rast parimi 
societas delinquere non potest54 (një person juridik nuk ka aftësi delinkuente)55, por  
edhe për shkak se në këto vende revolucioni industrial ka filluar me herët se në vendet e 
tjera56. Ndërkohë në sistemet juridike të Evropës kontinentale, kodet penale të të cilave 
bazohen në parimin e fajësisë individuale, sanksionimi i përgjegjësisë penale të 
personave juridikë në kodet e tyre penale është përballur me shumë kritika. Në shtete të 
Evropës Perëndimore, si p.sh. Franca dhe Gjermania, për një kohë të gjatë parimi 
“societas delinquere non potest” ka ndaluar plotësisht pranimin e përgjegjësisë penale të 
personave juridikë57. Hollanda ka qenë i pari shtet evropian, i cili ka parashikuar këtë 

48 Analiza e këtij instituti në vijim të këtij punimi i referohet kryesisht referimit me temë “Liability of legal 
persons for criminal offences in the economic sphere” që kam paraqitur në konferencën ndërkombëtare 
“Criminal Law and the Economy”, Tiranë, 10-11 Qershor 2010.  
49 F. Galgano, E drejta private, Shtëpia botuese “Luarasi”, 1999, f.97. 
50 M. Jefferson, Criminal Law, 7 th edition, Pearson Education Limited, England, 2006, f.202. 
51 I. Salihu, E drejta penale, Pjesa e Përgjithshme, vep. e cit., f.191. 
52 Sh. Muçi, E drejta penale, pjesa e përgjithshme, Shtëpia botuese “Dudaj”, Tiranë, 2007, f.130-131. 
53 E. Bala, Dënimi penal i personit juridik, Jeta Juridike, Nr.4, Dhjetor 2008, Shkolla e Magjistraturës, f.90. 
54 E. B. Diskant, Comparative corporate criminal liability: exploring the uniquely american doctrine 
through comparative criminal procedure, The Yale Law Journal, Volume 118, Issue 1, 2008, f.130, në 
faqen e internetit <http://www.yalelawjournal.org/images/pdfs/729.pdf>. 
55 V.Kambovski, E drejta penale, Pjesa e Përgjithshme, vep.e cit., f. 150. 
56 M. Wagner, Corporate Criminal Liability, National and Intenational Responses, International Centre for 
Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, 1999, f.2, në faqen e internetit <http://www.icclr.law. 
ubc.ca/Publications/Reports/CorporateCriminal.pdf>. 
57 S. Sun Beale, A. G. Safwat, What Developments in Western Europe Tell Us About American Critiques of 
Corporate Criminal Liability, 8 BUFF. CRIM. L. REV. 89, 105 (2004), në E.B. Diskant, Comparative 
corporate criminal liability: exploring the uniquely american doctrine through comparative criminal 
procedure, The Yale Law Journal, Volume 118, Issue 1, 2008, f.129.   
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formë të përgjegjësisë në të drejtën e tij penale58, fillimisht në vitin 1951 vetëm për 
krimet ekonomike (në Aktin mbi Krimet Ekonomike) derisa në vitin 1976 në nenin 51 të 
KP u parashikua se personi juridik mund të merrej në përgjegjësi penale për çdo lloj 
vepre penale59. Që nga ajo kohë e deri tani së fundi, shumë shtete të kontinentit Evropian 
kanë zgjedhur të ndryshojnë traditën e tyre ligjore duke pranuar përgjegjësinë penale të 
personave juridikë.  

Një rol të rëndësishëm në nxitjen e këtyre ndryshimeve në legjislacionin penal të 
shteteve evropiane kanë patur edhe instrumentat juridikë ndërkombëtarë përmes 
rekomandimeve, si dhe detyrimeve që shtetet kanë marrë përsipër të plotësojnë në 
kuadrin e disa konventave të rëndësishme ndërkombëtare që kanë të bëjnë me format “e 
reja”60 të kriminalitetit.61 Ndërkohë, një qëndrim i ngjashëm është mbajtur edhe nga BE, 
në të cilin çështja e përgjegjësisë penale të personave juridikë është trajtuar fillimisht në 
kuadrin e luftës kundër trafikimit të qënieve njerëzore dhe shfrytëzimit seksual të 
fëmijëve, në kontekstin e përpjekjeve për të vendosur rregulla të përbashkëta veprimi në 
luftën kundër formave të tilla të krimit. Në Veprimin e Përbashkët të miratuar nga 
Këshilli i BE-së në vitin 1997, kjo çështje trajtohej në mënyrë të përgjithshme, duke 
parashikuar mundësinë e marrjes edhe në përgjegjësi penale të personave juridikë për 
vepra penale të caktuara në këtë dokument, nëse ato ishin kryer në emër të tyre, ndërsa 
modalitetet do të përcaktoheshin nga vete Shtetet Anëtare me ligjet e tyre kombëtare62. 
Në vijim, mundësia për parashikimin e përgjegjësisë penale të personit juridik është 
shtrirë edhe në fusha të tjera.63  

Në këtë kontekst, edhe në Direktivën e Parlamentit Evropian dhe të Këshillit mbi 
mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet të drejtës penale të vitit 2008 është përfshirë një dispozitë 
e veçantë mbi dënimet për personat juridikë. Në nenin 7 të saj parashikohet detyrimi i 
shteteve për të marrë masat e nevojshme që sigurojnë se personat juridikë që kanë 

58 Vanja-Ivan Savić, How can the corporation become a criminal? - analyzing the paths towards corporate 
criminal liability, f.3, në faqen e internetit <http://www.law.depaul.edu/centers_institutes/ihrli/pdf/ 
savic_corporate_crim.pdf>. 
59 Business Crimes and Compliance, Criminal Liability of Companies Survey, Lex Mundi Ltd. 2008, f.244.  
60 V.Kambovski, E drejta penale, Pjesa e Përgjithshme, vep.e cit., f. 151. 
61 Përmendim këtu Rekomandimin Nr. (88) 18 të Komitetit të Ministrave të KE-së në lidhje me 
përgjegjësinë e ndërmarrjeve (enterprises) që kanë personalitet juridik për vepra penale të kryera gjatë 
ushtrimit të veprimtarisë së tyre, si dhe Konventën Penale për Korrupsionin të KE-së (1999), Konventën e 
Kombeve të Bashkuara kundër krimit të organizuar ndërkombëtar (2000), të cilat në një dispozitë të 
veçantë të tyre kanë trajtuar edhe detyrimet e shteteve palë në lidhje me masat ndaj personave juridikë, ku 
përfshihet edhe mundësia për të pranuar përgjegjësinë e tyre penale për kryerjen e veprave penale të kësaj 
natyre. (Shih nenin 18 dhe nenin 19, pika 2 të Konventës Penale për Korrupsionin të KE-së, si dhe        
nenin 10, pika 2 të Konventës së Kombeve të  Bashkuara kundër krimit të organizuar ndërkombëtar.)  
62 Titulli II, Pika A, shkronja (c) e Veprimit të Përbashkët. European Union Council, “Joint Action of       
24 February 1997 adopted by the Council on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union 
concerning action to combat trafficking in human beings and sexual exploitation of children”, 
(97/154/JHA), Official Journal of the European Communities, L 063, 04/03/1997.  
63 Një dispozitë e ngjashme mbi përgjegjësinë e personave juridikë për kryerjen e veprave penale është 
parashikuar në shumë dokumente të tjera të BE-së të miratuara në fushën e të drejtës penale, për llojet 
përkatëse të veprave penale, si p.sh. në Vendimet Kuadër të Këshillit të BE-së për luftën kundër terrorizmit 
(shih nenet 7 dhe 8, Council Framework Decision 2002/475/JHA of 13 June 2002 on combating terrorism, 
Official Journal L 164 , 22/06/2002),  për luftën kundër korrupsionit në sektorin privat (neni 5, Council 
Framework Decision 2003/568/JHA of 22 July 2003 on combating corruption in the private sector, Official 
Journal L 192, 31/07/2003), etj. 
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përgjegjësi në bazë të nenit 6 të Direktivës janë të dënueshëm me dënime efektive, 
proporcionale dhe shkurajuese. Në këtë dispozitë nuk është kërkuar detyrimisht imponimi 
i dënimeve me karakter penal ndaj personave juridikë. Sikurse është vepruar edhe në 
Direktivat e mëparshme, për sa i përket përgjegjësisë së personave juridikë është 
respektuar plotësisht e drejta e Shteteve Anëtare për të zgjedhur nëse do të parashikojnë 
apo jo përgjegjësinë penale të personave juridikë, pasi disa prej këtyre shteteve ende 
refuzojnë ta njohin këtë lloj përgjegjësie, ndër të tjera, për shkak të papajtueshmërisë së 
saj me parimin themelor të fajësisë.64 Pra, Shtetet Anëtare janë të detyruara që të 
sigurojnë se personat juridikë do të kenë përgjegjësi për veprat penale të kryera dhe se 
ndaj tyre do të zbatohen dënime, të cilat mund të jenë penale ose jopenale. 

Duke iu referuar qëndrimit të ligjvënësit shqiptar në lidhje me përgjegjësinë 
penale të personit juridik, vihet re se njohja e këtij instituti të ri në të drejtën tonë penale 
ka kaluar në këto faza kryesore:  
- fillimisht, në vitin 1995, në një dispozitë të veçantë të KP të ri (neni 45), të vendosur në 
kreun e veçantë mbi dënimet penale, për herë të parë në legjislacionin penal shqiptar 
pranohet përgjegjësia kolektive e personave juridikë,65 duke parashikuar masat penale që 
mund të zbatoheshin ndaj tyre;66   
- në vitin 2001 dispozita e lartpërmendur shfuqizohet tërësisht; 67  
- në vitin 2004 ajo rivendoset sërish, me një përmbajtje të re,68 në formën e një dispozite 
referuese, në të cilën nuk parashikohen më si më parë “masat ndëshkuese që zbatohen 
ndaj personave juridikë”, pasi, sikurse parashikohet shprehimisht në nenin 45 të 
riformuluar, kjo çështje, bashkë me veprat penale dhe procedurën për vendosjen dhe 
ekzekutimin e masave, do të rregulloheshin me një  ligj të veçantë. Në nenin 45 të KP, të 
riformuluar nën titullin “Zbatimi i ligjit penal ndaj personave juridikë”, tashmë njihet 
shprehimisht përgjegjësia penale e personave juridikë për vepra penale të kryera në emër 
ose në dobi të tyre nga organet dhe përfaqësuesit e tyre.  
- së fundi, duke filluar nga viti 2007, kuadri ligjor për përgjegjësinë penale të personave 
juridikë është plotësuar me ligjin nr.9754, datë 14.06.2007 “Për përgjegjësinë penale të 
personave juridikë”, i cili ka hyrë në fuqi më 1 tetor 2007. Në këtë ligj të veçantë janë 
përcaktuar rregullat për përgjegjësinë, procedimin penal dhe llojet e masave ndëshkuese, 
që merren ndaj personave juridikë për kryerjen e veprës penale, duke bërë kështu 
plotësisht të mundur zbatimin e ligjit penal ndaj personave juridikë, sikurse parashikohet 
në dispozitën parimore me karakter referues të KP, të rivendosur në vitin 2004.  

Në bazë të legjislacionit shqiptar për përgjegjësinë penale të personave juridikë, jo 
të gjithë personat juridikë69 mund të përgjigjen penalisht për veprën e kryer. Sipas 

64 Shih M. Kaiafa-Gbandi, The Importance of Core Principles of Substantive Criminal Law for a European 
Criminal Policy Respecting Fundamental Rights and the Rule of Law, European Criminal Law Review, 
No.1, 2011, Volume 1, f.31. 
65 I.Elezi, S.Kaçupi, M.Haxhia, Komentari i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë (Pjesa e 
Përgjithshme), SHBLU, 1999, f. 98 dhe 233. 
66 Në bazë të kësaj dispozite, përgjegjësia e personave juridikë lidhej drejtpërdrejt me ushtrimin e 
veprimtarisë së tyre që përbënte vepër penale dhe masat penale, të cilat mund të vendoseshin nga gjykata 
në këtë rast konsistonin në: (1) mbylljen tërësisht apo pjesërisht të veprimtarisë dhe (2) konfiskimin e të 
ardhurave, mjeteve dhe çdo pasurie tjetër të siguruar nga ajo veprimtari. 
67 Shfuqizuar me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001, neni 4. 
68 Shtuar me ligjin nr.9275, datë 16.9.2004, neni 7. 
69 Duke iu referuar Kodit Civil, personat juridikë ndahen në dy kategori kryesore, në persona juridikë 
publikë dhe persona juridikë privatë. Në kategorinë e parë bëjnë pjesë institucionet e ndërmarrjet 
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modelit të KP francez,70 në nenin 45, paragrafi i parë të KP tonë është parashikuar një 
imunitet apo përjashtim i plotë nga përgjegjësia penale për institucionet shtetërore, të 
cilat nuk përgjigjen penalisht. Ndërkohë, për njësitë e qeverisjes vendore, në paragrafin e 
dytë të kësaj dispozite është pranuar përgjegjësia penale, por ajo është e kufizuar, pasi 
parashikohet vetëm për veprime të kryera gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre, të cilat 
mund të ushtrohen nëpërmjet delegimit të shërbimeve publike71. Në këtë kontekst, mund 
të thuhet se njësitë e qeverisjes vendore gëzojnë vetëm një imunitet të kufizuar në të 
drejtën penale72 dhe se ato mund të merren në përgjegjësi penale për veprime të 
paligjshme që përbëjnë vepra penale kundër mjedisit, për sa kohë që këto veprime janë 
kryer gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre, të cilat mund të ushtrohen nëpërmjet 
delegimit të shërbimeve publike.  

Krahas personave juridikë shqiptarë, në përgjegjësi penale mund të merren edhe 
persona juridikë të huaj, nëse ata kanë fituar personalitet juridik, sipas legjislacionit 
shqiptar.73  

Në kreun e dytë të ligjit “Për përgjegjësinë penale të personave juridikë” janë 
parashikuar bazat e përgjegjësisë së personave juridikë që kryejnë vepra penale. 
Konkretisht, në nenin 3 të tij parashikohet se personi juridik ka përgjegjësi vetëm për 
vepra penale të kryera në emër ose në dobi të tij: 

1)  nga organet dhe përfaqësuesit e tij, 
2) nga një person, që është nën autoritetin e personit që përfaqëson, drejton dhe 
administron personin juridik; ose 
3) për shkak të mungesës së kontrollit apo të mbikëqyrjes nga personi që drejton, 
përfaqëson dhe administron personin juridik. 
Në bazë të kësaj dispozite, përgjegjësia penale e personit juridik paraqitet si një 

lloj i veçantë i përgjegjësisë penale, pasi ajo ka edhe bazat e saj të veçanta, të specifikuara 
në këtë ligj. Ndër këto kritere apo baza të veçanta të përgjegjësisë penale të personit 
juridik, të cilat duhet të plotësohen njëkohësisht, në rradhë të parë në bazë të dispozitës së 
lartpërmendur, si dhe nenit 45 të KP, kërkohet që vepra në çdo rast të jetë kryer në emër 
ose në dobi të personit juridik. Një kriter i tillë mundëson lidhjen e veprës penale me 
personin juridik.74 Ligjvënësi shqiptar ka zgjedhur të pranojë përgjegjësinë penale të 
personit juridik jo vetëm rastin kur vepra penale është kryer në dobi të tij, por edhe rastin 
kur vepra është kryer në emër të personit juridik, ndonëse jo domosdoshmërisht edhe në 
dobi të tij. Në lidhje me këtë çështje, në legjislacionet penale të shteteve të tjera 
evropiane janë mbajtur qëndrime të ndryshme, si p.sh. në bazë të KP francez personi 
juridik përgjigjet penalisht vetëm nëse vepra është kryer “për llogari të tij nga organet ose 

shtetërore, që financohen vetë ose nga buxheti i shtetit, si dhe entet e tjera publike të njohura nga ligji si 
person juridik, ndërsa në kategorinë e dytë bëjnë pjesë shoqëritë, shoqatat, fondacionet dhe entet e tjera me 
karakter privat, të cilat e fitojnë personalitetin juridik në mënyrën e caktuar nga ligji. Shih nenet 25 dhe 26 
të Ligjit Nr.7850, datë 29.7.1994 “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar. 
70 Në bazë të nenit 121-1 të KP francez, shteti përjashtohet nga përgjegjësia penale. 
71 Neni 45, paragrafi i dytë i Kodit Penal.  
72 R.Widdershoven,, Encroachment of criminal law in administrative law in the Netherlands, vep. e cit. 
73 Neni 2, pika 2 e ligjit nr.9754, datë 14.06.2007 “Për përgjegjësinë penale të personave juridikë”. 
74 Explanatory Report on the Second Protocol to the Convention on the protection of the European 
Communities’ financial interests, Official Journal of the European Communities, C 91/8, 31.3.1999, f.3. 
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përfaqësuesit” e këtij personi juridik75, ndërkohë në bazë të KP slloven vepra penale 
duhet të jetë kryer “në emër, për llogari ose në dobi” të personit juridik76.    

Meqënëse faktikisht personi juridik vepron me anë të personave fizikë, ndër bazat 
e përgjegjësisë penale të personave juridikë është parashikuar edhe raporti që duhet të 
ekzistojë midis personit fizik që ka kryer veprën penale dhe personit juridik. Në përputhje 
me veçoritë e personit juridik në lidhje me mënyrën se si vepron dhe shpreh vullnetin e 
tij77, në KP është parashikuar se personat juridikë “përgjigjen penalisht për vepra penale, 
të kryera në emër ose në dobi të tyre nga organet dhe përfaqësuesit e tyre”78. Ndërkohë në 
një dispozitë të veçantë të ligjit “Për përgjegjësinë penale të personave juridikë” është 
shpjeguar më tej se cilët persona fizikë do të konsiderohen “organe” dhe “përfaqësues” 
që veprojnë në emër ose në dobi të personit juridik kur kryejnë një vepër penale. Në bazë 
të nenit 4 të këtij ligji, si organ ose përfaqësues i personit juridik do të konsiderohet çdo 
person fizik, i cili, sipas ligjit ose akteve të personit juridik, është ngarkuar për 
përfaqësimin, drejtimin, administrimin ose kontrollin e fushës së veprimtarisë së personit 
juridik dhe të strukturave të tij. Në një rast konkret, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka 
vendosur deklarimin fajtor të një shoqërie tregtare me përgjegjësi të kufizuar, për veprën 
penale të “Fallsifikimit të dokumentave” të kryer nga shtetasi S.B., administrator dhe 
ortak i vetëm i shoqërisë, i cili kishte përdorur dokumente të falsifikuara në ofertën e 
paraqitur në emër dhe në dobi të shoqërisë në një procedurë prokurimi të fondeve 
publike79. 

Vlen të theksohet se, përgjegjësia penale e personit juridik zbatohet edhe në rastet 
kur vepra është kryer në emër ose në dobi të personit juridik nga persona fizikë që nuk 
konsiderohen organe ose përfaqësues të tij. Megjithatë, edhe në këtë rast parashikohet një 
kriter i veçantë që vendos lidhjen me personin juridik, pasi në bazë të nenit 3/b të ligjit 
“Për përgjegjësinë penale të përsonave juridikë”, kërkohet që të provohet se personi fizik 
ka qenë nën autoritetin e personit që përfaqëson, drejton dhe administron personin 
juridik. 

Gjithashtu, në bazë të nenit 3/c të këtij ligji, personi juridik do të ketë përgjegjësi 
edhe për vepra penale të kryera në emër ose në dobi të tij “për shkak të mungesës së 
kontrollit apo të mbikëqyrjes nga personi që drejton, përfaqëson dhe administron 
personin juridik”80. Kjo bazë e veçantë për përgjegjësi penale shtron domosdoshmërinë 

75 Neni 121-2, paragrafi i parë i Kodit Penal francez. 
76 Neni 33, pika 1 i Kodit Penal slloven. 
77 Për të kuptuar më mirë mënyrën se si vepron dhe shpreh vullnetin e tij një person juridik duhet t’i 
referohemi sërish të drejtës civile. Konkretisht, në bazë të Kodit Civil “personi juridik vepron me anë të 
organeve të veta të parashikuara në ligj, në aktin e krijimit ose në statut, të cilët shprehin vullnetin e tij. 
Veprimet juridike të kryera nga organet e personit juridik, brenda kompetencave të tyre, quhen si të kryera 
nga vetë personi juridik” (neni 31). Ndërsa në lidhje me përgjegjësinë e personit juridik, në Kodin Civil 
sanksionohet përgjegjësia e tij për dëmet e shkaktuara nga organet e tij gjatë përmbushjes së detyrave të 
tyre (neni 32). 
78 Neni 45, paragrafi i parë i Kodit Penal. 
79 Vendimi nr.572, datë 14.04.2009 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 
80 Ky zgjerim i rasteve kur një person juridik mban përgjegjësi penale është në përputhje të plotë edhe me 
konventën e KE-së mbi korrupsionin, të ratifikuar nga RSH, e cila në nenin 18/2 kërkon që secila Palë të 
marrë “masat e nevojshme për të siguruar që një person juridik mund të përgjigjet kur mungesa e 
supervizimit ose kontrollit nga një person fizik, referuar në paragrafin 1, ka bërë të mundur kryerjen e 
veprave penale të përmendura në paragrafin 1 për përfitimin e atij personi juridik nga një person fizik nën 
autoritetin e tij”. 
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që personat juridikë në RSH të përpiqen të miratojnë dhe të zbatojnë në praktikë metoda 
efikase kontrolli dhe mbikqyrjeje, si dhe modele organizative, që janë të përshtatshme për 
parandalimin e veprës penale. Ekzistenca dhe efikasiteti i këtyre metodave dhe modeleve 
do të jetë përcaktuese për përjashtimin e personit juridik nga përgjegjësia penale. 
Megjithatë, edhe nëse personi juridik do të ketë përgjegjësi penale për veprën e kryer si 
pasojë e mangësive organizative, ekziston mundësia për lehtësimin e dënimit të personit 
juridik, nëse ky i fundit, me qëllimin për të eliminuar mangësitë që kanë sjellë si pasojë 
veprën penale, ka zbatuar modele organizative të përshtatshme për parandalimin e saj.81 

Kriteri apo baza për përgjegjësi penale të personit juridik, e parashikuar në    
nenin 3/c nënkupton se, në këtë rast nuk është provë e mjaftueshme mungesa e kontrollit 
apo e mbikqyrjes, e cila thjesht ka krijuar lehtësi për individin që të kryejë një vepër 
penale,82 pasi personi juridik merret në përgjegjësi penale vetëm nëse mangësia 
organizative është bërë shkak për kryerjen e veprës penale.83     

Në të tre rastet e lartpërmendura mund të vëmë re kontributin e personit juridik në 
kryerjen e veprës penale nga personi fizik, pasi në secilin prej tyre mund të thuhet se 
personi juridik ose ka patur kontrollin mbi veprimtarinë kriminale ose e ka pranuar atë84. 
Kështu, në rastin e parë është vetë organi ose përfaqësuesi i personit juridik, i cili ka 
kryer veprën penale në emër ose në dobi të personit juridik; në rastin e dytë, autori i 
veprës, ndonëse i ndryshëm nga organi apo përfaqësuesi i personit juridik, ka qenë nën 
autoritetin e këtij të fundit; në rastin e tretë shkak për kryerjen e veprës penale është bërë 
pikërisht mungesa e kontrollit apo e mbikëqyrjes së duhur mbi këtë veprimtari nga 
personi që drejton, përfaqëson dhe administron personin juridik, që nënkupton se në këtë 
rast personi juridik ka patur struktura vendimmarrëse joefikase. Pra, ndonëse vepra 
penale kryhet nga një person fizik, personi juridik është përgjegjës penalisht për shkak të 
kontributit që ai ka dhënë në ardhjen e pasojës së dëmshme ose në ruajtjen e situatës së 
kundërligjshme që ka rezultuar në një pasojë të dëmshme85.  

Ndërkohë në KP parashikohet shprehimisht se përgjegjësia penale e personave 
juridikë nuk përjashton atë të personave fizikë, të cilët kanë kryer ose janë 
bashkëpunëtorë në kryerjen e të njëjtave vepra penale (neni 45, paragrafi i tretë). Kjo 
nënkupton se, si personi juridik ashtu edhe personi fizik që ka kryer apo ka qenë 
bashkëpunëtor në kryerjen e veprës penale mund të mbajnë përgjegjësi penale për të 
njëjtën vepër. Si rrjedhim, në këto raste, për veprën penale të kryer do të shfaqet koncepti 
i përgjegjësisë penale “të dyfishtë”86 apo sistemi i përgjegjësisë “paralele”87.  

Lidhur me rastet e ndryshimit të statusit ligjor, formës ose shndërrimit të personit 

81 Sipas nenit 20, shkronja “b” të ligjit nr.9754/2007, dënimi i personave juridikë lehtësohet kur “personi 
juridik ka eliminuar mangësitë organizative, që kanë sjellë si pasojë veprën penale, nëpërmjet zbatimit të 
modeleve organizative, të përshtatshme për parandalimin e veprës penale” . 
82 Business Crimes and Compliance, Criminal Liability of Companies Survey, Lex Mundi Ltd. 2008, f.312. 
83 Në rastin e ngjashëm të parashikuar në nenin 18, paragrafi i dytë të Konventës Penale kundër 
korrupsionit të KE-së, “mungesa e supervizimit ose kontrollit nga një person fizik, referuar në paragrafin 
1”, përbën një rast kur personi juridik mund të përgjigjet, nëse ajo “ka bërë të mundur kryerjen e veprave 
penale të përmendura në paragrafin 1.”- korsivi është i autores E.T. 
84 Shih: Supreme Court (Hollandë) 1 July 1981, NJ 1982, 80 (“The Kabeljauw case”), në Business Crimes 
and Compliance, Criminal Liability of  Companies Survey, Lex Mundi Ltd. 2008, f.247. 
85 V. Jakulin, The criminal liability of legal persons in the Republic of Slovenia, Faculty of Law, University 
of Ljubljana, Slovenia, f.6.  
86 I.Salihu, E drejta penale, Pjesa e Përgjithshme, vep. e cit., f.193. 
87 V.Kambovski, E drejta penale, Pjesa e Përgjithshme, vep.e cit.,f. 153. 
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juridik, në ligjin “Për përgjegjësinë penale të personave juridikë” parashikohet 
shprehimisht se personi i ri juridik do të hetohet dhe do të dënohet edhe për veprat penale 
të kryera përpara datës së shndërrimit (neni 5). I njëjti rregull vlen edhe në rastin e 
bashkimit të personit juridik nën procedim penal me persona të tjerë juridikë përpara 
dhënies së vendimit përfundimtar të dënimit nga gjykata (neni 6). Po kështu, në rastin e 
ndarjes së personit juridik nën procedim penal në dy ose më shumë persona të tjerë 
juridikë përpara dhënies së vendimit përfundimtar të dënimit nga gjykata, hetimet 
zhvillohen dhe dënimet jepen ndaj personave juridikë, që krijohen nga ndarja, edhe për 
vepra penale të kryera përpara datës së ndarjes së tij (neni 7). Këto rregulla evitojnë 
përjashtimin nga përgjegjësia penale të personave juridikë që kanë kryer një vepër 
penale, por që për të shmangur një procedim penal mund të përpiqen të “mbulojnë” 
identitetin e tyre përmes bashkimit me një person tjetër juridik që nuk ka kryer një vepër 
penale, ose mund të vështirësojnë identifikimin e tyre përmes ndarjes në dy ose më 
shumë persona të tjerë juridikë. Nga ana tjetër, njohja e këtyre rregullave nga ana e 
personave juridikë që veprojnë në RSH shtron nevojën e një kujdesi më të madh nga ana 
e tyre kur vendosin të bashkohen me një person tjetër juridik, në mënyrë që të mos 
detyrohen më pas t’i nënshtrohen një procedimi penal për shkak të personit tjetër juridik, 
i cili ishte fillimisht përgjegjës për kryerjen e një vepre penale.  

Përsa i përket llojeve të veprave penale për të cilat mund të merret në përgjegjësi 
penale një person juridik, në ligjin “Për përgjegjësinë penale të personave juridikë” nuk 
është vendosur asnjë kufizim. Sipas nenit 45 të KP, të rivendosur në vitin 2004, ligji i 
veçantë që do të dilte në plotësim të tij do të rregullonte ndër të tjera edhe çështjen e 
veprave penale për të cilat një person juridik mund të merret në përgjegjësi penale. Në 
fakt, në vitin 2007 ligjvënësi me miratimin e ligjit “Për përgjegjësinë penale të personave 
juridikë”, praktikisht nuk ka vendosur asnjë kufizim në lidhje me llojet e veprave penale, 
për të cilat mund të merret në përgjegjësi penale një person juridik. Vetë ligji nuk 
përmban një pjesë të posaçme, në të cilën të përcaktoheshin llojet e veprave penale me 
dënimet përkatëse që mund të zbatohen ndaj personave juridikë.  

Si rrjedhim, masat ndëshkuese të parashikuara në këtë ligj mund të jepen ndaj 
personave juridikë, teorikisht, për kryerjen e çdo lloj vepre penale të parashikuar në 
legjislacionin penal, qoftë krim apo kundërvajtje penale, pa asnjë kufizim. Megjithatë, 
praktikisht, disa vepra për shkak të natyrës së tyre mbeten jashtë fushës së veprimit të 
këtij ligji, pasi nuk ka se si ato të kryhen në emër apo dobi të një personi juridik. Në 
legjislacione të huaja penale, në të cilat është pranuar përgjegjësia penale e personave 
juridikë ka qëndrime të ndryshme në lidhje me këtë çështje, pasi ndër to ka edhe shtete, 
në të cilat kjo formë e përgjegjësisë është e kufizuar për disa lloje apo grupe të caktuara 
veprash penale88. Megjithatë, edhe në disa nga këto shtete,89 tendenca më e fundit është 
drejt zgjerimit të listës së veprave penale për të cilat mund të ketë përgjegjësi penale një 
person juridik. 

Në këtë kontekst, nëse plotësohen kriteret e lartpërmendura për marrjen në 
përgjegjësi penale të parashikuara në legjislacionin penal, një person juridik që nuk gëzon 

88 Për shembull, sipas nenit 105 të KP zviceran përgjegjësia e ndërmarrjeve nuk zbatohet për kundërvajtjet, 
por vetëm për krimet dhe deliktet. 
89 Për shembull, në legjislacionin penal francez, duke filluar nga viti 2006 përgjegjësia penale e personave 
juridikë është zgjeruar duke përfshirë pothuajse të njëjtjat vepra sikurse për personin fizik. (Business 
Crimes and Compliance, Criminal Liability of Companies Survey, Lex Mundi Ltd. 2008, f.113)  
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imunitet në të drejtën penale mund të merret në përgjegjësi penale për çfarëdolloj vepre 
penale kundër mjedisit.  

Vlen të theksohet se ligji “Për përgjegjësinë penale të personave juridikë” nuk 
pengon vendosjen dhe ekzekutimin e masave të ndëshkimeve administrative nga organet 
tatimore dhe organet e tjera të administratës publike, sipas legjislacionit në fuqi90. Pra, në 
raste të tilla personi juridik mund të gjendet përballë një ndëshkimi të dyfishtë (penal dhe 
administrativ) .  
 Në lidhje me raportin e ligjit “Për përgjegjësinë penale të personave juridikë” me 
pjesën tjetër të legjislacionin penal, që si rregull zbatohet ndaj personave fizikë, vlen të 
theksohet se vetë ligji, në nenin 2, pika 1 të tij, parashikon shprehimisht se dispozitat e tij 
do të zbatohen ndaj personave juridikë për aq sa nuk është parashikuar ndryshe në Kodin 
Penal, në Kodin e Procedurës Penale dhe në dispozita të tjera penale. Përveç kësaj, në të 
njëjtën dispozitë është rregulluar edhe çështja e raportit të këtij ligji me legjislacionin 
civilo-tregtar. Konkretisht, krahas dispozitave të këtij ligji dhe përsa kohë që në të nuk 
është parashikuar ndryshe, ndaj personave juridikë do të zbatohen edhe dispozitat e 
legjislacionit civilo-tregtar. 
 
3.3 Llojet e veprave penale kundër mjedisit sipas Kreut IV të Pjesës së Posaçme të 
Kodit Penal.  
 

3.3.1 Ndotja e ajrit 

Kreu i veçantë i pjesës së posaçme të KP mbi veprat penale kundër mjedisit hapet 
me një nga veprat penale të ndotjes, kushtuar posaçërisht vetëm ajrit, si një nga përbërësit 
e mjedisit. Lidhur me inkriminimin e ndotjes së mjedisit rezulton se në këtë kre të KP të 
vitit 1995, ndonëse është zgjedhur që të veçohen dy vepra penale, përkatësisht, e para për 
ndotjen e ajrit (neni 201) dhe e dyta për ndotjen e ujërave (neni 203), vihet re se mungon 
një figurë e veçantë për ndotjen e tokës. Krahas risive që sjell ky kre i veçantë në 
krahasim me KP të mëparshëm, mungesa e inkriminimit të veçantë të ndotjes së tokës e 
dallon KP në fuqi nga ai i mëparshëm (1977), pasi në këtë të fundit, sikurse u analizua në 
kreun e dytë të këtij punimi, parashikohej edhe ndotja e tokës, ndonëse, në një dispozitë 
të vetme mbi një figurë të përgjithshme të ndotjes së ambientit91 që përfshinte në vetvete 
disa përbërës të mjedisit natyror njëherësh (ajër, tokë, ujëra dhe pasuri të natyrës).    
 Duke u nisur nga objekti i mbrojtur posaçërisht nga veprat penale të ndotjes, në 
legjislacionin penal të shteteve të huaja, por edhe në akte ndërkombëtare të tilla si 
Konventa e Këshillit të Evropës mbi mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet të drejtës penale 
(1998), konstatohen dy modele kryesore. Ka raste kur parashikohet një figurë e vetme e 
përgjithshme e ndotjes, në të cilën përfshihen të tre përbërësit kryesorë ajër, ujë dhe 
tokë,92 sikurse është vepruar edhe në Konventën e KE-së,93 madje në ndonjë rast duke 

90 Neni 2, pika 3 i ligjit nr.9754/2007. 
91 Shih nenin 235 të KP të vitit 1977. 
92 Për shembull në seksionin 180 të KP të Austrisë, në nenin 325 të KP të Spanjës, në nenin 347 të KP të 
Kosovës.   
93 Shih nenin 2, pika 1, shkronjat “a” dhe “b” të Konventës. 
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përfshirë shprehimisht edhe nëntokën,94 ndërsa në raste të tjera parashikohen disa figura 
të veçanta të ndotjes për secilin prej përbërësve natyrorë, ajër, ujë, tokë.  

Megjithatë, sikurse theksohet në raportin shpjegues të Konventës së KE-së të vitit 
1998, më parë kanë mbizotëruar veprat e ndotjes së ujërave dhe vetëm në vitet ’90 të 
shekullit të kaluar, kur po hartohej kjo Konventë, është konstatuar se ndërkohë në shumë 
shtete anëtare të KE-së ishte njohur një mbrojtje më e lartë për ajrin dhe së fundi, edhe 
për tokën. Kështu, për shembull, në KP të Gjermanisë, vetëm me shtesat dhe ndryshimet 
e vitit 1994 ëshë shtuar figura e veçantë e ndotjes së tokës95, e cila mungonte në 
katalogun e veprave penale kundër mjedisit, të përfshirë në KP në vitin 1980.96 Kjo 
shtesë pasqyron një ndryshim shumë të rëndësishëm në qëndrimin e ligjvënësit gjerman 
në drejtim të “mbrojtjes kualitative të tokës”97, e cila tashmë vlerësohet si një e mirë 
juridike mjedisore autonome, pasi para kësaj shtese, ligjvënësi i viteve ‘80 e kishte 
konsideruar tokën si një objekt që meritonte mbrojtje vetëm në varësi të masës dhe 
mënyrës së përdorimit apo shfrytëzimit  të saj dhe, si rezultat i këtij qëndrimi, toka 
mbrohej vetëm përmes zbatimit të dy dispozitave të tjera të KP, përkatësisht seksioni 326 
mbi trajtimin e paautorizuar të mbetjeve të rrezikshme dhe seksioni 329, pika 3 mbi 
rrezikimin e zonave të mbrojtura, përmes disa veprave të caktuara që bien në kundërshtim 
me një urdhër apo ndalim të miratuar me synim mbrojtjen e një zone të ruajtjes së 
natyrës, një zone të veçuar përkohësisht si një zonë për ruajtjen e natyrës, apo për 
mbrojtjen e një parku kombëtar, si dhe përmes zbatimit të dispozitave të tjera të 
legjislacionit penal plotësues dhe rregulloreve administrative.98 
 Ndërkohë, vlen të theksohet se në KP të shteteve të tjera, ligjvënësi ka shkuar 
edhe më tej në drejtim të mbrojtjes së mjedisit nga ndotja, duke përfshirë jo vetëm 
mbrojtjen e ajrit, ujërave dhe tokës nga futja në to e substancave ndotëse, por edhe 
mbrojtjen nga zhurmat, dridhjet dhe rrezatimet. Kështu, në shumë shtete janë parashikuar 
si figura të veçanta të veprave penale kundër mjedisit edhe shkaktimi i zhurmave, 
dridhjeve, rrezatimit jojonizues apo jonizues.99    
 Në fakt, edhe në legjislacionin e ri shqiptar për mbrojtjen e mjedisit, është 
parashikuar shprehimisht edhe mbrojtja nga zhurmat, dridhjet, si dhe nga rrezatimet100. Po 
kështu, në këtë ligj, sikurse edhe në ligjin e mëparshëm të vitit 2002, në konceptin e 
“ndotjes”101 është përfshirë shprehimisht, krahas ndotjes nga substancat e ndryshme, edhe 
ndotja që mund të shkaktohet nga futja në mjedis (ajër, ujë, tokë) e dridhjeve, rrezatimit, 
apo zhurmave. Në këtë kontekst, do të ishte me vlerë që edhe KP të përfshinte figura të reja 
të veprave penale kundër mjedisit që do të trajtonin posaçërisht këto elementë të ndotjes, të 
cilët mund të rrezikojnë edhe jetën ose shëndetin e njerëzve, përveçse në raste të caktuara 

94 Për shembull në nenin 325 të KP të Spanjës, në nenin 193 të KP të Kroacisë. 
95 Seksioni (neni) 324a i KP të Gjermanisë. 
96 N.Jurisch, Il diritto penale dell’ambiente, vep.e cit., f.134. 
97 Në kuptimin e mbrojtjes së funksioneve të tokës që janë të rëndësishme për njeriun dhe mjedisin, nga 
dëmet e provokuara përmes futjes së substancave që janë të huaja për përbërjen e saj natyrale.   
98 N.Jurisch, Il diritto penale dell’ambiente, vep.e cit., f.146-147. 
99 Për shembull, në seksionin 171 të KP të Austrisë, në nenin 199 të KP të Kroacisë, në seksionin 325a të 
KP të Gjermanisë. 
100 Shih nenet 38 dhe 40 të ligjit nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar. Në bazë 
të këtij ligji kuadër, masat për zbatimin e mbrojtjes nga zhurmat, dridhjet dhe rrezatimet përcaktohen me 
ligje të posaçme. 
101 Përkufizimi i këtij termi është dhënë në nenin 5, pika 10 të ligjit nr.10 431/2011. 
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kafshët apo pasurinë me vlerë të konsiderueshme.   
 Gjithashtu, një aspekt tjetër i rëndësishëm, i cili meriton vëmendje lidhet me 
çështjen e përfshirjes apo jo në KP të kriminalizimit të dëmtimit apo shkatërrimit të 
mjedisit, krahas ndotjes së tij. Në KP të mëparshëm, në të njëjtën dispozitë mbi “ndotjen e 
ambientit” (neni 235) parashikoheshin si ndotja, ashtu edhe “prishja” e ambjentit (ujë, tokë, 
ajër, pasuri të natyrës), por në të dyja rastet kërkohej si element i domosdoshëm shkaktimi i 
pasojave të rënda. Në dallim nga KP i mëparshëm, në KP në fuqi shkaktimi i pasojave të 
rënda për jetën dhe shëndetin e njerëzve është parashikuar si rrethanë cilësuese tek veprat 
ndotëse, përmes të cilave ajri dhe ujërat mbrohen si vlera më vete, pavarësisht nëse ndotja 
e tyre shkakton apo jo pasoja për shëndetin e njerëzve, duke pasqyruar në këtë mënyrë 
ndryshimin në konceptimin e mjedisit, i cili tashmë vlerësohet si një objekt i veçantë 
grupor.  

Sipas ligjit për mbrojtjen e mjedisit, në fushën e zbatimit të të cilit përfshihet 
mbrojtja e mjedisit “nga ndotja e dëmtimi” (neni 4), me “dëmtim të mjedisit” do të 
kuptojmë dëmin e kryer ndaj mjedisit apo humbjen e funksionit natyror të pjesëve 
përbërëse të mjedisit, shkaktuar nga humbja e ndonjë prej përbërësve të tij, nga ndërhyrjet 
nga njeriu ndaj lidhjeve të përbërësve të mjedisit dhe/ose rrjedhës natyrore të zhvillimit të 
tyre102. Ndërsa, ndotja e mjedisit, si një ndër shkaqet e dëmtimit të tij, thjesht krijon 
mundësinë për dëmtim në cilësinë e mjedisit103.     

Aktualisht, ka shtete të huaja, të cilat krahas ndotjes së mjedisit kanë 
kriminalizuar në mënyrë të veçantë edhe shkatërrimin apo dëmtimin e mjedisit.104 Në 
këtë kontekst, duke patur parasysh edhe dallimin që sikurse u përmend më lart, ekziston 
midis dy koncepteve, do të ishte me vlerë të shtohej edhe një formë e tillë e kryerjes së 
veprës penale, e cila do të fokusohej posaçërisht në këtë pasojë të dëmshme për vetë 
mjedisin.   
  Duke iu referuar përmbajtjes aktuale të dispozitës konkrete të KP në fuqi, e cila 
është objekt analize për veprën penale të “ndotjes së ajrit”, në nenin 201, të pandryshuar që 
nga koha e miratimit të KP (1995) parashikohet se:  

“Ndotja e ajrit përmes çlirimit të tymrave, gazrave dhe lëndëve të tjera toksike 
radioaktive e bërë tej kufirit të normave të lejuara, kur vepra nuk përbën kundërvajtje 
administrative, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në 
dy vjet. 

Po kjo vepër, kur ka shkaktuar pasoja të rënda për jetën e shëndetin e njerëzve, 
dënohet me burgim gjer në dhjetë vjet.” 

Në bazë të këtij formulimi, vepra penale e ndotjes së ajrit ka për objekt të saj 
marrëdhëniet juridike të vendosura për të siguruar mbrojtjen e ajrit nga ndotja, të cilat 
janë të mbrojtura posaçërisht me këtë dispozitë të KP. Në vitin 1995, kur është miratuar 
për herë të parë kjo dispozitë penale e veçantë për ndotjen e ajrit, ka qenë në fuqi vetëm 
ligji kuadër nr.7664, datë 21.01.1993 “Për mbrojtjen e mjedisit”, i cili ka qenë baza 
ligjore ku referonte fillimisht KP i ri. Sipas nenit 4, paragrafi i dytë të këtij ligji, rregulla 

102 Neni 5, pika 3 e ligjit nr.10 431/2011, i ndryshuar. 
103 Në bazë të pikës 10 të nenit 5 të ligjit nr.10 431/2011, me “ndotje” kuptohet “futja e drejtpërdrejtë ose jo 
e drejtpërdrejtë, si rezultat i veprimtarisë së njeriut, e substancave, dridhjeve, rrezatimit, erërave të 
pakëndshme, nxehtësisë apo zhurmës në ajër, ujë apo tokë, në atë masë që mund të jetë e dëmshme për 
cilësinë e mjedisit ose shëndetin e njeriut, që mund të çojë në dëmtimin e pronës materiale apo të përkeqësojë 
dhe të ndërhyjë në shërbimet e përdorimet e tjera të ligjshme të mjedisit.” 
104 Për shembull, në KP të Kosovës, neni 347, apo në KP të Austrisë, seksionet 180 dhe 181. 
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të hollësishme për mbrojtjen e ajrit do të caktoheshin me dispozita të veçanta ligjore. 
Megjithatë, një ligj i posaçëm për mbrojtjen e ajrit nga ndotja do të miratohej vetëm në 
vitin 2002.105  

Aktualisht, me hyrjen në fuqi të ligjit të ri për mbrojtjen e mjedisit (2011), në të 
cilin theksohet edhe mbrojtja e integruar e përbërësve të mjedisit nga ndotja, masat 
përkatëse për zbatimin e mbrojtjes së ajrit përcaktohen në këtë ligj dhe në legjislacionin e 
posaçëm në fuqi106.  

Në bazë të ligjit nr. 8897/2002 “Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja”, për territore të 
kufizuara dhe me ndotje të madhe ajri, të shpallura nga Këshilli i Ministrave si zona që 
kërkojnë mbrojtje të veçantë të ajrit, përcaktohen masa të veçanta për mbrojtjen e cilësisë 
së ajrit nga Ministri i Mjedisit, Ministri i Shëndetësisë dhe qeverisja vendore përkatëse.107  
Po kështu, në rastet e veçanta, kur krijohet një gjendje smogu108, Ministri i Mjedisit 
shpall masa rregullimi, për të ndaluar dhe kufizuar shkarkimet nga burimet e ndotjes së 
ajrit.109 

Në kuptim të këtij ligji të posaçëm, me termin “ajër”110 do të kuptojmë ajrin e 
jashtëm, të troposferës, që nuk përfshin ajrin në vendet e punës. Ndërkohë, me termin 
“ndotës” fillimisht kuptohej “çdo substancë e lëngët, e ngurtë ose e gaztë që ndryshon 
cilësinë e ajrit”, ndërsa me ndryshimet e vitit 2010, me këtë term kuptohet “çdo substancë 
e futur nga njeriu në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë tek ajri i mjedisit dhe që 
mund të ketë efekte dëmtuese në shëndetin e njeriut dhe/ose në mjedisin në tërësi”. 

Sipas përcaktimeve të nenit 3 të këtij ligji, burimet e ndotjes së ajrit konsistojnë 
kryesisht në: 

a) burime të palëvizshme, të cilat përfshijnë impiantet teknologjike që kanë pajisje 
të palëvizshme për djegien e lëndëve të djegshme, pajisjet për procese teknologjike, 
minierat e qymyrit në qiell të hapur, zona me djegie spontane, të ngadaltë ose me 
shkarkim ndotësish, veprimtaritë ku puna që kryhet mund të shkaktojë ndotje të ajrit, 
magazinimet e çdo lloji e tipi të lëndëve të djegshme, për lëndë të para, për produkte dhe 
mbetje; 

b) burime të lëvizshme të ndotjes, të cilat sipas nenit 2, pika 20 janë objekte që i 
shkarkojnë lëndët ndotëse, duke qenë në lëvizje.111 

Burimet e palëvizshme të ndotjes janë klasifikuar me ligj në bazë të sasisë së 
prodhimit të nxehtësisë ose të përmbajtjes së ndotësve, si vijon: 

a) burime të mëdha ndotjeje,  
b) burime mesatare ndotjeje,   
c) burime të vogla ndotjeje.112  

105 Ligji nr. 8897, datë 16.5.2002 “Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja”. 
106 Nenet 15 dhe 16 të ligjit nr.10 431/2011, i ndryshuar. Sipas nenit 16, pika 1 e këtij ligji, mbrojtja e ajrit 
përfshin “masat për mbrojtjen e përbërësve dhe cilësisë së tij, me synim shmangien apo reduktimin e 
efekteve të dëmshme mbi shëndetin e njeriut, cilësinë e jetës dhe mjedisin në tërësi, si dhe parandalimin e 
pakësimin e ndotjes që shkakton dëmtimin e shtresës së ozonit dhe ndryshimet klimatike globale”. 
107 Neni 13 i ligjit nr. 8897/2002, të ndryshuar. 
108 Me “gjendje smogu” kuptohet “ndotja e tejskajshme e atmosferës, kur niveli i ndotjes tejkalon ndjeshëm 
normat e cilësisë së ajrit” (neni 2, pika 13 e ligjit nr. 8897/2002, të ndryshuar) 
109 Neni 15 i ligjit nr. 8897/2002, të ndryshuar. 
110 Ndryshuar në vitin 2010 me termin specifik “Ajër i mjedisit” (neni 2 i ligjit Nr.10 266, datë 15.4.2010 
“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8897, datë 16.5.2002 “Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja”) 
111 Ndërkohë, burime të tjera të ndotjes, që mund të shfaqen miratohen nga Këshilli i Ministrave, me 
propozimin e Ministrit të Mjedisit (neni 3, pika 2 e ligjit nr. 8897/2002, të ndryshuar). 
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 Në lidhje me detyrimin për t’u pajisur me leje mjedisore për ndotësit e ajrit,  
dispozita përkatëse e ligjit nr. 8897/2002, në të cilën përcaktoheshin veprimtaritë për të 
cilat personat fizikë dhe juridikë vendas dhe të huaj ishin të detyruar të pajisen me leje 
mjedisore nga Ministria e Mjedisit në bashkëpunim me qeverisjen vendore, është 
shfuqizuar plotësisht me hyrjen në fuqi të ligjit të ri “Për lejet e mjedisit” të vitit 2011, 113 
i cili është përafruar plotësisht me dy direktiva të BE-së, përkatësisht, mbi kontrollin dhe 
parandalimin e integruar të ndotjes,114 si dhe mbi kufizimin e shkarkimeve të disa 
ndotësve në ajër nga instalimet e mëdha me djegie115. Duke patur për qëllim të tij 
“parandalimin, pakësimin dhe mbajtjen nën kontroll të ndotjes së shkaktuar nga disa 
kategori veprimtarish, në mënyrë që të arrihet një nivel i lartë i mbrojtjes së mjedisit në 
tërësi, shëndetit të njeriut dhe cilësisë së jetës”, ky ligj i ri përcakton “rregullat për lejimin 
e zhvillimit të disa veprimtarive që shkaktojnë ndotje të mjedisit në Republikën e 
Shqipërisë” si dhe “masat e parashikuara për parandalimin e kësaj ndotjeje dhe, kur kjo 
nuk është e mundur, masat për pakësimin e shkarkimeve të tyre të gazta, të lëngëta e të 
ngurta në ajër, ujë e tokë”.116  
 Në ligjin e ri për lejet e mjedisit, i cili, në përputhje me ligjin e ri “Për mbrojtjen e 
mjedisit” (2011) krijon një sistem prej tri nivelesh të lejeve të mjedisit, të tipit A, B e C, 
në varësi të kategorisë (A, B, C) të veprimtarisë ndotëse për të cilën zbatohet leja 
përkatëse, janë përcakuar në detaje edhe lista dhe pragjet përkatëse për secilën kategori të 
veprimtarive, përkatësisht në shtojcat 1/A, 1/B dhe 1/C të tij, duke u mbështetur në 
madhësinë dhe llojin e veprimtarisë, si dhe në mundësinë që ajo ka për të shkaktuar ndotje 
në atë masë që mund të sjellë dëm në mjedis dhe të rrezikojë shëndetin e njeriut. 

Vlen të theksohet se në bazë të këtij ligji, Ministria e Mjedisit apo agjencia 
rajonale e mjedisit rishikojnë në çdo kohë kushtet e lejes së mjedisit të çdo tipi (A, B dhe 
C), ndër të tjera, edhe në rastet kur nga autoritetet kompetente të lartpëmendura është 
konstatuar se vërtetohet ndotje tej normave të lejuara.  

Lidhur me elementët e anës objektive të veprës penale të ndotjes së ajrit, 
ligjvënësi ka çmuar të përfshijë si elementë të domosdoshëm ato veprime ose 
mosveprime që konsistojnë vetëm në ndotjen e ajrit përmes çlirimit të tymrave, gazrave, 
lëndëve të tjera toksike, radioaktive, e bërë tej kufirit të normave të lejuara.   
 Për përcaktimin e kuptimit të ndotjes duhet t’i referohemi ligjit kuadër “Për 
mbrojtjen e mjedisit”. Vihet re se ndërkohë, nga miratimi i KP në vitin 1995 e deri më 
sot, në ligjin mbi mbrojtjen e mjedisit, përkufizimi i ndotjes ka pësuar disa ndryshime. 
Fillimisht, në ligjin e vitit 1993, i cili ishte në fuqi kur është miratuar KP i ri me “ndotje 
të mjedisit” kuptohej “ndryshimi i cilësisë së tij, si pasojë e krijimit dhe e futjes së 
faktorëve fizikë e kimikë ose biologjikë të burimeve natyrore ose njerëzore nga brenda 
ose jashtë vendit” (neni 2, shkronja “c”). Si rrjedhojë, duke iu referuar këtij ligji, do të 
kishim ndotje të mjedisit nëse futja e faktorëve të ndryshëm në mjedis do të kishte sjellë 
si pasojë ndryshimin e cilësisë së këtij të fundit. Ndërsa më vonë, në bazë të ligjit të ri të 
vitit 2002, në përkufizimin e ndotjes nuk theksohet më pasoja e ndryshimit të cilësisë së 

112 Për më shumë, shih nenin 3, pika 3 të ligjit nr. 8897/2002, të ndryshuar. 
113 Ligji nr. 10 448, datë 14.7.2011 “Për lejet e mjedisit”.  
114 Direktiva 2008/1/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 15 janarit 2008 “Mbi kontrollin dhe 
parandalimin e integruar të ndotjes”, e ndryshuar. 
115 Direktiva 2001/80/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 23 tetorit 2001 “Mbi kufizimin e 
shkarkimeve të disa ndotësve në ajër nga instalimet e mëdha me djegie”. 
116 Neni 1 dhe 2 i ligjit nr. 10 448/2011. 
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mjedisit, por aftësia e ndotësve apo mundësia për të shkaktuar pasoja të dëmshme, të cilat 
tashmë përfshijnë jo vetëm ndryshimin e cilësive të mjedisit, por edhe dëmtimin e cilësisë 
së jetës. Gjithashtu, në konceptin e ndotjes është përfshirë futja e drejtpërdrejtë ose e 
tërthortë e ndotësve në mjedis. Sipas nenit 3, pika 3 e këtij ligji të ri, me ndotje të mjedisit 
tashmë kuptohej “futja e drejtpërdrejtë ose e tërthortë e lëndëve, vibracioneve, energjisë, 
nxehtësisë, rrezatimit, zhurmës e faktorëve biologjike në ajër, në ujë e në tokë, të cilat 
mund të ndryshojnë cilësitë e mjedisit dhe të dëmtojnë cilësinë e jetës”. 
 Në ligjin “Për mbrojtjen e mjedisit” që është në fuqi (2011) vihet re se 
përkufizimi i termit “ndotje” fokusohet tek veprimtaria e njeriut si shkaktare e saj, si dhe 
thekson rëndësinë e masës së ndotësve të futur në mjedis. Gjithashtu, në këtë ligj të ri, 
përkufizimi i ndotjes është zgjeruar dhe detajuar më tej në drejtim të kërcënimit që ajo 
paraqet për shkaktimin e disa pasojave të dëmshme në interesat e njerëzve apo në vlerat e 
mjedisit. Konkretisht, sipas nenit 5, pika 10 e ligjit të vitit 2011, me termin “ndotje” 
kuptohet “futja e drejtpërdrejtë ose jo e drejtpërdrejtë, si rezultat i veprimtarisë së njeriut, 
e substancave, dridhjeve, rrezatimit, erërave të pakëndshme, nxehtësisë apo zhurmës në 
ajër, ujë apo tokë, në atë masë që mund të jetë e dëmshme për cilësinë e mjedisit ose 
shëndetin e njeriut, që mund të çojë në dëmtimin e pronës materiale apo të përkeqësojë dhe 
të ndërhyjë në shërbimet e përdorimet e tjera të ligjshme të mjedisit”. Ndërkohë, me 
“cilësi të mjedisit”, e cila në këtë rast kërcënohet për dëmtim, kuptohet  “gjendja e 
mjedisit apo e një përbërësi të tij në një kohë të caktuar, e shprehur nëpërmjet treguesve 
fizikë, kimikë, biologjikë, estetikë apo të tjerë”. 

Në KP është përcaktuar shprehimisht se ndotja e ajrit përbën vepër penale kur 
është bërë përmes çlirimit të tymrave, gazrave, lëndëve të tjera toksike, radioaktive. 
Lidhur me përfshirjen e specifikimeve të tilla në normën penale, vihet re se edhe në 
legjislacionet penale të shteteve të tjera, ka raste kur janë dhënë specifikime të 
mëtejshme, sikurse mund të jetë edhe rasti kur thjesht shkarkimi i lëndëve të dëmshme në 
sasi të konsiderueshme dhe në shkelje të rëndë të rregullave administrative është 
parashikuar si formë e veçantë e veprës penale të ndotjes së ajrit117, por ka edhe raste kur 
ligjvënësi është mjaftuar me termin e përgjithshëm të ndotjes së ajrit,118 sipas kuptimit që 
ai ka në bazë të legjislacionit përkatës.   
 Në kontekstin e elementëve të domosdoshëm objektivë të veprës penale të ndotjes 
së ajrit, një element shumë i rëndësishëm i kësaj vepre, i cili konsiston në një vlerësim të 
karakterit “teknik” 119 është pikërisht shkelja apo tejkalimi i kufirit të normave të lejuara 
të lëndëve ndotëse të çliruara në ajër. Në bazë të ligjit “Për mbrojtjen e mjedisit” të vitit 
1993, kufijtë e lejueshëm të lëndëve ndotëse të gazta, të lëngëta, të ngurta e radioaktive 
që shkarkohen në ajër, si dhe kufijtë e lejueshën të lëndëve të dëmshme e toksike që 
përmbahen në mbetjet e lëndët e rrezikshme, miratoheshin nga Komiteti për Mbrojtjen e 
Mjedisit, në bashkëpunim me ministritë dhe institucionet e tjera qendrore përkatëse.120 
Me ndryshimet e vitit 1998,121 përveç emërtimit të ri të Komitetit për Mbrojtjen e 

117 Sikurse është forma e veçantë e veprës penale të ndotjes së ajrit e parashikuar në paragrafin e dytë të 
seksionit 325 të KP të Gjermanisë. 
118 Sikurse është rasti i KP të Kosovës (neni 347). 
119 A.Rossi, Note sugli illeciti penali dell’economia nella sistematica del Codice Penale della Republica di 
Albania, në S.Vinciguerra (editor), Il Codice Penale della Republica d’Albania, vep. e cit., f.81. 
120 Neni 40/ë i ligjit nr.7664, datë 21.1.1993 “Për mbrojtjen e mjedisit”. 
121 Neni 15 i ligjit nr.8364, datë 2.7.1998 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.7664, datë 21.1.1993 
“Për mbrojtjen e mjedisit”. 
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Mjedisit në “Agjencia Kombëtare e Mjedisit", vlen të theksohet se është shtuar detyrimi 
që kufijtë e lejueshëm të lëndëve ndotëse të miratohen nga kjo Agjenci në bashkëpunim 
me institucionet e tjera të interesuara “duke u bazuar në direktivat e Bashkimit Europian”. 
Megjithatë, specifikisht për ajrin, në ligjin e posaçëm të vitit 2002 do të përcaktohej se 
normat e shkarkimeve në ajër miratohen nga Këshilli i Ministrave, me propozimin e 
Ministrit të Mjedisit, bazuar në normat e Bashkimit Evropian, duke përjashtuar këtu 
burimet e lëvizshme, për të cilat normat e shkarkimeve miratohen me udhëzim të 
përbashkët të Ministrit të Mjedisit dhe të Ministrit të Transportit dhe 
Telekomunikacionit.122  
 Duke u bazuar në këtë ligj të ri dhe të posaçëm dhe konkretisht në detyrimin që ai 
përmbante për Këshillin e Ministrave, ky i fundit, me propozimin e Ministrit të Mjedisit, 
në vitin 2002 ka miratuar normat e shkarkimeve në ajër në RSH me vendimin nr.435, 
datë 12.9.2002. Në shtatë anekset që i janë bashkëlidhur këtij vendimi janë parashikuar 
në detaje: lista e ndotësve; kategorizimi i disa burimeve të zgjedhura të ndotjes, normat e 
shkarkimeve, shkalla e lejueshme e errësisë së tymit dhe kushtet teknike të veprimit të 
burimeve të zgjedhura të ndotjes; vlerat e faktorëve të shkarkimeve për përcaktimin e 
sasive të shkarkuara me llogaritje; metodat e matjes dhe kërkesat teknike ndaj 
instrumentave për matje të vazhdueshme; toksiciteti ekuivalent i benzodioksinës dhe 
dibenzofuraneve; lista e informacionit të pandryshueshëm dhe të ndryshueshëm të 
shënimeve gjatë funksionimit; kërkesat mbi cilësinë e lëndëve të djegshme për djegie në 
të gjitha burimet e ndotjes dhe për përdorim nga konsumatori i gjerë. Vlerat e 
përgjithshme të normave të shkarkimeve të gazta dhe të shkallës së lejuar të errësisë së 
tymit janë përcaktuar në shkronjën “B” të Aneksit nr.2 të VKM-së, për pesë grupet e 
substancave ndotëse (ndotësit bazë apo Grupi 0, si dhe grupet 1 deri 4) duke përfunduar 
me normat e shkarkimeve për shkallën e lejuar të errësisë së tymit. Në bazë të një 
kategorizimi të disa burimeve të zgjedhura të ndotjes, në shkronjën “A” të këtij aneksi të 
VKM-së janë përcaktuar edhe normat specifike të shkarkimeve, si p.sh. për procese të 
caktuara në industrinë e prodhimit të energjisë dhe të lëndëve të djegshme, prodhimin 
industrial dhe përpunimin e metaleve, në industrinë kimike etj. Sipas pikës 7 të shkronjës 
“A”, për proceset e paklasifikuara apo që nuk janë specifikuar në këtë aneks janë njëlloj 
të vlefshme normat e përgjithshme të shkarkimeve.  

 Ndërkohë, në ligjin e ri për mbrojtjen e mjedisit (2011) është parashikuar se për 
ndotës apo grupe specifike ndotësish, si dhe për përbërës të veçantë të mjedisit, 
përcaktohen “normat teknike të shkarkimeve në mjedis” që nënkuptojnë masën, 
përqëndrimin ose nivelin e shkarkimit në mjedis nga një veprimtari, të cilat nuk duhet të 
tejkalohen gjatë një apo më shumë periudhave kohore.123 Sipas përkufizimit të dhënë në 
nenin 5 të këtij ligji, me termin “shkarkim” kuptohet “lëshimi i drejtpërdrejtë apo jo i 
drejtpërdrejtë i substancave, dridhjeve, rrezatimit, erërave të pakëndshme, nxehtësisë ose 
zhurmës nga burime të veçuara apo të përhapura në ajër, ujë ose tokë, si pasojë e 
veprimtarisë njerëzore.” Vlen të theksohet se normat teknike të shkarkimeve në mjedis, të 
cilat, bashkë me afatet e përkohshme për arritjen e tyre, përcaktohen nga Këshilli i 
Ministrave, përbëjnë vlerën kufi minimale të shkarkimeve mjedisore përkatëse, e cila 
duhet të merret parasysh në përcaktimin e vlerave kufi të shkarkimeve në lejen përkatëse 

122 Neni 6, pika 2 dhe neni 9, pika 2 e ligjit nr. 8897, datë 16.5.2002 “Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja”, të 
ndryshuar.  
123 Neni 27, pika 1 e ligjit nr.10 431/2011, të ndryshuar. 
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të mjedisit për një veprimtari specifike, ku këto të fundit “nuk duhet të jenë më pak 
shtrënguese se norma teknike e shkarkimeve mjedisore përkatëse” (neni 27, pika 2). 
Aktualisht, për normat e shkarkimeve në ajër mbeten në fuqi VKM nr.435 i vitit 2002, i 
pandryshuar ndër vite, krahas masave të veçanta, të cilat, sikurse u përmend më lart, 
vendosen për territore të kufizuara të shpallura si zona të mbrojtjes së veçantë apo për 
situata të veçanta të ndotjes, sikurse është gjendja e smogut, si dhe Udhëzimi nr.6527, 
datë 24.12.2004, i ndryshuar, për burimet e lëvizshme. Ndërkohë, për vlerat kufi të 
shkarkimeve vlejnë përcaktimet përkatëse të ligjit të posaçëm “Për lejet e mjedisit” 
(2011). 
 Kështu p.sh. në bazë të një leje mjedisore për veprimtari që kanë ndikim ndaj 
mjedisit, të miratuar në vitin 2012, personi juridik, i cili lejohej të ushtronte veprimtarinë 
e një impianti për rikuperimin dhe riciklimin e mbetjeve kishte ndër të tjera edhe 
detyrimin konkret lidhur me shkarkimet në ajër, që konsistonte në mostejkalimin e 
normave të caktuara në VKM nr.435, datë 12.09.2002 “Për normat e shkarkimeve në ajër 
në Republikën e Shqipërisë” pika 3.3.124 
  Krahas monitorimit të kryer nga Rrjeti Kombëtar i Monitorimit të Gjendjes së 
Mjedisit, i cili menaxhohet nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit125, në bazë të nenit 44 të 
ligjit për mbrojtjen e mjedisit (2011), vetë operatori126 i veprimtarisë ndotëse është i 
detyruar të monitorojë shkarkimet e veprimtarisë së tij, në përputhje me dispozitat e 
legjislacionit për lejet e mjedisit dhe kushtet e përcaktuara në lejen përkatëse të mjedisit. 
Rezultatet përkatëse të këtij monitorimi u jepen autoriteteve përkatëse. Për këtë 
vetëmonitorim, operatori është i detyruar të përdorë pajisje dhe instrumente të miratuara, të 
cilat duhet t’i mbajë në një gjendje të përshtatshme pune. 

Në bazë të ligjit “Për lejet e mjedisit” (2011), vetëmonitorimi parashikohet 
specifikisht si një nga kërkesat shtesë për impiantet e mëdha me djegie, të projektuara për 
prodhimin e energjisë (tek lejet e mjedisit të tipit A).127  

Vlen të theksohet se, sipas këtij ligji, informacioni që i jepet Agjencisë Kombëtare 
të Mjedisit apo agjencisë përkatëse rajonale të mjedisit nëpërmjet procesit të 
vetëmonitorimit, mund të përdoret për të vërtetuar përgjegjësinë penale apo administrative 
të operatorit që e ka dhënë këtë informacion apo të çdo personi tjetër në një çështje 
gjyqësore (neni 29, pika 2). 
 Në këtë kontekst, duke patur parasysh natyrën teknike të vlerësimit mbi tejkalimin 
e kufijve të normave të lejuara, si element i domosdoshëm i figurave të veprës penale të 
ndotjes së ajrit, një rol të rëndësishëm në drejtim të konstatimit të ekzistencës apo jo të 
këtij elementi në një rast konkret do të ketë pikërisht ekspertiza teknike përkatëse.   
 Megjithatë, vlen të theksohet se për të patur përgjegjësi penale nuk mjafton ndotja 
e ajrit përmes çlirimit të lëndëve ndotëse tej kufirit të normave të lejuara, pasi një kusht 

124 Pika 4.1 e lejes mjedisore me Akt Miratimi nr.identifikues 940, datë 28.12.2012, në faqen e internetit 
<http://archive.rec.org/albania/docs/LEJE_MJEDISORE_VALE_RECYCLING.pdf>. 
125 Shih nenin 42 të ligjit nr.10 431/2011, të ndryshuar. 
126 Në këtë ligj, termi “operator” ka këtë kuptim: “personi fizik apo juridik, që operon apo kontrollon 
instalimin, ose të cilit i është deleguar fuqi ekonomike vendimtare për funksionet teknike të instalimit, në 
përputhje me legjislacionin në fuqi.” (neni 5, pika 11 e ligjit nr.10 431/2011, të ndryshuar) 
127 Vetëmonitorimi është parashikuar në nenin 19 të ligjit nr. 10 448/2011, si pjesë e një seksioni të veçantë 
të kreut të dytë mbi lejet e mjedisit të tipit A, kushtuar disa kërkesave shtesë për impiantet e mëdha me 
djegie. Fusha e zbatimit të këtij seksioni është përcaktuar në nenin 12 të ligjit. 

128 
 

                                                 

http://archive.rec.org/albania/docs/LEJE_MJEDISORE_VALE_RECYCLING.pdf


Enkelejda Turkeshi  Mbrojtja juridike penale e mjedisit 

tjetër i domosdoshëm në rastin e figurave të veprës penale të ndotjes së ajrit konsiston në 
faktin që vepra nuk duhet të përbëjë kundërvajtje administrative.  
 Një kusht i tillë për përgjegjësi penale sjell si rrjedhojë rëndësinë e përcaktimit të 
saktë dhe të qartë të kundërvajtjeve administrative në legjislacionin përkatës. Duke patur 
parasysh faktin se në periudhën kur është miratuar dispozita penale mbi ndotjen e ajrit 
(1995) ka qenë në fuqi vetëm ligji kuadër “Për mbrojtjen e mjedisit” i vitit 1993, për të 
përcaktuar se kur kjo vepër do të përbënte kundërvajtje administrative duhej referuar në 
dispozitat përkatëse të këtij ligji. Konkretisht, në bazë të nenit 45, shkronja “i” të këtij 
ligji, një nga shkeljet e përgjithshme të tij, e cila përbënte kundërvajtje administrative, 
nëse nuk formonte vepër penale, konsistonte në shkeljen e kufijve të lejueshëm të lëndëve 
ndotëse, të caktuara nga Komiteti për Mbrojtjen e Mjedisit. Megjithatë, vlen të theksohet 
se në kohën kur është miratuar ky ligj ka qenë ende në fuqi KP i mëparshëm (1977), në të 
cilin ishte parashikuar shprehimisht se shkelja e dispozitave mbi mbrojtjen e ajrit nga 
ndotja përbënte vepër penale vetëm nëse ishin shkaktuar pasoja të rënda, duke specifikuar 
në këtë mënyrë një element dallues midis kundërvajtjes penale dhe asaj administrative. 
Ndërkohë, sikurse e përmendëm më lart në analizën e elementëve të domosdoshëm 
objektivë, në bazë të KP në fuqi pasojat e rënda nuk janë element i domosdoshëm i 
figurës së thjeshtë të veprës penale të ndotjes së ajrit. Një ndryshim i tillë, nga njëra anë 
është shumë pozitiv në drejtim të mbrojtjes së ajrit nga ndotja, por nga ana tjetër duket se 
ka sjellë një vështirësi në përcaktimin e vijës ndarëse midis kundërvajtjes penale nga ajo 
administrative, parë kjo edhe në këndvështrimin e parashikimeve përkatëse në 
legjislacionin mjedisor.  

Me hyrjen në fuqi të ligjit të posaçëm “Për mbrotjen e ajrit nga ndotja” në       
vitin 2002, për kundërvajtjet administrative në këtë fushë aktualisht duhet t’i referohemi 
këtij ligji. Konkretisht, në bazë të nenit 19, shkronja “d” e këtij ligji, të ndryshuar, përbën 
kundërvajtje administrative, kur nuk përbën kundërvajtje penale, “ndotja e ajrit nga 
operatori i burimit të madh dhe të mesëm, duke shkelur normat e shkarkimit, normat në 
zona me mbrojtje të veçantë, rregullat në gjendje smogu a emergjence, kushtet teknike 
dhe kërkesat e përcaktuara në lejen mjedisore”, e cila dënohet me “gjobë nga 10 mijë deri 
në 1 milionë lekë, në varësi nga lloji dhe sasia e shkarkimeve ndotëse, si dhe ndërprerjen 
e veprimtarisë së burimit ndotës për aq kohë sa operatori të sjellë shkarkimet në normë.” 
Kur kjo shkelje përbën vepër penale, Inspektorati që mbulon fushën e mbrojtjes së 
mjedisit bën kallëzimin për ndjekje penale.  
 Duke u nisur nga përmbajtja e kësaj norme ligjore dhe neni 201, paragrafi i parë i 
KP, konstatohet se ekziston ende një ngjashmëri e madhe midis dy normave, duke e 
vështirësuar dallimin e rasteve kur vepra përbën kundërvajtje penale nga rastet kur ajo 
përbën kundërvajtje administrative. Gjithashtu, duke patur parasysh se norma penale 
përmes shprehjes “kur vepra nuk përbën kundërvajtje administrative” referon në ligjin 
përkatës mjedisor, nëse ky i fundit nuk përmban ndonjë kriter dallues, por thjesht referon 
sërish në KP përmes shprehjes tipike “kur shkelja nuk përbën kundërvajtje penale”, 
atëherë mund të thuhet se aktualisht jemi pak a shumë përpara një “rrethi vicioz”. 
Ndërkohë, vihet re se në ligjin e posaçëm, vetëm për përcaktimin e nivelit të gjobës 
administrative është parashikuar një kriter i përgjithshëm përshkallëzues, sikurse është 
lloji dhe sasia e shkarkimeve ndotëse të bëra tej normave të lejuara.  
 Në këtë kontekst, kundërvajtja penale e ndotjes së ajrit dallon edhe nga rasti i 
veprës penale të prerjes së paligjshme të pyjeve, që bashkë me ndotjen e ajrit përbëjnë të 
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vetmet figura konkrete të veprave penale kundër mjedisit dhe aktualisht të vetmet vepra 
penale në të gjithë KP, për të cilat është parashikuar kushti i domosdoshëm që vepra nuk 
duhet të përbëjë kundërvajtje administrative. Kjo, pasi në rastin e prerjes së paligjshme të 
pyjeve ekziston një kriter i qartë ndarës, i parashikuar shprehimisht në ligjin përkatës 
sektorial, i cili konsiston në ardhjen e pasojave të rënda, sipas përcaktimit të këtyre të 
fundit në VKM-në që ka dalë në zbatim të këtij ligji.128 Lind pyetja, nëse ndotja e ajrit tej 
normave të lejuara të shkarkimit përbën në çdo rast kundërvajtje admnistrative, atëherë 
kur mund të zbatohet norma penale mbi kundërvajtjen penale të ndotjes së ajrit? 
 Në disa çështje penale të gjykuara nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë në vitet 
2009-2010, ndotja e rëndë e ajrit e shkaktuar gjatë aktivizimit të furrave apo kaminave 
(gropave) gëlqerore është cilësuar si kundërvajtje penale e ndotjes së ajrit, në bazë të 
nenit 201, paragrafi i parë i KP, duke u bazuar në faktin se, në këto raste konkrete, për 
prodhimin e gëlqeres pa lejen përkatëse për ushtrimin e këtij aktiviteti, pa pajisje filtruese 
dhe duke aplikuar teknologji primitive, ishin përdorur lëndë djegëse, të tilla si mbetje 
druri (kryesisht plepi dhe ahu) dhe goma të makinave, djegia e të cilave kishte ndotur 
ajrin përmes çlirimit të tymrave tej kufijve të lejuar, që kanë pasoja të dëmshme për 
shëndetin e punonjësve dhe të banorëve të zonës, duke prishur në këtë mënyrë balancën 
mjedisore natyrore, florën dhe faunën.129 Në rastet konkrete, ekspertiza mjedisore kishte 
konfirmuar ndotjen e ajrit përmes çlirimit të substancave toksike130, sikurse janë tymi dhe 
bloza, 20 deri 30 herë më shumë se norma e lejuar, ndërkohë që bloza është njohur nga 
Organizata Botërore e Shëndetësisë si një substancë kancerogjene. 
 Në kuadrin e respektimit të plotë të parimit të ligjshmërisë dhe të nënparimeve të 
tij në të drejtën penale, veçanërisht të nënparimit të përcaktimit të qartë dhe të saktë të 
veprës penale,131 por edhe në drejtim të zbatimit efektiv të normës penale, është mëse e 
nevojshme që të merren masa konkrete për të rregulluar këtë situatë vakuumi në kuadrin 
ligjor mbi kundërvajtjen penale të ndotjes së ajrit. Në pamje të parë, duket sikur zgjidhja 
e kësaj situate do të konsistonte në shtimin e një kriteri të qartë dallues në ligjin sektorial 
mbi mbrojtjen e ajrit nga ndotja, duke iu referuar edhe eksperiencës me ligjin për pyjet 
lidhur me përcaktimin e kriterit dallues në rastin e veprës penale të prerjes së paligjshme 
të pyjeve. Nëse do të ndiqej ky variant, atëherë veprës penale të ndotjes së ajrit do të 
duhej që t’i shtohej një element i ri, i cili do të përforconte edhe më tej nevojën për një 
rishikim të cilësimit të saj aktual si kundërvajtje penale. Duke patur parasysh 
problematikën aktuale që lidhet pikërisht me referimin në legjislacionin sektorial për 
përcaktimin e elementëve të tjerë që e dallojnë veprën penale nga kundërvajtja 
administrative, si dhe nevojën për të përqendruar elementët thelbësor të veprës penale në 
KP, varianti i lartpërmendur nuk mund të vlerësohet si më i përshtatshmi. Për më tepër që 
edhe nga vlerësimi i ndërtimit të pjesës së posaçme të KP në tërësinë e saj rezulton se 
veprat penale të ndotjes së ajrit dhe të prerjes së paligjshme të pyjeve janë aktualisht të 
vetmet vepra penale, për të cilat është ruajtur për “inerci” kushti referues i njohur në KP 

128 Për më shumë, shih pikën 3.3.5 në vijim të këtij kreu. 
129 Vendimi nr. 6, datë 21.01.2009 dhe vendimi nr. 4, datë 13.01.2010 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 
Krujë, në: A.Shegani, E.Xhaxha, The Albanian criminal law and environmental crime- Ecomafia, 
Iustinianus Primus Law Review, Nr.5, Vol.III, Winter 2012, f.10, në faqen e internetit <http://www.law-
review.mk/pdf/05/Altin%20Shegani,%20Evis%20Xhaxna.pdf>. 
130 Sipas ekspertizës, gjatë kësaj veprimtarie ishin çliruar CO, NO2 dhe SO2. 
131 Shih nënparimet e parimit të ligjshmërisë në: I.Elezi, S.Kaçupi, M.Haxhia, Komentari i Kodit Penal të 
Republikës së Shqipërisë (Pjesa e Përgjithshme), 2012, vep.e cit., f.53-54. 
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të mëparshme, sipas të cilit vepra nuk duhet të përbëjë kundërvajtje administrative. Në 
këtë kontekst, rekomandohet që të aplikohet një variant tjetër më i përshtatshëm, i cili do 
të konsistonte në heqjen e këtij kushti referues të parashikuar në KP. Ky variant 
vlerësohet si më i përshtatshëm edhe në kontekstin e transpozimit të Direktivës së BE-së 
për krimin mjedisor në KP tonë.  
    Në formë të përmbledhur, sikurse rezulton nga përmbajtja aktuale e paragrafit të 
parë të nenit 201 të KP, ndotja e ajrit do të përbëjë vepër penale vetëm nëse plotësohen në 
mënyrë kumulative këto kushte apo elementë të anës objektive:  
(1) vepra konsiston në ndotjen e ajrit përmes çlirimit të  tymrave, gazrave dhe lëndëve të 
tjera toksike radioaktive,  
(2) çlirimi i këtyre lëndëve ndotëse është bërë tej kufirit të normave të lejuara, 
(3) vepra nuk përbën kundërvajtje administrative. 
  Sikurse u theksua më lart, në paragrafin e parë të nenit 201 të KP, ardhja e ndonjë 
pasoje të dëmshme për njerëzit nuk kërkohet si element i domosdoshëm i figurës së 
veprës penale. Si rrjedhim, në këtë këndvështrim, figura e thjeshtë e veprës penale të 
ndotjes së ajrit, e parashikuar në paragrafin e parë të këtij neni, është një vepër penale e 
rrezikimit, e cila parandalon dëmtimet në njerëz. Edhe në KP të shteteve të tjera, në 
përgjithësi, ndotja e ajrit është parashikuar si vepër penale e rrezikimit. Për shembull, në 
KP italian, ndotja e ajrit, e cila parashikohet si një nga format e veprës penale të “hedhjes së 
rrezikshme të sendeve”, konsiderohet se është kryer nëse, në tejkalim të kufijve të lejuar 
nga ligji sektorial, në ajër janë çliruar gazra, avuj apo tymra, të cilët janë të aftë për të 
shkaktuar efekte të cënimit, ndotjes ose ngacmimit të njerëzve efektivisht të pranishëm në 
atë zonë, duke përfshirë tek shkarkimet me karakter ngacmues, sipas interpretimit shumë të 
gjerë të ofruar në jurisprudencë, edhe rastin kur këto lëndë janë të afta të shkaktojnë 
shqetësimin dhe alarmimin e njerëzve lidhur me dëmet eventuale që mund t’i shkaktohen 
shëndetit të tyre nga ekspozimi ndaj shkarkimeve ndotëse në ajër.132 Ndërkohë, ka edhe 
raste kur vepra e ndotjes së ajrit konsiderohet e kryer edhe me çlirimin e kundërligjshëm 
dhe në sasi të konsiderueshme të substancave që mund të dëmtojnë bimët, kafshët, ose 
mund të shkaktojnë përkeqësim të zgjatur në kohë të cilësisë së ajrit. Forma të tilla të 
ndotjes, të cilat rrezikojnë të dëmtojnë mjedisin janë parashikuar në seksionin 325 të KP 
gjerman, krahas formës që rrezikon të dëmtojë shëndetin e njeriut. 
 Nëse si pasojë e ndotjes së ajrit përmes çlirimit të tymrave, gazrave dhe lëndëve të 
tjera toksike, radioaktive, tej kufirit të normave të lejuara janë shkaktuar pasoja të rënda 
për jetën e shëndetin e njerëzve, atëherë shfaqet figura e cilësuar e veprës penale të 
ndotjes së ajrit, e cila përbën krim dhe parashikohet në paragrafin e dytë të së njëjtës 
dispozitë të KP. Sikurse vihet re, rrethana e cilësuar konsiston vetëm në shfaqjen e 
pasojave të rënda për jetën dhe shëndetin e njerëzve (vdekje apo dëmtime të rënda të 
shëndetit të një ose më shumë personave) 133.  
  Si rrjedhim, duke analizuar dispozitën në tërësinë e saj mund të arrihet në 
konkluzionin se nëse, në një rast konkret, ndotja e ajrit ka shkaktuar pasoja të tjera, të 
ndryshme nga ato të parashikuara si rrethanë e cilësuar në paragrafin e dytë të nenit 201 
të KP, si p.sh. kur ka shkaktuar pasoja të lehta në shëndetin e njerëzve, pasoja materiale 
apo në kafshë, bimë etj, atëherë vepra do të përbëjë sërish kundërvajtjen penale të 

132 L.Ramacci, Diritto penale dell’ambiente, vep.e cit. f.433-436; N.Jurisch, Il diritto penale dell’ambiente, 
vep.e cit., f. 79-80. 
133 I.Elezi, E drejta penale (Pjesa e Posaçme), ERIK Botime, 2008, f. 336-337. 
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parashikuar në paragrafin e parë të këtij neni, pavarësisht nëse pasoja në mjedis ka qenë e 
lehtë apo e rëndë. Rëndësia e dëmit të shkaktuar mund të ndikojë vetëm në rëndimin e 
dënimit brenda marzhit të parashikuar në këtë paragraf të nenit 201, i cili do të jetë në 
këtë mënyrë, i njëjti marzh i zbatueshëm për të gjitha shkallët apo nivelet e ndryshme të 
vënies në rrezik apo shkaktimit real të dëmit në mjedis si objekt i veprës penale, duke 
filluar nga rrezikimi abstrakt e deri në shkaktimin e pasojave të rënda për të. Ndërkohë, 
në këtë rast, kjo vepër mund të konkurojë me vepra të tjera penale (si p.sh. plagosje e 
lehtë nga pakujdesia), nëse plotësohen të gjithë elementët e tyre. 
 Në kodet penale të shteteve të tjera, vihet re se janë parashikuar më shumë 
rrethana cilësuese, të cilat përveç pasojave të rënda për jetën dhe shëndetin e njerëzve 
përfshijnë edhe pasoja të tjera që lidhen në mënyrë të drejtpërdrejtë me mjedisin, të tilla 
si: asgjësimi i plotë ose i pjesshëm i botës bimore ose shtazore apo ndonjë dëmtim tjetër i 
mjedisit me pasoja të rënda, shtimi i nivelit të ndotjes në shkallë kritike apo ndotja e 
qëndrueshme në kohë ose e përhershme, dëmtimi i papërmirësueshëm i cilësisë së ajrit, 
etj.134 Ndërkohë, lidhur me rrethanat cilësuese që konsistojnë në dëme në njerëz, vihet re 
se ka raste kur parashikohet edhe dëmtimi i shëndetit të njerëzve, ndonëse duke shtuar si 
element të domosdoshëm numrin e madh të njerëzve të dëmtuar135.  
 Në këtë kontekst, krahas shtimit të rrethanave të reja cilësuese, mund të merret 
parasysh edhe modeli pozitiv i krijuar së fundi me reformën në KP të vitit 2013, sipas të 
cilit, nivele të ndryshme të pasojave të ardhura janë veçuar në paragrafë të ndryshëm të të 
njëjtit nen, me sanksion të veçantë, duke u bazuar në shkallën e rrezikshmërisë së tyre 
shoqërore. Përmendim këtu rastin e figurës së veprës penale të parashikuar në nenin 290 
të KP, në të cilin pasojat që më parë parashikoheshin në të njëjtin paragraf me të njëjtin 
sanksion, tashmë janë veçuar në tre paragrafë të ndryshëm, të cilët përmbajnë edhe 
sanksione të ndryshme nga njëri-tjetri,136 duke evituar kështu marzhin shumë të gjerë të 
dënimit që parashikohej para ndryshimeve, si dhe duke i përshtatur me nivelin përkatës të 
rrezikshmërisë së veprës.     
  Vlen të theksohet se pasojat e rënda, të parashikuara si rrethana cilësuese të 
ndotjes së ajrit në paragrafin e dytë të nenit 201 të KP në fuqi, shkaktohen nga 
pakujdesia,137 e cila duhet të provohet në çdo rast konkret138. Në këtë kontekst, nëse në 
lidhje shkakësore me veprën janë shkaktuar pasoja të tilla, atëherë kundërvajtja penale e 
ndotjes së ajrit, e parashikuar në paragrafin e parë të nenit 201 nuk do të konkurojë me 

134 Shih për shembull, nenin 347 të KP të Kosovës, seksionet 180 dhe 181 të KP të Austrisë. 
135 Neni 347, paragrafët 3 dhe 4 të KP të Kosovës.  
136 Me ligjin nr.144/2013 “Për  disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995 “Kodi Penal i 
Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”, neni 290 i KP është ndryshuar në përmbajtjen e tij duke patur 
tashmë katër paragrafë, në të cilët janë parashikuar në mënyrë të shkallëzuar me sanksionin përkatës këto 
pasoja: (1) plagosja e lehtë e disa personave; (2) plagosja e rëndë e një personi; (3) vdekja e një personi; (4) 
vdekja ose plagosja e rëndë e disa personave. Para këtyre ndryshimeve, tre pasojat e para parashikoheshin 
si element përbërës të figurës së veprës penale në të njëjtin paragraf të nenit 290 (paragrafi i parë) me një 
sanksion alternativ me gjobë ose me burgim gjer në 10 vjet. Tashmë, sanksioni i veçantë për to është 
parashikuar përkatësisht: me gjobë ose me burgim deri në 1 vit; me burgim nga 1 deri në 5 vjet; me burgim 
nga 2 deri në 10 vjet.    
137 I.Elezi, E drejta penale (Pjesa e Posaçme), vep. e cit., f.337. 
138 Pakujdesia (vetbesim i tepruar apo neglizhencë) ndaj pasojës së rëndë nuk supozohet. Nëse ajo nuk 
arrihet të provohet, atëherë personi do të dënohet vetëm për figurën e thjeshtë (pa rrethanën e cilësuar) të 
veprës penale të ndotjes së ajrit, të parashikuar në paragrafin e parë të nenit 201 të KP. (shih I.Salihu, E 
drejta penale (Pjesa e Posaçme), Fakulteti Juridik i Kolegjit Fama, Prishtinë, Shtator 2009, f.322-3) 
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figurat e veprave penale të plagosjes së rëndë apo të vrasjes nga pakujdesia, pasi për këtë 
rast ligjvënësi ka parashikuar një figurë të cilësuar të veprës penale, e cila, në dallim nga 
krimet kundër personit, objekt kryesor ka përsëri mbrojtjen e ajrit nga ndotja. Sikurse 
shprehet Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë në një vendim të tij lidhur me një rast tjetër të 
ngjashëm,139 në këto raste “të veçanta” ligjvënësi ka krijuar “dispozita të posaçme”, 
sikurse është edhe paragrafi i dytë i nenit 201 të KP, “duke evituar në këto raste 
konkurimin ndërmjet veprave penale”. Arsyeja kryesore e parashikimit të një dispozite të 
tillë të veçantë lidhet me vetë natyrën e kryerjes së veprës penale, e cila përmban rrezik 
potencial që të shkaktohet një pasojë më e rëndë.140  
 Në të kundërt, nëse pasojat e dëmshme janë shkaktuar me dashje, atëherë në 
lidhje me këto pasoja, vepra nuk mund të cilësohet në bazë të nenit 201, paragrafi i dytë, 
por si krim kundër personit (sipas rastit, vrasje apo plagosje e rëndë).    
  Megjithatë, përveç formës së fajit lidhur me pasojat e rënda të parashikuara si 
rrethanë cilësuese, për veprën penale të ndotjes së ajrit nuk është parashikuar asnjë 
kufizim tjetër në nenin 201, si në drejtim të anës subjektive, ashtu edhe në drejtim të 
subjektit të veprës. Kjo vepër mund të kryhet me të gjitha format e fajit dhe nga çdo 
person që plotëson kriteret e subjektit të veprës penale, qoftë person fizik apo juridik. 
Ndërkohë, nëse një subjekt ka kryer shpërndarjen në ajër të substancave të rrezikshme me 
një qëllim të posaçëm terrorist,141 atëherë vepra e tij nuk cilësohet në bazë të nenit 201 të 
KP nëse ndotja e ajrit është bërë tej normave të lejuara, por si vepër me qëllime terroriste, 
në bazë të nenit 230 të KP142, në të cilin shpërndarja në mjedis e substancave të 
rrezikshme është parashikuar shprehimisht si një nga format e kryerjes së veprave me 
qëllime terroriste143.   

Lidhur me zbatimin në praktikë të nenit 201 të KP në raste konkrete të ndotjes së 
ajrit, nga të dhënat e Vjetarit Statistikor të Ministrisë së Drejtësisë144 për vitet 2004 deri 

139 Vendimi nr.779 (00-2010-1070), datë 14.07.2010 i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 
140 I.Salihu, E drejta penale (Pjesa e Posaçme), vep. e cit., f. 322. 
141 Këto qëllime, sipas përcaktimit në paragrafin e parë të nenit 230 të KP, konsistojnë në qëllimin për 
“përhapjen e panikut në popullatë ose për të detyruar organe shtetërore, shqiptare ose të huaja, të kryejnë 
ose të mos kryejnë një akt të caktuar, ose për të shkatërruar apo destabilizuar, në mënyrë serioze, struktura 
thelbësore politike, kushtetuese, ekonomike ose sociale të shtetit shqiptar, të një shteti tjetër, institucioni 
apo organizate ndërkombëtare”.  
142 Duke filluar nga ndryshimet e bëra në këtë dispozitë të KP me ligjin nr.9686, datë 26.2.2007, 
shpërndarja në mjedis e substancave të rrezikshme është parashikuar shprehimisht si një nga format e 
veprës me qëllime terroriste (shkronja “dh” e paragrafit të dytë të nenit 230, të ndryshuar në vitin 2007).   
143 Në shkronjën “ll” të paragrafit të dytë të nenit 230 të KP në fuqi parashikohet se veprat me qëllime 
terroriste përfshijnë edhe “përhapjen, vendosjen, shkarkimin ose shpërthimin e lëndëve plasëse ose të 
pajisjeve të tjera vdekjeprurëse, në mjedise publike, në zyrat e një shteti ose qeverie, sistemin e transportit 
publik ose në infrastrukturën publike, si dhe shpërndarjen në mjedis të substancave të rrezikshme, 
shkaktimin e zjarreve, të përmbytjeve, shpërthimeve, me qëllim shkaktimin e vdekjes ose dëmtimeve të 
rënda trupore ose me qëllim shkaktimin e shkatërrimeve masive të vendeve, mjediseve ose sistemeve të 
lartpërmendura, kur ky shkatërrim sjell a mund të sjellë humbje të mëdha ekonomike” (korsivi është i 
autores E.T.). Në formulimin fillestar në vitin 1995, shpërndarja e substancave të rrezikshme nuk përfshihej 
në format e akteve terroriste të parashikuara në nenin 230, të cilat fokusoheshin tek shkaktimi i dëmeve në 
njerëz, por parashikohej në një dispozitë të veçantë (neni 232) sipas të cilës kjo figurë krimi konsistonte në 
shpërndarjen në atmosferë, në tokë apo në ujë të substancave që përbëjnë rrezik për jetën e shëndetin e 
njerëzve dhe të kafshëve, që kanë për qëllim turbullimin e rëndë të rendit publik dhe ngjalljen e pasigurisë 
në masë.    
144 Ministria e Drejtësisë, Vjetari Statistikor 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.  
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2012 rezulton se nuk ka patur asnjë rast të cilësuar në bazë të paragrafit të dytë të këtij 
neni, pasi të gjitha rastet e gjykuara për këtë vepër rezultojnë tek të dhënat mbi 
kundërvajtjet penale. Ndërkohë, për kundërvajtjen penale të ndotjes së ajrit të parashikuar 
në paragrafin e parë të nenit 201 të KP, rezulton se fillimisht ka patur një rënie në numrin 
e çështjeve të gjykuara nga viti 2004 në vitin 2005, duke vazhduar deri në vitin 2007 me 
asnjë çështje të gjykuar. Në periudhën 2008-2010 ka patur sërish çështje të gjykuara për 
këtë kundërvajtje penale, por e njëjta tendencë në rënie që rezultonte në periudhën 2004- 
2007 është shfaqur sërish në tre vitet e fundit 2010-2012. Gjatë kësaj periudhe 9-vjeçare, 
viti me numrin më të madh të çështjeve të gjykuara rezulton të ketë qenë viti 2009. Në 
tërësi, konstatohet se në pjesën më të madhe të kësaj periudhe (5 vite) nuk ka patur asnjë 
çështje të gjykuar për këtë vepër penale. Në tabelën në vijim paraqiten të dhënat mbi 
numrin total të çështjeve të gjykuara në secilin vit gjatë periudhës 2004-2012. 

 
  Tabela nr. III/2 

Viti 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Çështje të gjykuara 6 0 0 0 4 16 3 0 0 

 
Duke iu referuar raporteve të Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e 

kriminalitetit rezulton se për periudhën 2005-2011,145 numri i procedimeve penale të 
regjistruara çdo vit për veprën penale të ndotjes së ajrit ka shënuar një rritje të 
konsiderueshme në vitet 2008 dhe 2009, në të cilat rezulton edhe numri më i madh i 
procedimeve të regjistruara në shkallë Republike, sikurse pasqyrohet në tabelën në vijim. 

 
 Tabela nr. III/3  

Viti 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Procedime të regjistruara 0 0 2 16 10 3 1 

 
Nisur nga kjo ecuri e veprës penale të ndotjes së ajrit, në Raportin për vitin 2009, 

për herë të parë është analizuar në mënyrë të veçantë tendenca e procedimeve të 
regjistruara ndër vite për këtë vepër penale. Në këtë pjesë të raportit janë përfshirë edhe të 
dhënat mbi shpërndarjen gjeografike të procedimeve të regjistruara për këtë vepër, sipas 
të cilave rezulton se të gjitha procedimet penale që janë regjistruar në shkallë republike 
gjatë viteve 2008 dhe 2009, të cilat përbëjnë edhe numrin më të madh ndër vite, janë 
regjistruar në Krujë.146 Duke iu referuar po të njëjtës analizë të bërë në raportin vijues për 
vitin 2010, rezulton se në procedimet e regjistruara gjatë këtij viti, ndonëse më të pakta 
në numër, vihet re një shpërndarje gjeografike e procedimeve të regjistruara në shkallë 
republike, e cila nuk përfshin më Krujën, por në të njëjtën kohë përfshin dy rrethe të tjera 
dhe konkretisht, Elbasanin (me dy procedime) dhe Vlorën (me një procedim).147  

 
3.3.2 Transportimi i mbeturinave toksike 
Duke u nisur nga rrezikshmëria e madhe e mbetjeve të rrezikshme, sikurse janë 

ato toksike dhe radioaktive, si dhe duke u bazuar në parashikimet konkrete në 

145 Raporti i Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitet 2007, 2008, 2009, 2010 dhe 
2011, në faqen e internetit <http://www.pp.gov.al/>. 
146 Raporti i Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2009, Tiranë, 2010, f. 180-1. 
147 Raporti i Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2010, Tiranë, 2011, f. 159. 
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legjislacionin përkatës kombëtar dhe ndërkombëtar, një vëmendje e veçantë në KP në 
fuqi i është kushtuar mbrojtjes juridike penale të mjedisit nga veprimet ose mosveprimet 
kriminale në fushën e mbetjeve të rrezikshme. Në një dispozitë të veçantë të kreut IV të 
pjesës së posaçme të KP (neni 202), e cila nuk ka pësuar asnjë ndryshim ndër vite që nga 
koha e miratimit në vitin 1995, është parashikuar vepra penale e trasportimit të 
mbeturinave toksike. Kjo vepër penale është cilësuar si krim në të dy figurat e saj 
konkrete (të thjeshtë dhe të cilësuar), të parashikuara në paragrafë të veçantë të të njëjtit 
nen. Ndonëse titulli i nenit 202 përfshin vetëm transportimin e mbeturinave toksike, 
përmbajtja e saj është më e gjerë, si vijon: 

“Transportimi tranzit apo depozitimi në territorin shqiptar të mbeturinave toksike 
dhe radioaktive, dënohet me burgim nga një gjer në pesë vjet. 

Po kjo vepër, kur ka shkaktuar pasoja të rënda për jetën e shëndetin e njerëzve, 
dënohet me burgim nga pesë gjer në pesëmbëdhjetë vjet.” 
  

Vlen të theksohet se neni 202 është e vetmja dispozitë në kreun IV të pjesës së 
posaçme të KP që i është kushtuar fushës së mbetjeve dhe menaxhimit të tyre. Ai është 
kufizuar vetëm në kategorinë e mbetjeve të rrezikshme dhe për më tepër, vetëm në dy 
lloje specifike të këtyre të fundit (toksike, radioaktive). Në objektin e kësaj dispozite nuk 
janë përfshirë lëndët e rrezikshme, pasi ajo fokusohet vetëm tek mbetjet e rrezikshme 
(substanca që mbajtësi i hedh, ka ndër mend t’i hedhë ose i kërkohet që t’i hedhë).  

Në kodet penale të shteteve të tjera, përveçse ka raste kur parashikohet një figurë 
e veçantë e përgjithshme për ndotjen e mjedisit nga mbetjet e çdo lloji,148 vihet re se në 
përgjithësi dispozita apo dispozitat penale që iu janë kushtuar mbetjeve të rrezikshme 
përfshijnë në objektin e tyre material të gjitha mbetjet që kanë vetitë përkatëse për t’u 
konsideruar të rrezikshme. Ndër veprat penale kundër mjedisit, krahas veprave që lidhen 
me mbetjet e rrezikshme janë përfshirë edhe figura konkrete që kanë për objekt material 
lëndët apo substancat e rrezikshme, duke mos u kufizuar vetëm tek ato lëndë që 
konsiderohen mbetje.149 Madje, në shumë nga këto legjislacione, prej kohësh është 
parashikuar si figurë e veçantë e veprave penale kundër mjedisit edhe thjesht operimi i 
paligjshëm i impianteve, në të cilat trajtohen substanca që mund të dëmtojnë mjedisin.150 
Lidhur me kategorinë e mbetjeve të rrezikshme, vihet re se më së shumti përdoret termi i 
përgjithshëm, duke mos specifikuar llojin apo kategorinë përkatëse, por duke dhënë 
ndërkohë një përkufizim mbi vetitë apo karakteristikat që duhet të kenë mbetjet për t’u 
klasifikuar si të rrezikshme.151  

148 Neni 196 i KP të Kroacisë. 
149 Për shembull, neni 348 i KP të Kosovës, në të cilin parashikohet vepra penale e mbajtjes së paligjshme 
të substancave dhe të mbeturinave të rrezikshme, apo seksionet 326 dhe 328 të KP të Gjermanisë, në të 
cilët parashikohen përkatësisht trajtimi i paligjshëm i mbetjeve të rrezikshme, si dhe përdorimi i 
kundërligjshëm i substancave radioaktive, i substancave dhe mallrave të rrezikshme. 
150 Për shembull, neni 327 i KP të Gjermanisë apo neni 349 i KP të Kosovës, etj. 
151 Kështu p.sh. në seksionin 326 të KP të Gjermanisë mbi trajtimin e paligjshëm të mbetjeve të rrezikshme 
parashikohet se objekt material i kësaj vepre penale janë ato mbetje që kanë një nga karakteristikat apo 
vetitë e përshkruara në katër pikat e paragrafit të parë të këtij seksioni të KP. Në nenin 348, pika 1 të KP të 
Kosovës, mbi mbajtjen e paligjshme të substancave dhe të mbeturinave të rrezikshme, është specifikuar se 
bëhet fjalë për ato mbeturina “që mund të shkaktojnë vdekjen ose lëndimin e rëndë trupor të ndonjë personi 
ose dëm substancial material të cilësisë së ajrit, tokës, ujit, kafshëve, bimëve ose pasurisë.” 
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Aktualisht në KP në fuqi, për shkeljen e rregullave të caktuara mbi lëndët e 
rrezikshme janë parashikuar dispozita të veçanta, por në një kre tjetër të pjesës së 
posaçme152 dhe jo në kreun mbi veprat penale kundër mjedisit. Përmendim këtu         
nenin 282 të KP, në të cilin shkelja e rregullave të caktuara për mbajtjen, prodhimin, 
përdorimin, ruajtjen, transportimin dhe shitjen e lëndëve radioaktive, plasëse dhe djegëse 
është parashikuar si një vepër penale kundër rendit dhe sigurisë publike, apo nenin 282/a, 
të shtuar në vitin 2001, në të cilin parashikohet se importimi, eksportimi, tranzitimi dhe 
tregtimi, në kundërshtim me ligjin i lëndëve radioaktive, helmuese, djegëse dhe plasëse, 
përbën krim kundër rendit dhe sigurisë publike, nëse është kryer me qëllim fitimi material 
ose çdo përfitim tjetër.  

Gjithashtu, në rastin e ndalimit me ligj të lëvizjeve të caktuara ndërkufitare të 
mbetjeve të rrezikshme, sikurse është importimi dhe tranzitimi i tyre, vepra përkatëse 
mund të cilësohet si kontrabandë me mallra të ndaluara, e parashikuar në nenin 171 të 
KP, e cila është një ndër veprat penale në sferën ekonomike.  

Në KP të shteteve të tjera, dispozita të ngjashme mbi lëndët dhe mbetjet e 
rrezikshme janë përfshirë në grupin e veprave penale kundër mjedisit, duke theksuar në 
përgjithësi, në mënyrë të veçantë, lëndët radioaktive, si objekt material të veprës 
konkrete, qoftë përmes parashikimit në të njëjtën dispozitë të një figure të cilësuar të së 
njëjtës vepër penale, qoftë si figurë më vehte, të parashikuar në një dispozitë të 
veçantë.153  

Sikurse rezulton nga përmbajtja e nenit 202 të KP, objekti i krimit të transportimit 
të mbeturinave toksike konsiston vetëm në marrëdhëniet juridike të vendosura me 
legjislacionin përkatës lidhur me transportimin tranzit dhe depozitimin në territorin e 
RSH-së të mbeturinave toksike dhe radioaktive, të mbrojtura posaçërisht me këtë 
dispozitë të KP nga veprimet ose mosveprimet kriminale. 

Legjislacioni shqiptar mbi mbetjet e rrezikshme dhe ato radioaktive përfshin 
aktualisht një seri ligjesh, aktesh nënligjore dhe akte ndërkombëtare në të cilat RSH ka 
aderuar apo i ka ratifikuar, duke i bërë pjesë të legjislacionit kombëtar. 

Në ligjin kuadër “Për mbrojtjen e mjedisit” të vitit 1993, i cili ka qenë baza ligjore 
në fuqi në kohën e miratimit të dispozitës penale, çështja e importimit dhe transportimit 
tranzit të mbetjeve dhe lëndëve të rrezikshme trajtohej në një dispozitë të veçantë të tij. 

152 Kreu VIII mbi krimet kundër autoritetit të shtetit, seksioni III mbi veprat penale kundër rendit dhe 
sigurisë publike. 
153 Për shembull, në KP të Kosovës, mbajtja e paligjshme e substancave dhe e mbeturinave të rrezikshme 
është parashikuar si vepër penale kundër mjedisit në nenin 348 të tij, në të cilin natyra radioaktive e 
substancave apo mbeturinave është parashikuar si një rrethanë cilësuese e veprës në paragrafin e dytë të 
këtij neni. Vepra përfshin këto veprime të kundërligjshme: hedhjen, trajtimin, depozitimin, transportimin, 
eksportimin, si dhe importimin e substancave apo mbeturinave të rrezikshme. Po kështu, në KP të 
Gjermanisë, nëpërmjet veprës penale të trajtimit të paligjshëm të mbetjeve të rrezikshme janë inkriminuar 
disa veprime të kundërligjshme si vijon: trajtimi, depozitimi, dumpingu, hedhja ose forma të tjera të 
asgjësimit të mbetjeve të rrezikshme, lëvizja e tyre për në, nga ose përmes Republikës Federale të 
Gjermanisë në kundërshtim me një ndalim ose pa lejen e parashikuar në ligj, si dhe mosdorëzimi i mbetjeve 
radioaktive në kundërshtim me detyrimet përkatëse administrative. Ndërkohë, në këtë kod, në një seksion të 
veçantë të kreut mbi veprat penale kundër mjedisit (seksioni 328) është parashikuar figura konkrete e 
përdorimit të paligjshëm të substancave radioaktive, të substancave dhe mallrave të rrezikshme, e cila 
përfshin këto mënyra të kryerjes: mbajtjen, transportimin, trajtimin, procesimin, ose përdorimin në ndonjë 
mënyrë tjetër, importimin, ose eksportimin, dorëzimin e këtyre substancave personave të paautorizuar, 
shkaktimin e një shpërthimi nuklear. 
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Konkretisht, në bazë të nenit 5 të këtij ligji, ndalohej importimi në Republikën e 
Shqipërisë i mbetjeve dhe lëndëve të rrezikshme me qëllim ruajtje, depozitimi apo 
asgjësimi, ndërsa transportimi tranzit i tyre përmes territorit dhe ujërave territoriale e të 
brendshme të Republikës së Shqipërisë lejohej vetëm nëse parashikohej në një akt 
ndërkombëtar, në të cilin Republika e Shqipërisë ishte palë. Në rastet e lejuara, transporti 
tranzit i mbetjeve të rrezikshme bëhej me leje të Këshillit të Ministrave në përputhje me 
rregullat e sigurimit të përcaktuara prej tij. Në zbatim të kësaj dispozite të ligjit kuadër, 
në vitin 1994 Këshilli i Ministrave ka miratuar një vendim të posaçëm për mbetjet e 
rrezikshme dhe mbeturinat,154 në aneksin e dytë të të cilit janë parashikuar mbetjet e 
rrezikshme që nuk lejohen të futen në RSH. 

Sikurse konstatohet nga baza ligjore në fuqi në këtë periudhë, transportimi tranzit 
i mbetjeve të rrezikshme nuk ka qenë i ndaluar plotësisht. Duke qenë se për rastet e 
lejuara kjo dispozitë ishte me karakter referues, një rëndësi të veçantë në këtë rast paraqet 
ekzistenca dhe përcaktimi i aktit ndërkombëtar konkret, në të cilin RSH duhet të ishte 
palë. Megjithatë, kjo nuk mjaftonte, pasi dispozita kërkonte edhe pajisjen me leje të 
posaçme nga Këshilli i Ministrave.  

Në këtë ligj, që është miratuar në kohën kur ishte ende në fuqi KP i mëparshëm, 
në të cilin për veprën penale të ndotjes së ambientit parashikohej si element i 
domosdoshëm ardhja e pasojave të rënda, ndër shkeljet që përbënin kundërvajtje 
administrative nëse nuk formonin vepër penale ishin parashikuar edhe shkeljet e 
dispozitave të tij mbi tranportimin tranzit dhe importimin e mbetjeve të rrezikshme me 
qëllim ruajtjeje, depozitimi ose asgjësimi, të parashikuara në nenin 45 të tij, si vijon:  
 “ a) Transportimi tranzit pa leje i mbetjeve dhe i lëndëve të rrezikshme përmes 
territorit dhe ujrave territoriale e të brendshme të Republikës së Shqipërisë. 

b) Importimi i mbetjeve dhe i lëndëve të rrezikshme me qëllim ruajtjeje, 
depozitimi ose asgjësimi. 

c) Shkelja e rregullave të sigurimit, të caktuara nga ministri i Shëndetësisë dhe i 
Mbrojtjes së Mjedisit, gjatë transportimit tranzit të mbetjeve e të lëndëve të rrezikshme.” 

Me ligjin e posaçëm “Për administrimin e mbetjeve të rrezikshme” të vitit 2006, 
tranziti ndërkufitar i mbetjeve të rrezikshme përmes Republikës së Shqipërisë do të 
ndalohej në të gjitha rrethanat, bashkë me importin e tyre në RSH.155 Megjithatë, pjesa e 
kësaj dispozite mbi ndalimin e tranzitit ndërkufitar të mbetjeve të rrezikshme është 
shfuqizuar dy vite më vonë me një ligj të ri të vitit 2008.156 

Aktualisht është në fuqi ligji i ri “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” të vitit 
2011, i cili ka shfuqizuar në tërësi ligjin e posaçëm “Për administrimin e mbetjeve të 
rrezikshme”, të ndryshuar. Në bazë të këtij ligji të ri të përafruar plotësisht me Direktivën 
evropiane mbi mbetjet157 të vitit 2008, kalimi transit ndërkufitar dhe importimi i 
mbetjeve të rrezikshme në RSH është i ndaluar në të gjitha rastet.158  

154 VKM nr.26, datë 31.1.1994, i cili është shfuqizuar me VKM Nr. 835, datë 28.12.2005 “Për miratimin e 
listës së mbetjeve të rrezikshme, mbetjeve dhe mbeturinave të tjera, që ndalohen të importohen, me qëllim 
ruajtjeje, depozitimi dhe asgjësimi.” 
155 Neni 20 i ligjit nr.9537, datë 18.5.2006 “Për administrimin e mbetjeve të rrezikshme”. 
156 Shfuqizuar shkronja “b” e nenit 20 me ligjin nr.9890, datë 20.3.2008 “Për disa shtesa e ndryshime në 
ligjin nr.8934, datë 5.9.2002 "Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar”, neni 22.  
157 Direktiva 2008/98/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 19 nëntor 2008 “Mbi mbetjet”. 
158 Neni 48, pikat 1 dhe 2 të ligjit nr. 10 463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, të 
ndryshuar. 
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 Në konventën e Bazelit “Për kontrollin e lëvizjeve ndërkufitare të mbetjeve të 
rrezikshme dhe asgjësimin e tyre” (1989), në të cilën ka aderuar edhe RSH159, shtetet 
Palë kanë rënë dakort që trafikun ilegal të mbetjeve të rrezikshme ose mbetjeve të tjera, 
sipas përcaktimeve në këtë Konventë,160 ta konsiderojnë krim dhe se çdo Palë “do të 
marrë masat e duhura ligjore, administrative dhe masa të tjera për zbatimin dhe 
mbështetjen e vendimeve të kësaj Konvente, duke përfshirë masat për ndalimin dhe 
dënimin e trajtimit në kundërshtim me Konventën.”161 Kështu, për shembull, sipas 
specifikimeve të nenit 9 të Konventës së Bazelit do të konsiderohet “trafik ilegal” çdo 
lëvizje ndërkufitare162 e mbetjeve të rrezikshme që rezulton në asgjësimin163 e 
qëllimshëm (si p.sh. depozitim) të mbetjeve të rrezikshme në kundërshtim me këtë 
konventë dhe me parimet e përgjithshme të ligjit ndërkombëtar. Në kontekstin e 
ekzistencës së një sërë marrëveshjesh ndërkombëtare dhe rajonale që trajtojnë çështjen e 
mbrojtjes dhe ruajtjes së mjedisit, në lidhje me kalimin tranzit të mallrave të rrezikshme, 
Shtetet Palë kanë rënë dakort të miratojnë këtë Konventë, duke qenë të ndërgjegjshëm për 
“shqetësimin ndërkombëtar në rritje lidhur me nevojat për një kontroll të fortë të lëvizjes 
ndërkufitare të mbetjeve të rrezikshme dhe mbetjeve të tjera, si dhe të nevojës për të 
reduktuar sa të jetë e mundur në minimum një lëvizje të tillë”, si dhe duke qenë të bindur 
se mbetjet e rrezikshme duhet të asgjësohen në shtetin ku janë prodhuar, “sa kohë që janë 
në pajtim me një administrim të duhur dhe efikas mjedisor”.164 Kjo konventë është 
hartuar në përgjigje të shqetësimit publik të shfaqur pas zbulimit, në vitet ‘80 të shekullit 
XX, të faktit shqetësues se në vendet në zhvillim ishin depozituar mbetje toksike të 
importuara nga jashtë.165   
 Rëndësi të veçantë në kontekstin e analizës së figurave konkrete të veprës penale 
të transportimit të mbeturinave toksike paraqet edhe përkufizimi ligjor i termit të gjerë 
“mbetje të rrezikshme”, jo vetëm për të kuptuar se për cilat mbetje bëhet fjalë 
konkretisht, por edhe për të theksuar rrezikshmërinë që ato paraqesin, shkalla e lartë e të 
cilës ka motivuar ligjvënësin drejt sanksionimit të një vepre penale, të cilësuar si krim që 
në formën e saj të thjeshtë, e cila është parashikuar si një vepër e rrezikimit. Fillimisht, 
sipas përkufizimit të dhënë në ligjin kuadër të vitit 1993, termi “mbetje të rrezikshme” 
nënkuptonte “lëndët toksike gërryese, ngacmuese, shpërthyese, të përflakshme, 

159 Aderuar me ligjin nr.8216, datë 13.05.1997. 
160 Mbetjet e rrezikshme përfshijnë mbetjet që i përkasin kategorive të përcaktuara në Shtojcën 1 të 
Konventës, si dhe mbetje të tjera të përcaktuara si mbetje të rrezikshme nga legjislacioni vendas i Palës së 
eksportit, importit ose tranzitit (neni 1, pika 1). Ndërkohë, “mbetje të tjera” për qëllimet e kësaj konvente 
do të konsiderohen mbetjet që i përkasin çdo kategorie që përmban Shtojca 2 e saj (neni 1, pika 2). Lëvizjet 
ndërkufitare të mbetjeve të rrezikshme dhe të tjera, të cilat do të konsiderohen si “trafik ilegal” në kuptimin 
e kësaj konvente,  janë specifikar në nenin 9 të saj.     
161 Neni 4, pikat 3 dhe 4 të Konventës së Bazelit. 
162 Sipas nenit 2 të Konventës, me “lëvizje ndërkufitare” do të kuptohet “çdo lëvizje e mbetjeve të 
rrezikshme ose mbetjeve të tjera nga një zonë nën juridiksionin kombëtar të një shteti ose nëpërmjet një 
zone nën juridiksionin kombëtar të një shteti tjetër ose/dhe nëpërmjet një zone që nuk është nën 
juridiksionin e ndonjë shteti me kusht që të paktën dy shtete të përfshihen në lëvizje”. 
163 Termi “asgjësim” në këtë konventë përfshin operacionet e specifikuara në shtojcën 4 të saj, si p.sh. 
depozitimin nën ose mbi dhe (p.sh. në lendfill etj).  
164 Shih preambulën e Konventës së Bazelit. 
165 UNEP, Basel Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their 
disposal, Texts and Annexes, Publishing Service, United Nations, Geneva, July 2011,f.5, në faqen e 
internetit <www.basel.int>. 
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kancerogjene dhe radioaktive, të afta për të shkaktuar ndryshimin ose krijimin e një lënde 
tjetër, duke pasur edhe cilësinë për të shpejtuar djegien e për të prishur gjendjen natyrore 
të ujit, tokës e ajrit, duke dëmtuar njeriun e të gjitha qëniet e gjalla në mjedisin 
natyror”166. Ky përkufizim do të ndryshonte disa herë, fillimisht me ndryshimet në ligjin 
kuadër të vitit 1993167, si dhe më pas me ligjin e ri “Për mbrojtjen e mjedisit” të vitit 
2002 dhe me ndryshimet e këtij të fundit me ligjin e ri të posaçëm “Për administrimin e 
mbetjeve të rrezikshme” të vitit 2006, i cili është shfuqizuar tërësisht me ligjin e ri “Për 
menaxhimin e integruar të mbetjeve” të vitit 2011. Sipas ligjit që është në fuqi, mbetje të 
rrezikshme janë “ato mbetje që shfaqin një ose më shumë nga vetitë e rrezikshme, të 
listuara në shtojcën 3, bashkëlidhur këtij ligji”168. Me mbetje kuptohet “çdo substancë ose 
objekt, të cilin mbajtësi e hedh, ka ndër mend ta hedhë ose i kërkohet që ta hedhë”. Duke 
iu referuar mbetjeve të rrezikshme që janë edhe objekt material i figurave të veprës 
penale të parashikuar në nenin 202 të KP, në shtojcën 3 të ligjit të ri janë përcaktuar vetitë 
e mbetjeve që i klasifikojnë ato si “toksike”, duke përfshirë në këtë kategori ato substanca 
dhe preparate (përfshirë substancat dhe preparatet shumë toksike), të cilat “në qoftë se 
thithen përmes rrugëve të frymëmarrjes, gëlltiten apo depërtojnë në lëkurë, mund të 
shkaktojnë rrezik shëndetësor serioz, akut ose kronik ose edhe vdekje”.  

Në nenin 202 të KP, pavarësisht se në titullin e dispozitës përmenden vetëm 
mbeturinat toksike, në përmbajtjen e të njëjtit paragraf të saj janë përfshirë edhe 
mbeturinat radioaktive, duke mos i veçuar ato më vehte, qoftë edhe si rrethanë cilësuese 
që lidhet me objektin e veprës. Në KP të shteteve të tjera, zgjedhja e ligjvënësit lidhur me 
mbetjet radioaktive shfaqet ose në formën e parashikimit të një figure të cilësuar të së 
njëjtës vepër të përgjithshme mbi mbetjet e rrezikshme, ose të një forme të veçantë të 
kryerjes së të njëjtës vepër penale.169  

Vlen të theksohet se, si Konventa e Bazelit “Për kontrollin e lëvizjeve 
ndërkufitare të mbetjeve të rrezikshme dhe asgjësimin e tyre”170, ashtu edhe legjislacioni 
kombëtar mbi mbetjet e rrezikshme171 nuk zbatohen për mbetjet radioaktive, për të cilat 
ekziston legjislacion i posaçëm si në nivel ndërkombëtar, ashtu edhe atë kombëtar.   

166 Neni 2, shkronja “dh”, e ligjit nr. 7664, datë 21.1.1993 “Për mbrojtjen e mjedisit”. 
167 Me një ndryshim të vitit 1998 (ligji nr.8364, datë 2.7.1998, neni 1), në këtë përkufizim, termi “lëndë” 
është zëvendësuar me “mbeturina”, janë shtuar mbeturinat infektive, si dhe rrezikshmëria e tyre është 
përcaktuar në bazë të vetisë që ato kanë për të prishur gjendjen natyrore të ujit, tokës dhe ajrit, me pasoja në 
shëndetin e njeriut dhe në ekosistemet natyrore. 
168 Neni 3, pika 22 e ligjit nr. 10 463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, të 
ndryshuar. 
169 Për shembull në paragrafin e dytë të nenit 348 të Kodit Penal të Kosovës është parashikuar si formë e 
cilësuar e veprës penale të mbajtjes së paligjshme të substancave dhe të mbeturinave të rrezikshme. 
Ndërkohë, në KP të Gjermanisë, një nënpikë e veçantë e pikës (1), por edhe pika (3) e seksionit 326 
trajtojnë çështje të veçanta që lidhen me mbetjet radioaktive në kontekstin e figurës së përgjithshme mbi 
përdorimin e paautorizuar të mbetjeve të rrezikshme. 
170 Në nenin 1, pika 3 të Konventës së Bazelit parashikohet shprehimisht se nga fusha e veprimit të kësaj 
konvente përjashtohen “mbetjet që si rezultat i të qënit radioaktive i nënshtrohen sistemeve të tjera 
ndërkombëtare të kontrollit duke përfshirë dokumentet ndërkombëtare që iu referohen specifikisht 
materialeve radioaktive”. 
171 Në bazë të nenit 4, shkronja “ç” të ligjit nr. 10 463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të 
mbetjeve”, të ndryshuar, mbetjet radioaktive janë përjashtuar shprehimisht nga objekti i këtij ligji, si një 
nga fushat që rregullohen me legjislacion të veçantë.  
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Në bazë të ligjit të posaçëm “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese”(1995)172, të 
ndryshuar, me “mbetje radioaktive” do të kuptojmë çdo lëndë radioaktive173 ose send të 
ndotur me lëndë radioaktive, që nuk mund të shërbejë më gjatë për qëllime të 
dobishme.174 Sikurse përcaktohet në nenet 3 dhe 4 të këtij ligji, çdo person fizik ose 
juridik, i cili trajton, prodhon, manovron, përdor dhe ruan mbetje radioaktive, ushqime 
dhe produkte të tjera, të ndotura me lëndë radioaktive175, duhet të pajiset me licencë nga 
autoriteti kompetent. Licenca përkatëse miratohet nga Komisioni i Mbrojtjes nga 
Rrezatimet, i krijuar pranë Ministrisë së Shëndetësisë, në bazë të dosjes së përgatitur nga 
Zyra e mbrojtjes nga rrezatimet, e cila është një njësi ekzekutive në varësi të Komisionit. 
Verifikimi i respektimit në praktikë të kërkesave të këtij ligji kryhet nga Zyra e mbrojtjes 
nga rrezatimet dhe inspektorati që mbulon fushën e shëndetit. Ndërkohë, Komisioni i 
Mbrojtjes nga Rrezatimet, si autoriteti përgjegjës kombëtar rregullator, mbikëqyr dhe 
siguron zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe të akteve të tjera ligjore e nënligjore në 
fushën e mbrojtjes nga rrezatimet. 

Në përputhje me përcaktimin e bërë në nenin 9 të këtij ligji, Këshilli i Ministrave 
me vendimin nr.8, datë 7.1.2010 ka miratuar Rregulloren “Për trajtimin e sigurt të 
mbetjeve radioaktive në Republikën e Shqipërisë”, të hartuar nga Komisioni i Mbrojtjes 
nga Rrezatimet. Në këtë rregullore janë përcaktuar rregullat kryesore për trajtimin e 
sigurt të mbetjeve radioaktive, të cilat janë të detyrueshme për zbatim në të gjitha 
veprimtaritë që përfshijnë përpunimin, ruajtjen, transportin, shkarkimin dhe vendosjen në 
depon përfundimtare të mbetjeve radioaktive. Në bazë të pikës 4 të Rregullores, proceset 
e trajtimit të mbetjeve radioaktive kryhen në përputhje me rregulloren e brendshme të 
Qendrës së Fizikës Bërthamore të Zbatuar për trajtimin e mbetjeve si dhe kapacitetet që 
ajo ka. Për mbetjet e tjera, për të cilat kjo Qendër nuk ka kapacitet, Rregullorja 
parashikon detyrimin për eksportimin e tyre jashtë Shqipërisë mbi bazën e kontratave 
paraprake të personave fizikë e juridikë.  

Ndërkohë, në kuadrin e aderimit në disa konventa të rëndësishme ndërkombëtare 
në fushën e sigurisë bërthamore dhe menaxhimit të mbetjeve radioaktive, në vitin 2011 
RSH ka aderuar edhe në konventën e bashkuar “Për sigurinë e menaxhimit të lëndës 
djegëse të konsumuar dhe për sigurinë e menaxhimit të mbetjeve radioaktive” (Vjenë, 
1997)176, e cila është miratuar nga palët kontraktuese me dëshirën e forcimit të sistemit të 
kontrollit ndërkombëtar të zbatuar në mënyrë specifike për mbetjet radioaktive, sikurse 
referohet në Konventën e Bazelit (1989). Në preambulën e kësaj konvente, palët 
kontraktuese pranojnë se çdo shtet ka të drejtën të ndalojë importimin e mbetjeve 
radioaktive të huaja në territorin e tij. Në kapitullin e posaçëm kushtuar sigurisë së 
menaxhimit të mbetjeve radioaktive janë përcaktuar hapat e nevojshme që duhet të marrë 
çdo palë kontraktuese për të garantuar kërkesat e përgjithshme të cilësisë, si dhe kërkesat 
mbi instalimet ekzistuese, praktikat e kaluara, instalimin menaxhues të mbetjeve 

172 Ligji nr. 8025, datë 9.11.1995. 
173 Sipas përcaktimit në shkronjat “a” dhe “b” të nenit 2 të këtij ligji, me termin “lëndë radioaktive” 
kuptohet “çdo lëndë që në mënyrë të vetvetishme lëshon rrezatim jonizues”, i cili 
është  “rrezatimi elektromagnetik ose grimcor, i cili shkakton drejtpërdrejt ose tërthorazi jonizimin e lëndës 
me të cilën bashkëvepron”. 
174 Neni 2, shkronja “dh” e ligjit nr.8025/1995. 
175 Neni 3, shkronja “c” e ligjit nr.8025/1995, të ndryshuar me ligjin nr.9973, datë 28.7.2008 “Për disa 
ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8025, datë 9.11.1995 “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese””. 
176 Aderuar me ligjin nr. 10 379, datë 24.2.2011. 
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radioaktive të propozuar, mbi projektimin, ndërtimin, vlerësimin e sigurisë, si dhe 
operimin e instalimeve. Një direktivë e ngjashme është miratuar nga Këshilli i Euroatom-
it në vitin 2006,177 e cila aktualisht është edhe pjesë e aneksit B të Direktivës 2008/99/KE 
mbi mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet të drejtës penale. Nëpërmjet kësaj direktive të 
posaçme është ngritur një sistem mbikqyrje dhe kontrolli në nivel Komunitar për lëvizjet 
ndërkufitare të mbetjeve radioaktive dhe lëndës djegëse të konsumuar, me synimin për të 
garantuar një mbrojtje adekuate të popullatës.    

Ndonëse në titullin e nenit 202 të KP është përmendur vetëm veprimi i 
transportimit të mbetjeve, nga përmbajtja e kësaj dispozite rezulton se ana objektive e 
figurës së krimit të transportimit të mbeturinave toksike konsiston në këto veprime aktive 
që lidhen me mbeturinat toksike dhe radioaktive: 

1- transportimi i tyre tranzit përmes territorit të RSH-së, si dhe   
2- depozitimi i tyre në territorin shqiptar. 
Në këtë kontekst, duke iu referuar përcaktimeve të ligjit të ri për menaxhimin e 

integruar të mbetjeve (2011), konstatohet se në figurën e krimit të parashikuar në këtë 
dispozitë të KP, jo vetëm që objekti është kufizuar në mbetjet toksike dhe radioaktive, 
por edhe ana objektive është e kufizuar, në krahasim me operacionet e shumta që 
përfshihen në kuptimin e menaxhimit të mbetjeve,178 duke përfshirë vetëm depozitimin, 
si një ndër operacionet e asgjësimit të mbetjeve,179 si dhe transportimin tranzit të tyre 
përmes territorit të RSH-së.  
    Sipas ligjit të posaçëm për menaxhimin e integruar të mbetjeve (2011), depozitimi 
i pakontrolluar i çdo lloj mbetjeje është i ndaluar (neni 61, shkronja “d”). Në lidhje me 
menaxhimin e integruar të mbetjeve të rrezikshme, të cilit i është kushtuar një kre i 
veçantë, në këtë ligj parashikohet se krijimi, grumbullimi, transporti, magazinimi dhe 
trajtimi180 i mbetjeve të rrezikshme kryhen vetëm në kushte që sigurojnë mbrojtjen e 
mjedisit dhe shëndetit të njeriut, në përputhje me këtë ligj, duke theksuar se këto kushte 
përfshijnë “masat që sigurojnë gjurmueshmërinë e mbetjeve që nga krijimi deri në 
destinacionin përfundimtar të tyre, si dhe kontrollin e mbetjeve të rrezikshme, me qëllim 
plotësimin e kërkesave të këtij ligji”.181 Ndërkohë, sikurse u përmend më lart, kalimi 
tranzit ndërkufitar në RSH është i ndaluar në të gjitha rastet për mbetjet e rrezikshme. 
Vlen të theksohet se në kuptimin e mbetjeve të rrezikshme sipas këtij ligji nuk përfshihen 
mbetjet radioaktive, për të cilat sikurse u përmend më lart ekziston një legjislacion i 
posaçëm. 

177 Direktiva e Këshillit 2006/117/Euratom, e datës 20.11.2006, mbi mbikqyrjen dhe kontrollin e  lëvizjeve 
ndërkufitare të mbetjeve radioaktive dhe lëndës djegëse të konsumuar.  
178 Në përputhje të plotë me direktivën e BE-së mbi mbetjet, në nenin 3, pika 32, në lidhje me pikat 2 dhe 
47, të ligjit nr. 10 463/2011 është përcaktuar se menaxhimi i integruar i mbetjeve nënkupton: grumbullimin, 
transportin, rikuperimin dhe asgjësimin e mbetjeve dhe mbikëqyrjen e këtyre operacioneve, kujdesin e 
mëtejshëm për vendet e asgjësimit, si dhe veprimet e ndërmarra në cilësinë e tregtarit (sipërmarrësit që 
vepron si palë kryesore në blerjen dhe shitjen më pas të mbetjeve, pavarësisht nga fakti nëse i merr mbetjet 
fizikisht në zotërim apo jo) apo agjentit (sipërmarrësit që rregullon marrëdhëniet ndërmjet palëve 
përgjegjëse për rikuperimin ose asgjësimin e mbetjeve, pavarësisht nga fakti nëse i merr mbetjet fizikisht 
në zotërim apo jo).  
179 Shiko Shtojcën 1 të ligjit nr. 10 463/2011 mbi operacionet e asgjësimit.  
180 Në kuptim të këtij ligji me “trajtim” të mbetjeve nënkuptohen “operacionet e rikuperimit ose të 
asgjësimit, përfshirë përgatitjen para rikuperimit ose asgjësimit”. 
181 Neni 23, pika 1 e ligjit nr. 10 463/2011. 
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Shkeljet e dispozitave të kreut të veçantë mbi menaxhimin e mbetjeve të 
rrezikshme janë parashikuar si kundërvajtje administrative në pikat 13 deri 23 të nenit 62 
të ligjit të ri për menaxhimin e integruar të mbetjeve. Ndërsa, në pikën 49 të këtij neni 
është parashikuar si kundërvajtje administrative edhe tranzitimi i mbetjeve të rrezikshme 
përmes territorit të RSH-së. Sikurse vihet re, të njëjtat veprime janë parashikuar edhe si 
krim në KP, edhe si kundërvajtje administrative në ligjin për menaxhimin e integruar të 
mbetjeve, duke u shoqëruar në këtë të fundit vetëm me specifikimin e  përgjithshëm “kur 
shkelja nuk përbën vepër penale”.  

Në kodet penale të shteteve të tjera që përmbajnë një kapitull të veçantë për veprat 
penale kundër mjedisit, në përgjithësi, ana objektive e figurave të veçanta lidhur me 
mbetjet e rrezikshme, të cilat mund të përfshijnë edhe lëndët e rrezikshme, është më e 
gjerë në krahasim me dispozitën e lartpëmendur të KP tonë, pasi në to, sikurse u theksua 
më lart, përfshihen edhe veprime ose mosveprime të tjera që lidhen me mbetje apo lëndë 
të tilla, krahas veprimeve të trasportimit tranzit dhe depozitimit të tyre në territorin e 
shtetit. 
 Po kështu, edhe në Direktivën 2008/99/KE mbi mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet të 
drejtës penale, duke ndjekur shembullin e Konventës së KE-së me të njëjtin objekt të  
vitit 1998, në definicionet e veprave penale janë përfshirë një sërë veprimesh dhe 
mosveprimesh të kundërligjshme të kryera në fushën e menaxhimit të mbetjeve, duke 
parashikuar edhe një vepër penale të veçantë mbi materialet nukleare dhe substancat e 
tjera të rrezikshme radioaktive.182 Si rrjedhim, operacionet që përfshihen në kuptimin e 
menaxhimit të mbetjeve sipas ligjit tonë të ri të vitit 2011, në përafrim të plotë me 
Direktivën e BE-së mbi mbetjet, por që aktualisht nuk janë parashikuar si vepra penale në 
KP, do të jetë e nevojshme që të shtohen ndër format e kryerjes së veprës penale në 
fushën e mbetjeve.  
 Duke iu referuar përmbajtjes aktuale të KP, krimi i transportimit të mbeturinave 
toksike quhet i kryer që në momentin kur është kryer ndonjë nga veprimet e parashikuara 
në paragrafin e parë të nenit 202 të KP, pa qenë e nevojshme që nga këto veprime të ketë 
ardhur ndonjë pasojë konkrete e dëmshme, për njerëzit apo mjedisin.  
 Në rast se kjo vepër ka shkaktuar pasoja të rënda për jetën e shëndetin e njerëzve, 
atëherë ajo cilësohet në bazë të paragrafit të dytë të nenit 202, në të cilin ardhja e 
pasojave të tilla është parashikuar si rrethanë cilësuese e veprës. Në çdo rast, do të jetë e 
nevojshme ekspertiza përkatëse, si për përcaktimin nëse bëhet fjalë për mbetje toksike 
ose radioaktive, ashtu edhe për elementë të tjerë të nevojshëm, duke përfshirë edhe 
konstatimin e shkaktimit të pasojave të rënda të parashikuara si rrethanë cilësuese. Në 
mungesë të praktikës gjyqësore në RSH për këtë figurë krimi, po i referohemi praktikës 
së shteteve të tjera. Kështu, në një rast konkret të vitit 2006, një anije kishte shkarkuar 
500 ton mbetje toksike në disa kamionë, të cilët më pas i kishin depozituar këto mbetje në 
të paktën 15 vende të ndryshme përreth Abidjan-it, që është qyteti më i madh në shtetin e 
Bregut të Fildishtë në Afrikën perëndimore, me rreth 5 milionë banorë.183 Sipas të 
dhënave të Programit Mjedisor të Kombeve të Bashkuara (UNEP),184 i cili ka hetuar mbi 

182 Për më shumë, shih në pikën 3.5 të këtij punimi.   
183 UN News Centre, Deadly toxic waste dumping in Côte d’Ivoire clearly a crime- UN environmental 
agency, 29 September 2006, në faqen e internetit <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID 
=20083&Cr=ivoire&Cr1#>. 
184 Po aty. 

142 
 

                                                 



Enkelejda Turkeshi  Mbrojtja juridike penale e mjedisit 

këtë rast nëpërmjet Sekretariatit të Konventës së Bazelit lidhur me aspektet ligjore të 
situatës, deri në 29 shtator 2006 (një muaj pas ngjarjes) depozitimi i mbetjeve kimike 
toksike në Bregun e Fildishtë kishte shkaktuar vdekjen e tetë njerëzve, ndërkohë që 
78,000 të tjerë kishin kërkuar ndihmë mjekësore për shkak të problemeve shëndetësore të 
shfaqura gjatë ditëve të para pas depozitimit të mbetjeve toksike. Lidhur me këtë rast të 
rëndë, në vitin 2008, një gjykatë e Bregut të Fildishtë ka deklaruar fajtorë për depozitim 
të paligjshëm të mbetjeve drejtuesin e një kompanie vendase, e cila në bazë të një 
kontrate me anijen që mbante ngarkesën me mbetje toksike kishte marrë në dorëzim këto 
mbetje, si dhe një punonjës të Portit të Abidjan-it që kishte punuar si agjent për lëvizjen e 
mbetjeve duke i rekomanduar anijes pikërisht kompaninë vendase të lartpërmendur, të 
cilët janë dënuar përkatësisht me 20 dhe 5 vjet burgim.185 Ndërkohë, në vitin 2010 edhe 
kompania shumëkombëshe të cilës i përkiste anija është akuzuar penalisht dhe është 
dënuar nga një gjykatë e Hollandës me një milionë Euro gjobë për eksportimin e 
paligjshëm dhe transportimin tranzit të mbetjeve toksike përmes portit të Amsterdamit 
për në Bregun e Fildishtë.186     
 Vlen të theksohet se, edhe për këtë krim mjedisor, në ngjashmëri me ndotjen e ajrit 
të analizuar më lart, ligjvënësi ka parashikuar vetëm një rrethanë cilësuese, e cila 
konsiston në shkaktimin e pasojave të rënda për jetën e shëndetin e njerëzve. Si rrjedhim, 
edhe në këtë rast, nëse vepra ka shkaktuar pasoja të tjera, të ndryshme nga ato të 
parashikuara si rrethanë e cilësuar në paragrafin e dytë të nenit 202 të KP, si p.sh. kur ka 
shkaktuar pasoja të lehta në shëndetin e njerëzve, pasoja materiale apo në kafshë, bimë 
etj, atëherë vetë vepra në fjalë do të përbëjë sërish figurën e thjeshtë të krimit, të 
parashikuar në paragrafin e parë të këtij neni, pavarësisht nëse pasojat në mjedis kanë 
qenë të lehta apo të rënda. Duke qenë se pasoja të tilla nuk janë parashikuar si rrethana 
cilësuese të kësaj vepre penale, atëherë rëndësia e dëmit të shkaktuar mund të ndikojë 
vetëm në rëndimin e dënimit brenda marzhit të parashikuar në këtë paragraf të nenit 202. 
Ndërsa, nëse plotësohen elementet e ndonjë vepre tjetër penale mund të kemi konkurim të 
kësaj vepre me veprën tjetër përkatëse (p.sh. me plagosjen e lehtë nga pakujdesia).  
  Në kodet penale të shteteve të tjera, vihet re se për figura të ngjashme të veprave 
penale janë parashikuar më shumë rrethana cilësuese, të cilat përveç pasojave të rënda për 
jetën dhe shëndetin e njerëzve përfshijnë edhe pasoja të tjera që lidhen në mënyrë të 
veçantë me mjedisin dhe në ndonjë rast edhe me pasurinë, të tilla si dëmi i 
konsiderueshëm ndaj kafshëve apo bimëve, përkeqësimi i konsiderueshëm material i 
cilësisë së ajrit, ujit ose tokës, dëmtimi i përhershëm i një popullate ekzistuese të 
kafshëve apo bimëve që rrezikojnë të zhduken, dëm i konsiderueshëm material i pasurisë, 
etj.187 Shtimi i rrethanave të tilla, si rrethana të reja cilësuese të këtij krimi, veçanërisht i 
rrethanave që vënë në plan të parë pasojat në mjedis, do të shërbente edhe si një tregues i 
një vlerësimi më të saktë dhe gjithëpërfshirës të objekteve të dëmtuara, duke mos u 
përqëndruar vetëm në një qasje antropocentrike në këtë drejtim.   
 Ana subjektive e krimit të transportimit të mbeturinave toksike, e cila mund të 
kryhet nga çdo person, mund të konsistojë sipas rastit në dashje ose pakujdesi. Ndërkohë, 
pasojat e rënda të parashikuara si rrethanë cilësuese e krimit shkaktohen nga 

185 http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-10735255 
186 Po aty. 
187 Shih për shembull KP të Kosovës (neni 348), KP të Gjermanisë (seksioni 330), KP të Austrisë  (seksioni 
181b (2)). 
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pakujdesia.188 Megjithatë, për çdo rast (edhe nëse kryhet nga pakujdesia) vepra është 
cilësuar si krim dhe madje, si një ndër krimet për të cilat dënimi me gjobë nuk 
parashikohet si një dënim alternativ me burgimin, i cili mbetet dënimi i vetëm që mund të 
jepet për këtë vepër në rastet konkrete, pavarësisht nga forma e fajit me të cilën ajo është 
kryer. Ky cilësim dhe pasojat përkatëse në dënimin që mund të jepet rezultojnë edhe për 
formën e thjeshtë, krahas asaj të cilësuar të veprës, duke përfshirë në këtë të fundit edhe 
rastin kur pasojat e rënda, të cilat vijnë nga pakujdesia, shkaktohen nga vepra e kryer nga 
pakujdesia. Në këtë drejtim, është e nevojshme që paralelisht me amendimet e tjera të 
lartpërmendura, të bëhet një rishikim i cilësimit të formave të ndryshme të veprës dhe 
përshtatje më e mirë e sanksionit përkatës me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të 
secilës prej tyre, në varësi të formës së fajit.   
 Sikurse u përmend më lart, aktualisht në nenin 202 të KP është parashikuar  
vetëm një rrethanë cilësuese, e cila është e karakterit objektiv, pasi lidhet me pasojën si 
një element i anës objektive të figurës së veprës penale. Pra, nuk parashikohet asnjë 
rrethanë cilësuese subjektive. Duke patur parasysh se kjo vepër, kur kryhet me dashje, 
shpesh përfshin edhe motivin e posaçëm të përfitimit pasuror, është e rekomandueshme 
që, duke ndjekur edhe modelin e KP të Gjermanisë189, ndër rrethanat cilësuese të 
përfshihet edhe kryerja e krimit me motivin e posaçëm të nxjerrjes së një përfitimi 
pasuror. Aktualisht, vlen rregulli i përgjithshëm që zbatohet për çdo person që kryen një 
krim për motive fitimi të pasurive ose të sigurimit të çdo lloj përfitimi tjetër material, i 
parashikuar në paragrafin e pestë të nenit 34 të KP,190 sipas të cilit, në këto raste, gjykata, 
krahas dënimit me burgim të caktuar në bazë të nenit 202 të KP, jep edhe dënimin 
plotësues të konfiskimit të mjeteve të kryerjes së veprës penale dhe produkteve të veprës 
penale, ndërsa në mungesë të tyre, ajo jep një dënim me gjobë nga 100 mijë deri në         
5 milionë lekë (dy dënime kryesore njëherësh: burgim dhe gjobë), pasi ka hetuar rreth 
aftësisë paguese të personit.  

Lidhur me zbatimin në praktikë të nenit 202 të KP, nga të dhënat statistikore të 
Prokurorisë së Përgjithshme dhe të Ministrisë së Drejtësisë për periudhën 2004-2012 
rezulton se nuk ka patur asnjë çështje konkrete të regjistruar dhe të gjykuar, qoftë për 
figurën e thjeshtë, qoftë për figurën e cilësuar të krimit të parashikuar në këtë 
dispozitë.191 Një çështje e vetme rezulton të jetë regjistruar në prokurori në vitin 2009, 
por që nuk është dërguar për gjykim.  
 

188 I.Elezi, E drejta penale (Pjesa e Posaçme), vep.e cit., f.338. 
189 Në seksionin 330, nënseksioni (1), numri (4), vepra e kryer me qëllim përfitimi është konsideruar si një 
nga rastet veçanërisht serioze të veprave penale mjedisore të kryera me dashje, ndër të cilat përfshihen edhe 
veprat penale që lidhen me mbetjet e rrezikshme.   
190 Në paragrafin e pestë të nenit 34 të KP parashikohet se: “Për personat që kryejnë krime për motive fitimi 
të pasurive ose të sigurimit të çdo lloj përfitimi tjetër material, gjykata vendos sipas nenit 36 të këtij Kodi, 
konfiskimin e mjeteve të kryerjes së veprës penale dhe produkteve të veprës penale ose, në mungesë të tyre, 
dënim me gjobë në masën nga 100 mijë deri në 5 milion lekë”. Megjithatë, sikurse theksohet në paragrafin 
në vijim të kësaj dispozite të pjesës së përgjithshme të KP, gjykata jep dënimin me gjobë vetëm pasi ka 
hetuar rreth aftësisë paguese të personit. Në raste të tilla, sikurse është rasti i nenit 202 të KP, në të cilin 
parashikohet vetëm dënimi me burgim, gjykata “duhet të zbatojë vetëm dënimin me burgim si dënim 
kryesor dhe, sipas diskrecionit të saj, nëse plotësohen kriteret e parashikuara në nenin 34, paragrafi i pestë 
dhe i gjashtë, të KP-së, edhe dënimin me gjobë.” (Vendimi nr.13, datë 16.04.2013 i Gjykatës Kushtetuese)  
191 Raportet e Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitet 2008-2011, si dhe Vjetarët 
Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë për vitet 2004-2012. 
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3.3.3 Ndotja e ujërave 
Në vijimësi të modelit të përzgjedhur nga ligjvënësi shqiptar mbi mbrojtjen 

penale të përbërësve të mjedisit nga ndotja përmes figurave të veçanta, në nenin 203 të 
KP është parashikuar një vepër tjetër e ndotjes, e cila iu është kushtuar në mënyrë të 
veçantë mbrojtjes së ujërave. Në këtë dispozitë penale, të pandryshuar ndër vite, 
parashikohet se:  

Ndotja e ujërave të deteve, lumenjve, liqeneve apo burimeve të rrjetit grumbullues 
e shpërndarës të ujrave me lëndë toksike, radioaktive apo substanca të tjera, që prishin 
ekuilibrin ekologjik, dënohet me burgim nga një gjer në pesë vjet. 

Po kjo vepër, kur ka shkaktuar pasoja të rënda për jetën e shëndetin e njerëzve, 
dënohet me burgim nga pesë gjer në dhjetë vjet. 
  
 Sikurse vihet re nga përmbajtja e paragrafit të parë të kësaj dispozite, krimi i 
ndotjes së ujërave ka për objekt të tij marrëdhëniet juridike të vendosura për të siguruar 
ujërat e deteve, lumenjve, liqeneve apo të burimeve të rrjetit grumbullues e shpërndarës 
të ujrave nga ndotja me lëndë toksike, radioaktive apo substanca të tjera, që prishin 
ekuilibrin ekologjik, të mbrojtura posaçërisht me këtë dispozitë të KP. 

Mbrojtja e ujërave apo burimeve ujore të Republikës së Shqipërisë nga ndotja 
është objekt i një kuadri ligjor të gjerë për ujërat, i cili aktualisht përfshin ligjin e ri bazë 
“Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore” dhe një sërë ligjesh të tjera specifike që i 
janë kushtuar posaçërisht trupave ujorë të veçantë apo sektorëve të veçantë, sikurse është 
p.sh. ligji “Për mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja dhe dëmtimi” (2002), etj., të 
plotësuar edhe me aktet nënligjore përkatëse. Në bazë të ligjit të ri “Për menaxhimin e 
integruar të burimeve ujore” (2012),192 i cili rregullon marrëdhëniet juridike që lindin nga 
përdorimi i burimeve ujore në Republikën e Shqipërisë,193 termi “burime ujore” 
nënkupton të gjitha ujërat e brendshme detare, ujërat territoriale, vija bregdetare, zona 
ekonomike ekskluzive, shelfi kontinental, ujërat sipërfaqësore e nëntokësore, së bashku 
me shtresat ujëmbajtëse, reshjet atmosferike, nën juridiksionin dhe kontrollin e         
RSH-së.194 Të gjitha burimet ujore janë në pronësi të shtetit dhe në administrim të 

192 Ligji nr. 111, datë 15.11.2012. Ligji i ri “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore” është përafruar 
plotësisht me Direktivën përkatëse të BE-së dhe me hyrjen e tij në fuqi në vitin 2013 është shfuqizuar 
tërësisht ligji i mëparshëm nr. 8093, datë 21.3.1996 “Për rezervat ujore”, i ndryshuar. 
193 Neni 2, pika 1 e ligjit nr.111/2012. 
194 Neni 4, pika 9 e ligjit nr.111/2012. Për secilin burim ujor jepen përkufizimet përkatëse, duke përfshirë 
një përkufizim të veçantë për liqenet dhe lumenjtë, si vijon: 
 “Ujërat e brendshme detare” përfshijnë ujërat e limaneve detare, ngushticat, ujërat brenda arkipelagëve, 
detet e brendshme, hapësirat ujore mes vijës së baticës më të lartë dhe zbaticës më të ulët, si dhe deltat e 
lumenjve. (pika 76 e nenit 4) 
 “Ujëra bregdetare” janë ujërat sipërfaqësore, të cilat ndodhen në brendësi të një vije imagjinare, e cila 
është e baraslarguar në secilën nga pikat e saj 1 milje detare nga pjesa e jashtme e pikës më të afërt të vijës 
bazë dhe që shërben si referim për të përcaktuar shtrirjen e ujërave territoriale dhe që shtrihen eventualisht 
deri në kufirin e jashtëm të ujërave transitore. (pika 83) 
“Ujëra nëntokësore” janë të gjitha ujërat që ndodhen nën sipërfaqen e tokës apo kanë dalje të drejtpërdrejtë 
në sipërfaqen e tokës në formën e burimeve natyrore. (pika 84)  
“Ujëra sipërfaqësore” janë ujërat e brendshme, me përjashtim të ujërave nëntokësore, ujërat e 
përkohshme, ujërat bregdetare dhe ujërat territoriale.(pika 88) 
“Liqen” është një trup me ujëra të brendshme sipërfaqësore dhe nëntokësore të qëndrueshme. (pika 26) 
“Lumë” është një trup ujor i brendshëm, me ujë, që në pjesën më të madhe të tij rrjedh mbi sipërfaqen e 
tokës, por që në një pjesë të rrjedhës së tij mund të rrjedhë edhe nën tokë. (pika 27) 
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organeve shtetërore (neni 5, pika 1). Organet e administrimit dhe menaxhimit të burimeve 
ujore në nivel qendror janë Këshilli i Ministrave, Këshilli Kombëtar i Ujit, Ministria 
përgjegjëse për administrimin e burimeve ujore dhe Sekretariati Teknik i Këshillit 
Kombëtar të Ujit, ndërsa organet për menaxhimin e integruar të burimeve ujore në nivel 
vendor janë këshillat e baseneve ujore195 dhe agjencitë e baseneve ujore.196 Burimet ujore 
mund të përdoren për këto qëllime: (a) shtëpiake, komunale, bujqësore, përfshirë ujitjen 
dhe ujin për blegtorinë; (b) akuakulturë, transport ujor, industrial, prodhim 
hidroenergjetik; (c) tregti; (ç) turizëm, argëtim, përfshirë lundrimin për argëtim;             
d) qëllime të tjera, të miratuara nga Këshilli Kombëtar i Ujit, i cili është organi qendror 
vendimmarrës, përgjegjës për administrimin e burimeve ujore.197 Përdorimi i ujit përfshin 
shërbimet e ujit, si eksplorimi, prodhimi, përdorimi i burimeve ujore, shkarkimin, 
trajtimin apo kryerjen e çdo lloj aktiviteti tjetër në fushën e menaxhimit të ujërave, duke 
pasur një impakt të rëndësishëm mbi statusin e ujit.198  

Në këtë kontekst, përdorimi i burimeve ujore natyrore i nënshtrohet kontrollit 
administrativ nga organet e administrimit dhe menaxhimit të burimeve ujore dhe 
inspektimit nga inspektorët që mbulojnë fushën e mjedisit (neni 39, pika 1). Organet 
përgjegjëse për zbatimin e këtij ligji janë organet e administrimit të burimeve ujore,199 
njësitë e qeverisjes vendore, strukturat e ministrisë përgjegjëse për shëndetësinë, për 
bujqësinë, strukturat dhe organet e emergjencave civile, të rregullimit e planifikimit të 
territorit, si dhe inspektoratet, që mbulojnë fushën e mjedisit, shëndetësisë dhe 
bujqësisë.200 Sipas nenit 95 të këtij ligji, inspektorati që mbulon fushën e mbrojtjes së 
mjedisit, si dhe agjencitë rajonale të mjedisit janë përgjegjëse për zbatimin e dispozitave 
të këtij ligji, në përputhje me dispozitat e ligjit “Për mbrojtjen e mjedisit” (2011), ndërsa 
inspektimi për verifikimin e respektimit të kërkesave ligjore bëhet në përputhje me bazën 
e re ligjore që përfshin këtë ligj, ligjin “Për mbrojtjen e mjedisit” (2011) dhe ligjin “Për 
inspektimin në Republikën e Shqipërisë” (2011). 

Ndërkohë, për kuptimin e termave “Ujëra territoriale”, “Zonë ekonomike ekskluzive” dhe “Shelf 
kontinental”, ky ligj referon në dispozitat e Kodit Detar të Republikës së Shqipërisë (përkatësisht pikat 80, 
90 dhe 65 të nenit 4). 
195 Sipas nenit 14, pika 1 e këtij ligji, për efekt të menaxhimit të burimeve ujore, territori i Republikës së 
Shqipërisë ndahet në basene ujore, të cilat sipas përkufizimit të dhënë në nenin 4 nënkuptojnë sipërfaqjen e 
tokës prej ku, përmes një numri përrenjsh, lumenjsh apo edhe liqenesh, të gjitha rrjedhat sipërfaqësore 
derdhen në një lumë, i cili derdhet në det, në një grykëderdhje të gjerë të vetme, në një deltë apo në një 
lumë tjetër. 
196 Neni 7 e në vijim të kreut II të ligjit nr.111/2012. 
197 Neni 38 dhe neni 9/1 i ligjit nr.111/2012. 
198 Neni 4, pika 38 e ligjit nr.111/2012. 
199 Këto organe janë të përcaktuara në ligjet përkatëse. Kështu, për shembull zbatimi i ligjit në hapësirën 
detare shqiptare është detyrë e Rojës Bregdetare, e cila është krijuar me ligjin nr.8875, datë 4.4.2002 “Për 
Rojen Bregdetare Shqiptare”, të ndryshuar. Në bazë të nenit 5 të këtij ligji të veçantë, Roja Bregdetare ka 
për detyrë të zbatojë legjislacionin shqiptar dhe aktet e normat e së drejtës ndërkombëtare, të pranuara nga 
Republika e Shqipërisë, në hapësirën detare shqiptare, të parandalojë dhe të ushtrojë kontroll për zbatimin e 
legjislacionit për ndotjen e mjedisit detar dhe bregdetar (MARPOL), etj. Megjithatë, vlen të theksohet se 
Roja Bregdetare i ushtron detyrat e saj vetëm në detin territorial, në zonën fqinje, dhe në zonën ekonomike 
ekskluzive, ndërsa në ujërat e brendshme ajo ofron ndihmë dhe bashkëpunon me Policinë Kufitare, me 
kapiteneritë e porteve e me institucione të tjera shtetërore. Kapiteneritë e porteve janë organe administrative 
që ushtrojnë mbikëqyrjen e zbatimit të normave ligjore të karakterit detar, të përcaktuara në Kodin Detar.  
(për më shumë, shih ligjin nr. 9251, datë 8.7.2004 “Kodi Detar i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar) 
200  Shih nenin 95 të ligjit nr.111/2012. 
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Përveç rasteve kur përdorimi i burimeve ujore është i lirë, sipas përcaktimeve të 
bëra në kreun e pestë të këtij ligji, disa veprimtari të caktuara të përdorimit të ujit mund të 
kryhen vetëm në bazë të lejes administrative apo autorizimit të lëshuar nga organet e 
administrimit dhe menaxhimit të burimeve ujore.  
 Çdo përdorues i ujit ka për detyrë të sigurojë mbrojtjen e ujit nga ndotja, të mbajë 
nën kontroll cilësinë e ujit dhe të mbrojë mjedisin nga ndotësit e ndryshëm, krahas 
detyrave të tjera që lidhen me përdorimin e ujit në mënyrë racionale dhe ekonomike, 
respektimin e kushteve dhe detyrimet të vëna mbi të drejtën e përdorimit të ujit, 
respektimin e kushteve dhe detyrimeve të përcaktuara mbi të drejtën e pronësisë, si dhe 
respektimin e të drejtave të përdoruesve të tjerë të ligjshëm të ujërave dhe të palëve të 
treta.201 Sipas përkufizimit të dhënë në nenin 4, pika 37 të ligjit, me termin “përdorues” të 
ujit kuptojmë “çdo rreth, bashki, komunë, fshat, shoqatë e përdoruesve të ujit, ndërmarrje 
shtetërore apo private, person fizik dhe juridik, që merret me eksplorimin, prodhimin, 
përdorimin e burimeve ujore, shkarkon, trajton apo kryen çdo lloj aktiviteti tjetër në 
fushën e menaxhimit të ujërave, në përputhje me legjislacionin në fuqi.” 

Lidhur me burimet e rrjetit grumbullues dhe shpërndarës të ujërave, sipas ligjit 
nr.8102, datë 28.03.1996 “Për kuadrin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe të 
largimit dhe përpunimit të ujërave të ndotura”, të ndryshuar, veprimtaritë e grumbullimit 
dhe shpërndarjes së ujit nënkuptojnë përkatësisht: (a) veprimtaritë që nëpërmjet 
strukturave apo mekanizmave të tillë, si: diga, puse, depo uji, cisterna, kanale, ujësjellësa, 
tubacione, kanale kulluese dhe kanalizime të ujërave të zeza grumbullojnë, kanalizojnë, 
ndryshojnë drejtimin apo nxjerrin ujin për përfitim publik, si dhe (b) veprimtaritë me anë 
të të cilave uji pompohet, transportohet dhe shpërndahet nga një vend në tjetrin për 
përfitim publik.202 Sektori i furnizimit me ujë ka të bëjë me të gjitha veprimtaritë që kanë 
të bëjnë me grumbullimin, trajtimin dhe shpërndarjen e burimeve ujore për qëllime 
publike.203 

Ndërkohë, sipas ligjit të lartpërmendur “Për menaxhimin e integruar të burimeve 
ujore”, me qëllim që të ruhet cilësia e ujit pranë burimit është parashikuar një mbrojtje e 
veçantë edhe për disa zona rrotull burimeve sipërfaqësore ose nëntokësore të ujit që 
furnizojnë popullsinë urbane e rurale, të cilat cilësohen si zona të mbrojtjes higjieno-
sanitare.204 Sipas nenit 57, pikat 2 dhe 3 të këtij ligji, këto zona, kufijtë e të cilave 
miratohen nga Këshilli i Ministrave, përbëhen nga: 

a) zona e parë e mbrojtjes rrotull burimit, që kontrollohet nga operatori që nxjerr, 
prodhon dhe shpërndan ujë të pijshëm. Kjo zonë rrethohet; 

b) zona e mbrojtjes së afërt, brenda së cilës ndalohen ndërtimet, zhvillimi i 
industrisë, kryerja e veprimtarive bujqësore e blegtorale, hapja e puseve, hapja e 
kanaleve, depozitimi apo shkarkimi i ndotjeve, i ujërave të ndotura, i substancave kimike 
e toksike, përdorimi i plehrave kimike dhe pesticideve, përdorimi si varrezë apo groposja 
e kafshëve të ngordhura; 

c) zona e mbrojtjes së largët, brenda së cilës veprimtaritë e parashikuara në 
shkronjën “b” të kësaj pike do të jenë objekt i autorizimeve të posaçme administrative.  

201 Neni 45 i ligjit nr.111/2012. 
202 Pikat 9 dhe 10 të nenit 2 të ligjit nr. 8102/1996, të ndryshuar. 
203 Neni 2, pika 7 e ligjit nr. 8102/1996, të ndryshuar. 
204 Shih nenin 57, pika 1 të ligjit nr.111/2012. 
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Sikurse vihet re nga kuptimi i secilës zonë të mbrojtjes, veprimtari të tilla si 
depozitimi apo shkarkimi i substancave toksike, etj, janë të ndaluara edhe në zonën e 
mbrojtjes së afërt, duke qenë të lejuara në bazë të autorizimeve përkatëse vetëm në zonën 
e mbrojtjes së largët.  

Kryerja e veprimtarive të lartpërmendura pa lejen apo autorizimin përkatës në 
zonat e mbrojtjes higjieno-sanitare, përbën kundërvajtje administrative, kur nuk përbën 
vepër penale.205 Gjithashtu, veprimtari të ndaluara me këtë ligj, kryerja e të cilave përbën 
kundërvajtje administrative, kur nuk përbën vepër penale, janë edhe veprimtari të tjera, të 
tilla si hedhja apo depozitimi në brigje dhe plazhe i materialeve inerte që dalin nga 
prishja e objekteve ndërtimore, gërmimeve të ndryshme, si dhe veprimtari të tjera që 
gjenerojnë mbetje, apo ndërtimi i vendeve të parkimit për mjete ujore dhe automjete 
tokësore në brigje dhe plazhe, etj.206 

Në kuadrin e marrëveshjeve ndërkombëtare të ratifikuara nga shteti shqiptar në 
fushën e mbrojtjes së ujërave, si dhe në përmbushje të detyrimeve të parashikuara në 
marrëveshjet në të cilat Shqipëria është palë, në vitin 2002 është miratuar edhe ligji i 
posaçëm “Për mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja dhe dëmtimi”207, nëpërmjet të cilit 
janë inkorporuar në legjislacionin shqiptar kërkesat e Konventës së Barcelonës “Për 
mbrojtjen e mjedisit detar dhe të zonës bregdetare të detit Mesdhe” (1976), si dhe të 
protokolleve të saj,208 në të cilat RSH kishte aderuar në vitin 2000.209 Ky ligj ka për 
qëllim mbrojtjen e mjedisit detar të Republikës së Shqipërisë nga ndotjet e dëmtimet, 
parandalimin dhe shmangien e tyre, të shkaktuara nga veprimtaritë njerëzore në det e në 
zonën bregdetare, të cilat prishin cilësinë e ujit, dëmtojnë burimet e detit e të bregdetit, 
rrezikojnë faunën dhe florën, kërcënojnë shëndetin e njeriut, si dhe vështirësojnë 
zhvillimin normal të veprimtarive në këtë mjedis  (neni 1). Në bazë të përkufizimit të 
termave në nenin 2, në kuptim të këtij ligji termi “mjedis detar” nënkupton hapësirën 
detare të Republikës së Shqipërisë,210 së bashku me faunën dhe florën, pasuritë e ujit, të 
sipërfaqes së fundit të detit dhe të nëntokës së tij, duke përfshirë edhe vijën bregdetare, 

205 Neni 97, pika 11 e ligjit nr.111/2012. 
206 Neni 97, pika 12 në lidhje me nenin 67, pika 1 të ligjit nr.111/2012. 
207 Ligji Nr. 8905, datë 6.6.2002, i ndryshuar. 
208 E.Cukani, Environmental Crimes: Marine Pollution. Situation and Legislation Applicable in Albania, 
f.7, në faqen e internetit <http://www.judt.unisalento.it/wp-content/uploads/2012/03/enviromental-crimes-
albania11.pdf>. 
209 Me ligjin nr. 8690, datë 16.11.2000, Republika e Shqipërisë ka aderuar në Konventën e Barcelonës dhe 
gjashtë protokollet e saj, përkatësisht: (1) Protokolli për parandalimin dhe shmangien e ndotjes së Detit 
Mesdhe nga mbeturinat e anijeve dhe të aeroplanëve ose nga djegia e tyre në det. (2) Protokolli për 
bashkëpunimin për të luftuar ndotjen e Detit Mesdhe nga nafta dhe nga substancat e tjera të dëmshme, në 
raste emergjente. (3) Protokolli për mbrojtjen e Detit Mesdhe nga ndotjet e veprimtarive të vendosura në 
tokë. (4) Protokolli për zonat specifike të mbrojtura dhe për diversitetin biologjik. (5) Protokolli për 
mbrojtjen e Detit Mesdhe nga ndotja që shkaktohet nga eksplorimi dhe shfrytëzimi i shelfit kontinental, i 
shtratit të detit dhe i nëntokës së tij. (6) Protokolli për parandalimin e ndotjes së Detit Mesdhe nga lëvizja 
ndërkufitare e mbeturinave të rrezikshme dhe nga depozitimi i tyre. Ndërkohë, në vitin 2010, Shqipëria ka 
aderuar edhe në protokollin "Për menaxhimin e integruar të zonës bregdetare në Mesdhe" të kësaj 
konvente, në bazë të të cilit palët caktojnë një kuadër të përbashkët për menaxhimin e integruar të zonës 
mesdhetare bregdetare dhe marrin masat e nevojshme për të forcuar bashkëpunimin rajonal për këtë qëllim. 
(Shih ligjin nr.10 234/2010). 
210 Sipas Kodit Detar të Republikës së Shqipërisë, hapësira detare shqiptare përbëhet nga:  
(a) ujërat e brendshme detare; (b) deti territorial; (c) zona fqinje (në vazhdim); (ç) zona ekskluzive 
ekonomike; si dhe (d) shelfi kontinental. (neni 12 i ligjit nr. 9251, datë 8.7.2004, i ndryshuar) 
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plazhet, portet, radat dhe territoret tokësore të tyre, lagunat, grykëderdhjet e lumenjve, 
liqenet e vijës së ujit, që komunikojnë me detin. Sikurse theksohet në nenin 3 të këtij 
ligji, në mbrojtje të pastërtisë së mjedisit detar, që është pjesë e mjedisit të Republikës së 
Shqipërisë, veprojnë të gjitha aktet ligjore që mbrojnë mjedisin në Shqipëri dhe 
konventat, protokollet, marrëveshjet ndërkombëtare, në të cilat Republika e Shqipërisë 
është palë.  

Përdorimi dhe shfrytëzimi i mjedisit detar për veprimtari ekonomike, tregtare, 
shkencore, shoqërore, sportive, turistike e ushtarake, bëhen nga organet shtetërore, nga 
personat juridikë e fizikë, vendas ose të huaj, vetëm në kushtet e parashikuara me ligj, 
duke patur parasysh se vetëm organet shtetërore të caktuara me ligj për administrimin e 
mjedisit detar kanë të drejtë të autorizojnë përdorimin ose shfrytëzimin e tij.211  Krahas 
detyrimit të përgjithshëm për të ruajtur pastërtinë e mjedisit detar dhe për ta mbrojtur atë 
nga ndotjet e dëmtimet, i cili iu drejtohet të gjithë organeve shtetërore qëndrore dhe 
vendore, organizatave shoqërore dhe shtetasve në tërësi, në nenin 3 të këtij ligji 
parashikohet se në mënyrë të veçantë, janë të detyruar të mbrojnë mjedisin detar dhe të 
zbatojnë dispozitat e këtij ligji:  

a) personat juridikë e fizikë, publikë dhe privatë, vendas ose të huaj, që e përdorin 
mjedisin detar ose ushtrojnë veprimtari të ndryshme në të;  
b) të gjitha veprimtaritë e instaluara në bregdet;  
c) çdo mjet lundrues, që ndodhet ose lundron nëpër mjedisin detar; 
ç) mjetet aeronautike, që fluturojnë mbi mjedisin detar .  
Mjedisi detar dhe veprimtaritë që zhvillohen në të kontrollohen drejtpërdrejt nga 

inspektorati që mbulon fushën e mbrojtjes së mjedisit, kapiteneritë e porteve, organet 
shtetërore që kanë licencuar veprimtaritë, si dhe nga organe të tjera të përcaktuara me 
ligj.212 Inspektorati që mbulon fushën e mbrojtjes së mjedisit, i cili kontrollon ndikimet e 
veprimtarive në mjedisin detar, si i zbatojnë ato kërkesat e legjislacionit mjedisor dhe 
kushtet e vëna në lejen mjedisore, bashkërendon punën e tij me kapiteneritë e porteve, me 
inspektoratin që mbulon fushën e peshkimit, me Policinë e Shtetit, si dhe me Rojat 
Bregdetare të Republikës se Shqipërisë.213 

Disa veprimtari të caktuara janë të ndaluara që të kryhen në mjedisin detar dhe 
sipas listës shteruese të nenit 6 të ligjit “Për mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja dhe 
dëmtimi”, ato konsistojnë në sa vijon: 

a) hedhja214 e lëndëve dhe e mbetjeve të rrezikshme helmuese e plasëse;  
b) hedhja e substancave dhe e lëndëve të përcaktuara në Aneksin I, që i 

bashkëlidhet këtij ligji215; 
c) derdhja e hidrokarbureve dhe e ujërave të ndotura;  
ç) hedhja e lëndëve dhe e materialeve të ngurta, të çfarëdo natyre dhe lloji, me 

përjashtim të mjeteve e pajisjeve të peshkimit dhe, të lëndëve e mjeteve të nevojshme për 

211 Nenet 4 dhe 5 të ligjit Nr. 8905, datë 6.6.2002, të ndryshuar. 
212 Neni 7 i ligjit Nr. 8905, datë 6.6.2002, të ndryshuar. 
213 Neni 8 i ligjit Nr. 8905, datë 6.6.2002, të ndryshuar. 
214 Sikurse përcaktohet në nenin 2 të ligjit, me termin “hedhje në det” kuptohet hedhja e mbeturinave dhe e 
çdo lloj lënde nga anijet, platformat, instalimet, si dhe nga bregdeti.  
215 Ndër nëntë kategoritë e lëndëve dhe substancave, që sipas Ankesit I të këtij ligji nuk lejohet të hidhen në 
det, përmendim substancat toksike, naftën bruto dhe hidrokarburet që mund të dalin nga nafta, si dhe çdo 
përzierje tjetër që përmban një nga këto, e cila ngarkohet për t'u asgjësuar në det, mbeturinat radioaktive të 
shkallës së lartë, të mesme e të ulët, etj.    
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ndërtimin e porteve, pontileve e konstruksioneve të tjera, sipas projekteve të miratuara 
nga Ministria e Mjedisit dhe në kushtet e përcaktuara prej saj;  

d) hedhja e mbeturinave dhe e çdo lloj lënde nga anijet, platformat, instalimet dhe 
nga bregdeti;  

dh) transportimi i lëndëve dhe i mbetjeve të rrezikshme;  
e) fundosja e anijeve, e ngarkesave dhe e mallrave të çdo lloji e tipi;  
ë) fundosja dhe braktisja e çdo lloj instalimi, që ka shërbyer për veprimtari të 

ndryshme; 
f) ndërtimi dhe vënia në funksionim e pajisjeve që lëshojnë rrezatim jonizues; 
g) djegia e lëndëve dhe e materialeve të çdo lloji;  
gj) hyrja në porte me ballaste të papastra e mjeteve detare të çfarëdo lloji, tipi e 

tonazhi;  
Ndërkohë, sikurse përcaktohet në pikën 2 të këtij neni, mbeturinat e përcaktuara 

në Aneksin II të këtij ligji mund të hidhen në det vetëm me autorizim të Ministrit të 
Mjedisit.216  

Në rast se kryerja e veprimtarive të ndaluara nga neni 6 i këtij ligji përbën vepër 
penale, atëherë inspektorati që mbulon fushën e mbrojtjes së mjedisit është i detyruar të 
bëjë kallëzimin për ndjekje penale të subjektit që ka ushtruar një veprimtari të tillë.  
  Duke iu referuar përmbajtjes së dispozitës penale mbi krimin e ndotjes së ujërave, 
ana objektive e figurës së krimit kufizohet në ndotjen e ujërave të deteve, lumenjve, 
liqeneve apo burimeve të rrjetit grumbullues e shpërndarës të ujrave, me lëndë toksike, 
radioaktive apo substanca të tjera që prishin ekuilibrin ekologjik. Në dallim nga neni 201 
mbi ndotjen e ajrit, dispozita mbi ndotjen e ujërave nuk bazohet në relevancën penale të 
shkeljes së kufijve të normave të lejuara, por në llojin e substancës ndotëse,217 e cila 
kufizohet në substancat e rrezikshme me natyrë “toksike”, “radioaktive” dhe substancat e 
tjera që “prishin ekuilibrin ekologjik”. Termi “prishje e ekuilibrit ekologjik”, i cili është 
përdorur në nenin 203 të KP lidhur me vetitë e veçanta të substancave të përdorura duke 
iu referuar ligjit “Për mbrojtjen e mjedisit” që ka qenë në fuqi në kohën e miratimit të KP 
(1993), nënkupton një nga rastet e veçanta të “dëmtimit” të mjedisit që vjen si pasojë e 
ndotjes së ujit.218 Ekuilibri ekologjik, që në këtë rast prishet për shkak të ndotësit të futur 
në ujë, konsiston në “gjendjen e ekuilibrit midis përbërësve të një bashkësie natyrore, e 
tillë që numri përkatës i tyre qëndron pothuajse konstant dhe ekosistemi i tyre është i 
qëndrueshëm.”.219   

Në këtë kontekst, sikurse është theksuar edhe më lart, edhe kjo normë penale e 
kreut të veçantë mbi veprat penale kundër mjedisit përmban vlerësime të karakterit 

216 Sipas Aneksit II të këtij ligji, mbeturinat, hedhja në det e të cilave kërkon autorizimin e Ministrisë së 
Mjedisit përfshijnë pesticidet dhe nënproduktet e tyre të ngjashme që nuk përfshihen në Aneksin I, 
komponime që edhe pse të një natyre jotoksike mund të bëhen të dëmshme për shkak të sasirave në të cilat 
hidhen, që janë të prirura të zvogëlojnë në mënyrë serioze mundësitë e shfrytëzimit të detit për argëtim, ose 
rrezikojnë jetën e njeriut apo të organizmave të detit, si dhe pengojnë lundrimin, mbeturinat radioaktive ose 
lëndë të tjera radioaktive që nuk përfshihen në Aneksin I, etj.  
217 A.Rossi, Note sugli illeciti penali dell’economia nella sistematica del Codice Penale della Republica di 
Albania, në S.Vinciguerra (editor), Il Codice Penale della Republica d’Albania, vep. e cit., f.80-81. 
218 Shih nenin 2, shkronja (ç) të ligjit nr. 7664, datë 21.1.1993 “Për mbrojtjen e mjedisit”. 
219 http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept?ns=1&cp=2441 
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“teknik”, që në këtë rast lidhen me llojet e substancave ndotëse.220 Si rrjedhim, një rol të 
rëndësishëm në drejtim të konstatimit të ekzistencës ose jo të këtij elementi të veprës 
penale në një rast konkret do të ketë pikërisht ekspertiza teknike përkatëse. 

Në KP të shteteve të tjera që përmbajnë një figurë të veçantë të veprës penale të 
ndotjes së ujërave, sikurse është për shembull rasti i KP të Gjermanisë, dispozita 
përkatëse fokusohet më shumë në paligjshmërinë e sjelljes që shkakton ndotjen apo 
përkeqësimin e cilësisë së ujërave, duke mos specifikuar lloje apo veti të caktuara të 
substancave ndotëse.221  

Lidhur me kuptimin e termit ndotje apo të substancave ndotëse të caktuara, të cilët 
përbëjnë elementë të figurave të krimit të parashikuar në nenin 203 të KP, norma penale 
referon në legjislacionin përkatës. Për kuptimin e termit “ndotje e ujërave”, ligji në fuqi 
“Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore” (2012) përmban një përkufizim të njëjtë 
me atë të dhënë për termin “ndotje” në ligjin kuadër “Për mbrojtjen e mjedisit” (2011),222 
në formën e një përkufizimi të përgjithshëm referues.223 Si rrjedhim, me ndotje të ujërave 
do të kuptojmë futjen e e drejtpërdrejtë ose jo, si rezultat i veprimtarisë së njeriut, të 
substancave apo rrezatimit në ujë në atë masë që mund të jetë e dëmshme për cilësinë e 
mjedisit ose shëndetin e njeriut, që mund të çojë në dëmtimin e pronës materiale apo të 
përkeqësojë dhe të ndërhyjë në shërbimet e përdorimet e tjera të ligjshme të mjedisit. Po 
kështu, edhe për kuptimin e termit “ndotës”, i cili përfshin çdo substancë të rrezikshme që 
shkakton ndotje, ky ligj referon përsëri në të njëjtin ligj kuadër.224 Ndërkohë, në një 
përkufizim të veçantë në pikën 62 të nenit 4 të këtij ligji përcaktohet se me termin e 
përgjithshëm “substanca ndotëse” kuptohen “të gjitha substancat e prirura për të 
shkaktuar ndotje, në veçanti ato që janë përcaktuar si të tilla në akte ligjore e nënligjore 
specifike”. Në kategorinë e substancave të rrezikshme, në kuptim të këtij ligji, janë 
përfshirë ato substanca apo grup substancash, të cilat janë “toksike, të qëndrueshme dhe 
me prirje për t’u akumuluar biologjikisht në mënyrë të natyrshme”, si dhe substancat apo 
grupet e tjera të substancave, të cilat “paraqesin rrezikshmëri të ngjashme, sipas kuptimit 
që iu është dhënë nga ligji “Për mbrojtjen e mjedisit”.  

Ndërkohë, për ndotjen e mjedisit detar është parashikuar një përkufizim i veçantë 
në ligjin specifik të lartpërmendur “Për mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja dhe 
dëmtimi” (2002), sipas të cilit me këtë term kuptohet “futja nga njeriu, drejtpërdrejt ose 
tërthorazi, e lëndëve ose e energjisë në mjedisin detar, të cilat dëmtojnë burimet e detit 
dhe të bregdetit, ulin cilësinë e ujit të detit, rrezikojnë shëndetin e njeriut, pengojnë 
veprimtaritë detare dhe peshkimin” (neni 2, pika 3). Sikurse vihet re nga përmbajtja e 
këtij përkufizimi, ndër burimet e ndotjes së mjedisit detar është përfshirë shprehimisht 
edhe energjia. Më tej, në këtë ligj janë përcaktuar dy shkallë të ndotjes së mjedisit detar, 
të njohura si “ndotje e madhe” dhe “ndotje e vogël”, në varësi të shtrirjes dhe 

220 A.Rossi, Note sugli illeciti penali dell’economia nella sistematica del Codice Penale della Republica di 
Albania, në S.Vinciguerra (editor), Il Codice Penale della Republica d’Albania, vep. e cit., f.81. 
221 Në bazë të seksionit 324 të KP të Gjermanisë, ndotja e ujërave konsiston në ndotjen ose përkeqësimin e 
cilësisë së ujërave, e kryer pa autorizimin e autoritetit kompetent. 
222 Sikurse është theksuar edhe më lart, kuptimi i këtij termi në ligjin kuadër “Për mbrojtjen e mjedisit” ka 
ndryshuar disa herë ndër vite që nga ligji i vitit 1993 (që ka qenë në fuqi në kohën e miratimit të KP) e deri 
në ligjin e fundit të vitit 2011, në të cilin tashmë përfshihet edhe kërcënimi apo rrezikimi për shkaktimin e 
disa pasojave të dëmshme në interesat e njerëzve ose në vlerat e mjedisit. 
223 Shih nenin 4, pika 33 të ligjit nr.111/2012. 
224 Neni 4, pika 32 e ligjit nr.111/2012. 
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kompleksitetit të ndotjes.225 Ndërsa, në kuptimin e termit “lëndë të rrezikshme” sipas 
këtij ligji janë përfshirë lëndët “prodhimi, transporti, ruajtja, përdorimi ose shkarkimi i të 
cilave në mjedisin detar, si pasojë e vetive të tyre, dëmtojnë shëndetin e njeriut, cilësitë e 
mjedisit detar, florën, faunën dhe ulin cilësinë e jetës” (neni 2, pika 6). Sipas autores 
Entela Cukani, një nga problemet më të mëdha të ndotjes së mjedisit detar në Shqipëri, të 
cilat mund të formojnë krimin mjedisor të parashikuar në nenin 203 të KP, konsiston në 
ndërtimet e paligjshme që shpesh shoqërohen me hedhjen e mbetjeve të ngurta në det ose 
me zgjerimin e bazamenteve me gurë dhe materiale inerte brenda detit me qëllimin për të 
ndërtuar objekte të tjera ndërtimi.226  

Në një rast konkret të gjykuar në vitin 2012 nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor 
Fier,227 dy të pandehurit G.A. dhe K.B. janë deklaruar fajtorë ndër të tjera edhe për 
veprën penale të ndotjes së ujërave dhe në bazë të nenit 203/1 të KP janë dënuar me një 
vit burgim. Nga shqyrtimi gjyqësor ka rezultuar e provuar se të pandehurit kishin thyer 
fenerët e ndriçimit të vatrës së naftës të një kompanie private, në të cilën ndodheshin disa 
puse dhe depozita të naftës bruto, si dhe kishin hapur saraçineskat e depozitave të naftës 
duke shkaktuar në këtë mënyrë derdhjen e rreth 590 m3 naftë bruto. Si rrjedhojë, e gjithë 
hapësira e sheshit të kësaj vatre pusesh ishte mbuluar me një lëng me ngjyrë të zezë dhe 
erë karakteristike si ajo e naftës bruto. Gjithashtu, nga këqyrja e kryer në brendësi të 
kanalit kullues të tokave është vënë re një sasi lëngu me trashësi 10-17 cm, me ngjyrë të 
errët, me erë karakteristike si ajo e nënproduktit të naftës e përzierë me ujë. Në të dy anët 
e buzës anësore të kanalit janë vënë re njolla që ka lënë lëngu i errët me lartësi 60 cm nga 
fundi i tij. Kanali, i cili përfundon në përroin e komunës që vazhdon rrjedhën e ujit në 
kolektorin përkatës, rezultonte i ndotur me lëngun e errët në një gjatësi prej 1500 m. Në 
këto rrethana, edhe Agjencia Rajonale e Mjedisit ka paraqitur një material kallëzues për 
ndotje të rëndë të mjedisit si pasojë e derdhjes së naftës bruto.  

Lidhur me rrethanat cilësuese të krimit të ndotjes së ujërave, vlen të theksohet se, 
në ngjashmëri me veprën penale të ndotjes së ajrit, shkaktimi i pasojave të rënda për jetën 
e shëndetin e njerëzve përbën të vetmen rrethanë cilësuese të krimit. Ndërkohë, në dallim 
nga ndotja e ajrit, kjo vepër penale është cilësuar si krim, si në figurën e cilësuar, ashtu 
edhe në atë të thjeshtë. 

Subjekti i krimit të ndotjes së ujërave, i cili mund të jetë një person fizik ose 
juridik, e kryen ndotjen e ujërave me dashje ose nga pakujdesia, në të gjitha format e tyre, 
ndërsa pasojat e rënda, të parashikuara si rrethanë cilësuese, vijnë nga pakujdesia.228 

Në kontekstin e krimeve në fushën e burimeve ujore të përkufizuara në direktivat 
e BE-së për krimin mjedisor, vihet re se Direktiva e BE-së mbi mbrojtjen e mjedisit 
nëpërmjet të drejtës penale (Direktiva 2008/99/KE), me rregullat e saj minimale mbi 
kriminalizimin e shkeljeve të rënda të legjislacionit mjedisor, e ka përfshirë ndotjen e 
ujërave në veprën e përgjithshme të ndotjes së mjedisit, për të cilën është parashikuar 
shprehimisht se një element i domosdoshëm i veprës duhet të jetë sasia e lëndëve të 

225 Në bazë të nënpikave 3.1 dhe 3.2 të nenit 2 të ligjit Nr. 8905, datë 6.6.2002, të ndryshuar, me “ndotje të 
madhe” kuptojmë ndotjen komplekse dhe me shtrirje të gjerë, shmangia e së cilës kërkon masa të 
gjithanshme dhe operacione pastrimi, ndërsa me “ndotje të vogël” kuptohet ndotja me shtrirje të kufizuar, 
shmangia e së cilës përballohet me përdorimin e mjeteve e mundësive vendore. 
226 E.Cukani, Environmental Crimes: Marine Pollution. Situation and Legislation Applicable in Albania, 
vep. e cit., f.15. 
227 Vendimi nr. 62-2012-6360 (409), datë 14.11.2012 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.  
228 I.Elezi, E drejta penale (Pjesa e Posaçme), vep.e cit., f. 340. 
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hedhura apo të futura në ujë, duke mos specifikuar konkretisht ndonjë lloj apo kategori e 
veçantë e tyre. Megjithatë, sikurse theksohet në përkufizimin e kësaj vepre penale,229 
hedhja, çlirimi apo futja e paligjshme e materialeve ose rrezatimit të jonizuar në ujë, 
duhet të përbëjë vepër penale vetëm nëse janë të një sasie të tillë që, së paku, mund të 
shkaktojë pasoja të rënda në njerëz (vdekjen apo plagosjen e rëndë të ndonjë personi), ose 
dëm të rëndë në cilësinë e ujit apo në kafshët ose bimët. Vlen të theksohet se kjo vepër, e 
cila mund të kryhet me dashje ose së paku me pakujdesi të rëndë, përfshin në burimet e 
ndotjes jo vetëm materialet e ndryshme, por edhe rrezatimin e jonizuar.  

Ndërkohë, në Direktivën e posaçme në fushën e ndotjes së ujërave të deteve nga 
anijet (Direktiva 2005/35/KE mbi ndotjen e shkaktuar nga anijet dhe parashikimin e 
dënimeve për shkeljet, e ndryshuar me direktivën 2009/123/KE) janë përcaktuar 
elementet e domosdoshme të një vepre penale të veçantë mbi shkarkimin e substancave 
ndotëse nga anijet. Në bazë të kësaj direktive, Shteteve Anëtare iu kërkohet që të 
parashikojnë si vepër penale vetëm shkarkimet e substancave ndotëse nga anijet në 
ndonjë nga zonat e hapësirës ujore të përcaktuara në nenin 3(1) të Direktivës, kur ato 
shkaktojnë përkeqësimin e cilësisë së ujit, duke përjashtuar në këtë mënyrë rastet e 
parëndësishme apo minore (minor cases), në të cilat nuk vjen një pasojë e tillë në ujërat 
ku janë shkarkuar këto substanca.230 Megjithatë, do të konsiderohen vepër penale edhe 
rastet e lehta të përsëritura, të cilat ndonëse në mënyrë të shkëputur nga njëra-tjetra nuk 
shkaktojnë uljen e cilësisë së ujit, në kombinim me njëra-tjetrën e shkaktojnë këtë 
pasojë.231 Ndërkohë, në respektim të detyrimeve të marra përsipër në instrumente të tjera 
ndërkombëtare, nga kjo vepër penale janë përjashtuar shprehimisht rastet kur shkarkimi i 
substancave ndotëse përmbush kushtet specifike të parashikuara në dispozitat përkatëse të 
anekseve bashkëlidhur Konventës Ndërkombëtare Detare “Për parandalimin e ndotjeve 
nga anijet, 1973”, të ndryshuar me Protokollin e vitit 1978 (MARPOL 73/78), në të cilën 
ka aderuar edhe Shqipëria me ligjin nr.9594, datë 27.7.2006. Vlen të theksohet se vetë 
miratimi i Direktivës 2005/35/KE ka ardhur si rezultat i nevojës për harmonizim të 
implementimit të Konventës MARPOL në nivelin Komunitar232. Në këtë kontekst, edhe 
për substancat që do të konsiderohen “ndotëse” 233 direktiva e BE-së referon pikërisht në 
dy anekset e para të kësaj konvente ndërkombëtare detare, përkatësisht mbi hidrokarburet 
dhe substancat e lëngshme të dëmshme pa ambalazh. 

Sikurse vihet re nga kërkesat e dy Direktivave të krimit mjedisor, përmbajtja e 
aktuale e KP shqiptar mbi ndotjen e ujërave do të jetë e nevojshme që të ndryshohet dhe 
plotësohet me elementët që aktualisht mungojnë, duke përfshirë edhe parashikimin e një  
figure të veçantë të veprës penale për shkarkimin e substancave ndotëse nga anijet. 
Rekomandohet që vepra penale e ndotjes së ujërave të përfshijë shkallë të ndryshme të 
rrezikimit dhe dëmtimit, ku ato më të rëndat të parashikohen në formën e rrethanave të 
cilësuara dhe veçanërisht të cilësuara. Kështu, vepra penale e ndotjes së ujërave do të 
përfshinte një figurë të thjeshtë të rrezikimit me burime të ndotjes sipas përcaktimeve 
përkatëse të dhëna në kuptimin e termit “ndotje” në legjislacionin e posaçëm, si dhe 

229 Neni 3, shkronja (a) e Direktivës 2008/99/KE. 
230 Shih paragrafin 9 të preambulës së Direktivës 2009/123/KE, si dhe nenin 1 të saj mbi ndryshimet dhe 
shtesat në Direktivën 2005/35/KE.   
231 Shih nenin 5/a, pika 3 të Direktivës 2005/35/KE, të ndryshuar me Direktivën 2009/123/KE. 
232 Shih paragrafin 3 të preambulës së Direktivës 2005/35/KE, të ndryshuar. 
233 Shih nenin 2, pika 2 e Direktivës 2005/35/KE mbi kuptimin e termit “substanca ndotëse”. 
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figura të tjera të cilësuara që përfshijnë në mënyrë të shkallëzuar rastet kur vepra ka 
shkaktuar dëmtime të rënda e dëmtime të papërmirësueshme në mjedis, si dhe dëmtime të 
rënda në njerëz. Ndërkohë, për të bërë të qartë dallimin midis kundërvajtjeve 
administrative dhe figurës së thjeshtë së kësaj vepre penale do të jetë e nevojshme që në 
këtë të fundit të përcaktohet një shkallë më e lartë e rrezikimit, e cila mund të bazohet në 
përdorimin e paligjshëm të një sasie të atillë të ndotësve që mund të shkaktojë dëm të 
rëndë në cilësinë e ujit, kafshët, bimët, ose pasoja të rënda në njerëz. 

Duke iu referuar të dhënave statistikore lidhur me zbatimin e nenit 203 të KP 
aktual në raste praktike, rezulton se për periudhën 2004-2012 nuk ka patur asnjë çështje 
të gjykuar për veprën penale të ndotjes së ujërave.234 Për periudhën 2008-2011 rezulton 
se ka patur disa procedime penale të regjistruara nga prokuroria (numri më i madh i 
procedimeve është regjistruar në vitin 2009), por përsëri asnjë prej tyre nuk është 
paraqitur në gjykatë dhe rrjedhimisht asnjë person nuk është shpallur fajtor dhe dënuar 
për to.235 Në tabelën në vijim paraqiten të dhënat mbi numrin total të procedimeve të 
regjistruara në shkallë Republike gjatë periudhës 2008-2011. 

 
Tabela nr. III/4  

Viti 2008 2009 2010 2011 
Procedime të regjistruara 1 5 1 1 

 

 3.3.4 Peshkimi i ndaluar 
 

Krahas mbrojtjes së veçantë të burimeve ujore nga ndotja, ligjvënësi shqiptar, në 
ngjashmëri me KP të mëparshëm, ka parashikuar edhe një vepër penale të veçantë në 
fushën e peshkimit, ndonëse tashmë të përfshirë në kreun e veçantë të veprave penale 
kundër mjedisit. Në nenin 204 të KP është parashikuar vepra penale e peshkimit të 
ndaluar, si vijon:  

Peshkimi në kohë, me mjete, vende dhe mënyra të ndaluara përbën kundërvajtje 
penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre muaj. 

Peshkimi i kryer me mjete të rrezikut të përbashkët si eksploziv, lëndë helmuese 
etj,. përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në dy vjet. 
 

Sikurse parashikohet shprehimisht në të dy paragrafët e këtij neni, të pandryshuar 
ndër vite, vepra penale e peshkimit të ndaluar është cilësuar si kundërvajtje penale, si në 
figurën e saj të thjeshtë, ashtu edhe në atë të cilësuar.  
 Në bazë të kësaj dispozite të bardhë të KP, vepra penale e peshkimit të ndaluar ka 
për objekt të saj marrëdhëniet juridike të vendosura për të siguruar mbrojtjen e gjallesave 
në ujërat e Republikës së Shqipërisë nëpërmjet nxitjes së zhvillimit të qëndrueshëm në 
aktivitetin e peshkimit, të mbrojtura posaçërisht me këtë dispozitë të KP.  

Deri në vitin 2012, kjo normë penale e bardhë plotësohej nga ligji “Për peshkimin 
dhe akuakulturën” i vitit 1995, i cili, bashkë me ndryshimet e mëvonshme, është zbatuar 
për gati 17 vite bashkërisht në veprimtarinë e peshkimit dhe të akuakulturës që ushtrohej 

234 Vjetari Statistikor i Ministrisë së Drejtësisë për vitet 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 
dhe 2012. 
235 Raporti i Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitet 2008, 2009, 2010 dhe 2011. 
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në ujërat dhe territorin e Republikës së Shqipërisë.236 Në bazë të përkufizimit të dhënë në 
këtij ligj, termi “peshkim” nënkupton çdo veprimtari të drejtuar për zënien ose 
grumbullimin e organizmave ujorë, përveç atyre që rezultojnë nga veprimtaritë e 
akuakulturës, pavarësisht nga mjetet e përdorura dhe synimet e arritura.  

Aktualisht, të gjitha veprimtaritë e peshkimit që zhvillohen në territorin e RSH-së 
rregullohen me ligjin e ri “Për peshkimin”237, i cili është përafruar me legjislacionin e 
BE-së dhe ka hyrë në fuqi në vitin 2012, duke shfuqizuar tërësisht dispozitat që kishin të 
bëjnë me peshkimin në ligjin e mëparshëm “Për peshkimin dhe akuakulturën”. Ligji i ri 
rregullon veprimtarinë e peshkimit në tërësi, menaxhimin e tij, siguron mbrojtjen e 
gjallesave detare dhe të ujërave të brendshme, nëpërmjet nxitjes së zhvillimit të 
qëndrueshëm në aktivitetin në hapësirën detare dhe në ujërat e brendshme të Republikës 
së Shqipërisë (neni 1, pika 1).  Mbrojtja e gjallesave ujore përfshin mbrojtjen e peshqve 
dhe të organizmave të tjerë ujorë prej kërcënimeve, që lidhen me mjedisin e tyre të 
domosdoshëm të rritjes, si dhe prej mbishfrytëzimit, nëpërmjet zbatimit të masave që 
synojnë ruajtjen e biodiversitetit ujor, potencialeve riprodhuese bioekologjike, si dhe 
kushteve të mjedisit (neni 6). Veçanërisht me rëndësi për zbatimin e këtij ligji, por 
indirekt edhe për analizën e normës penale të bardhë mbi peshkimin e ndaluar, paraqiten 
përkufizimet e disa termave të rëndësishëm, të parashikuar në nenin 4 të tij, si vijon: 
“Aktivitet peshkimi” janë veprimtaritë e lidhura me kërkimin e peshkut, me lëshimin, 
vendosjen dhe tërheqjen e mjeteve të peshkimit, transferimin në bord të zënieve, 
trasbordimin, ruajtjen në bord, transformimin në bord, transferimin, vendosjen në kosha, 
majmërinë dhe shkarkimin e peshqve dhe produkteve të peshkimit. 
 “Ujëra të Republikës së Shqipërisë” përfshin ujërat detare, si dhe ujërat e brendshme. 
“Hapësirë detare” është hapësira e përcaktuar në ligjin nr. 9251, datë 8.7.2004 “Kodi 
Detar i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar 
“Ujëra të brendshme” janë lagunat bregdetare, liqenet natyrore, liqenet e 
hidrocentraleve, ujëmbledhësit e bujqësisë, lumenjtë dhe ujëra të tjera të Republikës së 
Shqipërisë, të ndryshme nga ujërat detare. 
“Burime të gjalla ujore” janë llojet e disponueshme të peshkut dhe organizmave të tjerë 
ujorë, përfshirë llojet anadrome dhe katadrome në hapësirën detare dhe ujërat e 
brendshme.  
“Organizma ujorë” janë organizmat e gjallë ose jo, shtazorë a bimorë, të ngrënshëm a të 
pangrënshëm, që kanë ujin si mjedis të zakonshëm ose natyror jetese, ku përfshihen 
peshqit, krustacetë, molusqet, koralet, sfungjerët, amfibët, reptilët ujorë, gjitarët ujorë, si 
dhe vezët, larvat e rasatet e tyre ose prodhime të tjera natyrore, me përjashtim të 
shpendëve. 
“Peshku dhe organizmat e tjerë detarë/ujorë” është një kafshë detare/ujore ose bimë që 
përfshin peshqit, molusqet, krustacetë, koralet, sfungjerët, iriq deti apo ekinodermatë të 
tjerë, breshkën, reptilët dhe gjitarët detarë/ujorë, vezët e tyre, larvën dhe fazat fillestare të 
rritjes. 

Rregullave të këtij ligji iu nënshtrohen subjektet vendase dhe të huaja dhe 
veprimtaritë si më poshtë vijon: 

236 Neni 1 i ligjit nr.7908, datë 5.4.1995 “Për peshkimin dhe akuakulturën”, të ndyshuar.   
237 Ligji nr. 64, datë 31.5.2012 “Për peshkimin”, i ndryshuar. 
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a) shtetasit shqiptarë dhe të huaj që kërkojnë të ushtrojnë apo që ushtrojnë 
aktivitet peshkimi në hapësirën detare dhe ujërat e brendshme të Republikës së 
Shqipërisë. 

b) mjetet lundruese shqiptare dhe ato të huaja që kërkojnë të ushtrojnë apo 
ushtrojnë aktivitet peshkimi në hapësirën detare të Republikës së Shqipërisë. 

c) veprimtaritë e anijeve të peshkimit me flamur shqiptar, të cilat veprojnë në 
ujërat e vendeve të tjera dhe në det të hapur, pa paragjykuar dispozitat e veçanta të 
marrëveshjeve të peshkimit, të ratifikuara ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe një 
vendi tjetër, ose të konventave ndërkombëtare, ku Republika e Shqipërisë është palë. 

ç) të gjitha veprimtaritë e peshkimit që zhvillohen në territorin e Republikës së 
Shqipërisë.238 

Në bazë të nenit 28 të ligjit nr.64/2012, llojet e peshkimit janë: 
a) peshkim tregtar; 
b) peshkim çlodhës-argëtues; 
c) peshkim për qëllime studimore dhe shkencore. 
Të gjitha llojet e peshkimit, me përjashtim të një kategorie të peshkimit çlodhës – 

argëtues, mund të ushtrohen vetëm me lejen ose autorizimin përkatës. Peshkimi tregtar, i 
cili përbëhet nga peshkimi tregtar profesional dhe peshkim tregtar artizanal,239 mund të 
ushtrohet vetëm nga mjetet e lundrimit apo anijet e peshkimit me flamur shqiptar që janë 
të pajisura me lejen për peshkimin tregtar, e cila lëshohet në përputhje me procedurat e 
përcaktuara në këtë ligj dhe në ligjin “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e 
Shqipërisë”. Peshkimi çlodhës – argëtues ndahet në tri kategori të veçanta (amator, 
sportiv dhe turistik) dhe, me përjashtim të peshkimit sportiv, mund të ushtrohet vetëm 
nga ata individë që janë të pajisur me autorizimin përkatës të lëshuar, përkatësisht, nga 
autoriteti përgjegjës i qeverisjes vendore dhe, për disa zona të caktuara, nga organizatat 
përgjegjëse të bashkëmenaxhimit (autorizimi për peshkimin amator), si dhe nga ministria 
që mbulon aktivitetin e peshkimit ose çdo ent tjetër i autorizuar prej saj (autorizimi për 
peshkimin turistik).240 Peshkimi për qëllime studimore dhe shkencore kryhet nga entet e 
kërkimit vetëm në bazë të autorizimit të lëshuar nga ministri që mbulon aktivitetin e 
peshkimit.241 Vlen të theksohet se për secilin prej llojeve të peshkimit janë parashikuar 
edhe rregulla të tjera specifike, në seksione të veçanta të kreut VI të ligjit.  

Veprimtaritë e peshkimit i nënshtrohen vëzhgimit të zbatimit të rregullave 
kombëtare242 në fuqi nga specialistë me detyrën vëzhgues peshkimi, të caktuar nga 
Kryeinspektori i inspektoratit që mbulon fushën e peshkimit, si dhe kontrollit  për 
zbatimin e masave mbrojtëse dhe menaxhuese në fuqi nga inspektorët e inspektoratit që 
mbulon fushën e peshkimit, i cili është autoriteti i inspektimit të peshkimit.243 Me hyrjen 

238 Neni 3 i ligjit nr. 64/2012, i ndryshuar. 
239 Sipas përkufizimeve përkatëse në nenin 4 të ligjit, peshkimi tregtar profesional është “ajo kategori e 
peshkimit detar që ushtrohet nga anije me gjatësi më të madhe se 12 metra dhe me fuqi motorike të 
barabartë dhe/ose më të madhe se 56 KW (75 kuaj-fuqi)”, ndërsa “peshkimi tregtar që nuk është peshkim 
tregtar profesional” konsiderohet peshkim tregtar artizanal. 
240 Nenet 39 deri 42 të ligjit nr. 64/2012, të ndryshuar. 
241 Nenet 49 dhe 50 të ligjit nr. 64/2012, të ndryshuar. 
242 Në bazë të nenit 125, pika 2, shkronja “dh”, të ligjit 64/2012, të ndryshuar me ligjin nr.29/2013, në raste 
të caktuara, vëzhguesi mund të veprojë edhe  zbatim të rregullave të një marrëveshjeje ndërkombëtare.  
243 Shih kreun XX të ligjit nr. 64/2012, të ndryshuar me ligjin nr.29/2013. 
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në fuqi të ligjit “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”,244 inspektorët e 
inspektoratit që mbulon fushën e peshkimit245 e kryejnë inspektimin në përputhje me 
ligjin për peshkimin dhe ligjin për inspektimin. Në funksion të inspektimit në këtë fushë, 
vëzhguesit, të cilët gjithmonë duhet ta kryejnë veprimtarinë e tyre në prani të inspektorit 
të inspektoratit që mbulon fushën e peshkimit dhe në përputhje me ligjin për inspektimin, 
raportojnë pranë këtij inspektorati për të gjitha vëzhgimet dhe informacionin e marrë 
gjatë ushtrimit të detyrave të tyre, të përcaktuara në ligj dhe nga inspektorati që mbulon 
fushën e peshkimit.246 

Lidhur me ndalimet në peshkim, ato më kryesoret, me karakter të përgjithshëm, 
janë përcaktuar në një dispozitë të veçantë të ligjit të ri për peshkimin,247 si vijon: 
- zënia, mbledhja dhe/apo tregtia e peshkut dhe organizmave të tjerë ujorë me eksplozivë, 
substanca kimike ose çdo mënyrë tjetër që vret, intoksikon apo i helmon ato. 
- mbajtja në breg e eksplozivëve apo substancave kimike që vrasin, helmojnë apo 
intoksikojnë peshkun dhe organizmat e tjerë ujorë. 
- përdorimi dhe mbajtja në bord e: 
a) substancave toksike, narkotike dhe gërryese; 
b) pajisjeve që gjenerojnë shkarkime elektrike; 
c) eksplozivëve; 
ç) substancave që, nëse bashkohen së bashku, mund të shpërthejnë; 
d) mjeteve me tërheqje, kryqeve të Shën-Andreas apo pajisjeve të ngjashme me to, që 
përdoren për mbledhjen e koralit të kuq dhe llojeve të tjera të koraleve apo organizmave 
të tjerë të ngjashëm me koralet; 
dh) çekiçëve pneumatikë ose pajisjeve të tjera me goditje për grumbullimin, sidomos të 
molusqeve dykapakorë të futur në shkëmb; 
e) rrjetave fundore mbledhëse me madhësi hapjeje më të vogël se 40 mm për 
peshkarexha. 
- peshkimi në zonën e portit, rrugët e hyrjes, si dhe vendet e ankorimit. 
- peshkimi me trata koçe, draga, kurthe, koshilok, trata zalli, trata krahu bregdetare dhe 
rrjeta të ngjashme në fundet me bimësi, sidomos të Posidonia oceanica dhe 
fanerogameve të tjera detare. 

Megjithatë, përjashtohen nga ky ndalim përdorimi i koshilokut, tratave të zallit 
dhe i rrjetave të ngjashme, në të cilat lartësia totale dhe sjellja gjatë aktivitetit të 
peshkimit nënkuptojnë që koshiloku, kavoja e plumbit dhe kavot e tërheqjes nuk prekin 
livadhet. 

Ndërkohë, me qëllim mbrojtjen e peshqve dhe të organizmave të tjerë ujorë janë 
parashikuar edhe ndalime të tjera që lidhen në mënyrë specifike me zonat e mbrojtura të 

244 Ligji nr.10 433, datë 16.6.2011. Pjesa përkatëse e këtij ligji mbi rregullat dhe procedurat e inspektimit 
hynte në fuqi në datë 1.1.2012. 
245 Sipas Regjistrit të inspektorëve të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Inspektorati që mbulon fushën e 
peshkimit përbëhet nga 25 inspektorë, nga të cilët tre janë inspektorë të Drejtorisë së Përgjithshme, ndërsa 
pjesa tjetër e inspektorëve janë caktuar në 10 qarqe të ndryshme të vendit, ku numrin më të madh të 
inspektorëve e kanë qarqet e Tiranës dhe Vlorës (me nga 4 inspektorë secili), ndërsa shumica e qarqeve të 
tjera kanë 2 inspektorë (Durrësi, Lezha, Shkodra, Kukësi, Fieri, Korça), si dhe 2 qarqe kanë vetëm një 
inspektor të inspektoratit që mbulon fushën e peshkimit (Elbasani dhe Gjirokastra). Burimi: 
http://www.inspektoratiqendror.gov.al/ 
246 Neni 125 i ligjit nr. 64/2012, i ndryshuar me ligjin nr.29/2013. 
247 Neni 16 i ligjit nr. 64/2012, të ndryshuar. 
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peshkimit apo me zona të tjera për periudha kohe të caktuara,248 ose ndalime që lidhen 
me një lloj të veçantë peshkimi, sikurse janë ndalimi i peshkimit tregtar të disa llojeve të 
caktuara të organizmave ujorë në çdo periudhë, zonë e me çfarëdo lloj mjeti a pajisjeje,249 
ndalimet në peshkimin çlodhës - argëtues250 etj, të cilat janë të parashikuara shprehimisht 
në këtë ligj ose mund të urdhërohen apo plotësohen me akte nënligjore të nxjerra në bazë 
të dispozitave të këtij ligji. Gjithashtu, në bazë të nenit 19, pika 3, shkronja “e” e ligjit, në 
zbatim të dispozitave të këtij ligji, ministri miraton rregullore jo vetëm për ndalimet në 
peshkim, sipas përcaktimeve në këtë ligj, por edhe ndalime të tjera.  

Shkeljet e ndalimeve të lartpërmendura, të parashikuara në ligjin e ri “Për 
peshkimin” si aktivitete të peshkimit të paligjshëm251, janë cilësuar edhe si “shkelje të 
rënda” në kuptim të këtij ligji. Konkretisht, sipas nenit 117 të këtij ligji do të 
konsiderohen si shkelje të rënda, ndër të tjera, edhe aktivitetet e mëposhtme të mjetit 
lundrues: 
-  peshkimi në një zonë të ndaluar, gjatë një periudhe kohore në të cilën ndalohet 
peshkimi me aktet përkatëse, ligjore dhe nënligjore, 
-  peshkimi në një zonë të ndaluar, pa pasur një kuotë për këtë peshkim; 
-  peshkimi në një zonë të ndaluar kur ka mbaruar kuotën; 
-  peshkimi në një thellësi të ndaluar në zonën e ndaluar; 
- përdorimi i mjeteve të peshkimit jo të autorizuara ose në kundërshtim me legjislacionin 
në fuqi. 

 Vlen të theksohet se në kategorinë e shkeljeve të rënda në kuptim të këtij ligji 
përfshihen jo vetëm aktivitetet e peshkimit të paligjshëm, të parregulluar dhe të 
paraportuar (peshkimi PPP), por edhe aktivitetet e tregtimit të lidhura me të.252 Në bazë të 
nenit 118, pika 1 e ligjit, prodhimet peshkore që burojnë nga peshkimi PPP është e 
ndaluar që të eksportohen, importohen ose hidhen në treg. 

Në këtë kontekst, duke iu referuar përmbajtjes aktuale të dispozitës së KP mbi 
peshkimin e ndaluar, rezulton se shkeljet e pothuajse të gjitha ndalimeve të parashikuara 
në ligjin e ri “Për peshkimin” janë parashikuar si vepër penale në nenin 204 të KP. 
Konkretisht, ana objektive e figurës së thjeshtë të kundërvajtjes penale konsiston në 
peshkimin në kohë, me mjete, vende dhe mënyra të ndaluara. Sikurse u përmend më lart, 
ndalimet përkatëse janë parashikuar në ligjin sektorial dhe në aktet nënligjore në zbatim 
të tij. Ndërkohë, një kategori e caktuar e  mjeteve të ndaluara është veçuar në paragrafin e 
dytë të nenit 204 të KP duke u parashikuar si rrethanë cilësuese e veprës. Figura e 
cilësuar e kundërvajtjes penale të peshkimit të ndaluar konsiston në peshkimin e kryer me 
mjete të rrezikut të përbashkët. Ligjvënësi ka specifikuar edhe dy shembuj konkretë që 
konsistojnë në peshkimin me eksploziv dhe lëndë helmuese. Sikurse u përmend më lart, 

248 Shih nenet 11 deri 13 të ligjit nr. 64/2012, të ndryshuar. 
249 Neni 37 i ligjit nr. 64/2012, i ndryshuar. 
250 Neni 45 i ligjit nr. 64/2012, i ndryshuar. 
251 Në zbatim të legjislacionit përkatës të BE-së, ligji i ri “Për peshkimin” ka përfshirë konceptin e 
aktiviteteve të peshkimit “të paligjshëm, të parregulluar dhe të paraportuar”, i njohur ndryshe edhe me 
shkurtesën “peshkimi PPP”. Për më shumë, shih kreun XVIII të ligjit të ri, si dhe kuptimin e këtij termi në 
nenin 4, pika 60.  
252 Në bazë të pëkufizimit të termit “Shkelje të rënda” në nenin 4/88 të ligjit, të tilla do të konsiderohen 
“aktivitetet e peshkimit të paligjshëm, të parregulluar dhe të paraportuar (PPP), aktivitetet e tregtimit të 
lidhura me peshkimin PPP dhe falsifikimin e dokumentacionit, në zbatim të dispozitave të krerëve IX dhe 
X të këtij ligji.” 
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në bazë të ligjit “Për peshkimin” zënia dhe/ose mbledhja e peshkut dhe organizmave të 
tjerë ujorë me eksplozivë apo substanca kimike përbëjnë mënyra të ndaluara me ligj, 
duke qenë se ato i vrasin, intoksikojnë apo i helmojnë organizmat ujorë. Vlen të 
theksohet se termi i përgjithshëm i përdorur nga ligjvënësi për rrethanën cilësuese të 
veprës përfshin çdo lloj mjeti të rrezikut të përbashkët, të ngjashëm me ato të përmendur 
specifikisht si shembuj në paragrafin e dytë të nenit 204 të KP.  Sipas teorisë së të drejtës 
penale mjedisore italiane, mjete të tilla, të cilat janë të afta për të vrarë apo intoksikuar 
peshqit dhe organzimat e tjerë ujorë, përfshijnë ato mjete që, duke vepruar në mënyrë të 
përhapur në një hapësirë pak a shumë të gjerë, rrezikojnë pa dallim të gjithë faunën, e 
cila, në atë hapësirë, ka habitatin e saj natyror.253 Këtu përfshihet edhe energjia 
elektrike.254 Peshkimi me gjenerator dhe me lëndë plasëse, i cili sipas ekspertëve 
vlerësohet se ka “një efekt shfarosës te të gjithë llojet dhe fazat e jetës së organizmave 
ujorë”, fatkeqësisht rezulton të jetë përdorur shpesh në Shqipëri.255 

Në dallim nga KP i mëparshëm, në nenin 204 të KP në fuqi vihet re një zgjerim i 
anës objektive të veprës penale të peshkimit të ndaluar, e cila tashmë nuk kufizohet 
vetëm në peshkimin me mjete dhe mënyra të ndaluara, por përfshin edhe peshkimin në 
kohë dhe vende të ndaluara. Megjithatë, në ngjashmëri me KP të vitit 1977, neni 204 i 
KP në fuqi nuk e parashikon si kusht të domosdoshëm për përgjegjësi penale faktin që 
shkelja e dispozitave të ligjit përkatës nuk duhet të përbëjë kundërvajtje administrative. 
Ndërkohë, peshkimi me disa lloje të veçanta të mjeteve të ndaluara, të cilat më parë 
specifikoheshin në ligjin përkatës për peshkimin si shkeljet e vetme që formonin 
kundërvajtje penale,256 në KP në fuqi është veçuar si një figurë e cilësuar e veprës penale 
të peshkimit të ndaluar, duke e bërë kështu të qartë se figura e thjeshtë e kësaj vepre, në 
formën e saj të peshkimit me mjete të ndaluara, përfshin çdo lloj mjeti të ndaluar, me 
përjashtim të mjeteve të rrezikut të përbashkët. 

Nga ana tjetër, duke e parë dispozitën penale në raport me ligjin e posaçëm për 
peshkimin, vlen të theksohet se ana objektive e kundërvajtjes penale përputhet me disa 
nga shkeljet e ligjit sektorial që janë parashikuar në këtë të fundit si kundërvajtje 
administrative. Një situatë e tillë e ngjashme, ndonëse paksa më e kufizuar, është shfaqur 
që në momentin kur KP aktual ka hyrë në fuqi në vitin 1995. Konkretisht, në ligjin “Për 
peshkimin dhe akuakulturën”257 të vitit 1995, i miratuar vetëm tre muaj pas miratimit të 
KP të ri ndërsa ky i fundit nuk kishte hyrë ende në fuqi, dispozita përkatëse mbi 
kundërvajtjet administrative ishte ndarë në dy pjesë të veçanta, A dhe B, përkatësisht, e 
para për shkeljet që përbënin kundërvajtje administrative, si dhe e dyta për ato që 
formonin vepër penale. Sipas dispozitës referuese të nenit 39, pika B e këtij ligji, do të 
dënohej sipas dispozitave të KP vetëm personi që do të përdorte lëndë plasëse, kimike e 
helmuese, energji elektrike të afta të trullosin, paralizojnë ose vrasin peshqit e organizmat 
e tjerë ujorë, si dhe personi që do të grumbullonte, transportonte e tregtonte këto lloj 

253 L.Ramacci, Diritto penale dell’ambiente, vep.e cit., f.504-505. 
254 Po aty, f. 504. Po kështu, edhe në ligjin e mëparshëm për peshkimin (1995), energjia elektrike 
përmendej shprehimisht si një ndër mjetet e ndaluara “të afta të trullosin, paralizojnë ose vrasin peshqit e 
organizmat e tjerë ujorë” (neni 39, shkronja B) 
255 R.Kapedani, Iktiofauna e ujërave të brendshme dhe degradimi gradual i saj, revista Mjedisi Sot, Nr.138, 
2013, botim i Qendrës Rajonale të Mjedisit (REC) Zyra në Shqipëri, f. 15, në faqen e internetit 
<http://www.mjedisisot.info/revista/MjedisiSot138_small.pdf>) 
256 Për më shumë, shih pikën 2.1.4 të këtij punimi. 
257 Ligji nr.7908, datë 5.4.1995 “Për peshkimin dhe akuakulturën”. 
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prodhimesh. Shkeljet e ndalimeve të tjera lidhur me kohën, mjetet e tjera, vendet apo 
mënyrat për peshkim parashikoheshin si kundërvajtje administrative në nënpikën 8 të 
pikës A të këtij neni. Në këtë kontekst, duke iu referuar përmbajtjes së dispozitës së 
veçantë të KP të ri mbi peshkimin e ndaluar është vlerësuar se kjo dispozitë e re penale 
ka lënë praktikisht të pazbatueshme pjesën përkatëse të nenit 39 të ligjit “Për peshkimin 
dhe akuakulturën”, në të cilën format e peshkimit të ndaluar të parashikuara në paragrafin 
e parë të nenit 204 të KP parashikoheshin si kundërvajtje administrative.258    

Me ligjin e ri “Për peshkimin” të vitit 2012, kjo situatë duket se jo vetëm që 
mbetet ende e pranishme, por ajo është shtrirë edhe më tej, pasi ligji i ri tashmë 
konsideron kundërvajtje administrative edhe ato shkelje për të cilat ligji i mëparshëm 
referonte në KP. Në bazë të ligjit 64/2012, i cili ka dyfishuar numrin e kundërvajtjeve 
administrative në fushën e peshkimit, përbën kundërvajtje administrative “[z]ënia e 
peshkut dhe organizmave të tjerë ujorë me eksplozivë, substanca kimike ose çdo mënyrë 
tjetër që vret, intoksikon apo helmon, në kundërshtim me dispozitat e pikës 1 të nenit 16 
të këtij ligji” (pika 10 e nenit 128). Po kështu, edhe shkelje të tjera që ndërkohë gjenden 
të parashikuara në paragrafin e parë të nenit 204 të KP, janë parashikuar njëkohësisht 
edhe në ligjin “Për peshkimin” si kundërvajtje administrative, ndonëse në këtë ligj, 
sikurse u përmend më lart, ato janë cilësuar si “shkelje të rënda” në kontekstin e 
peshkimit të paligjshëm. Madje, në nenin 128 të këtij ligji mbi kundërvajtjet 
administrative vihet re edhe mungesa e shprehjes së përgjithshme “kur nuk përbën vepër 
penale”, që tashmë është bërë e zakonshme që të përfshihet në dispozita të ngjashme të 
ligjeve jopenale. Megjithatë, sikurse theksohet në nenin 123, shkronja (d), inspektorët për 
peshkimin, sa herë që vërejnë shkelje të dispozitave të këtij ligji dhe të akteve nënligjore 
në zbatim të tij, kanë të drejtë “të bëjnë kallëzim në organet gjyqësore, në rastet kur 
shkelja përbën vepër penale”. 

Format e peshkimit të ndaluar, të parashikuara në nenin 204 të KP tonë, 
veçanërisht ato të parashikuara si rrethanë cilësuese, gjenden të kriminalizuara edhe në 
shtete të tjera, qoftë në një dispozitë të veçantë të KP, qoftë në një ose disa dispozita të 
KP ku kjo vepër është parashikuar bashkë me gjuetinë e ndaluar. Kështu p.sh., në KP të 
Spanjës, i cili përmban një kapitull të veçantë mbi veprat penale kundër florës, faunës dhe 
kafshëve shtëpiake, janë kriminalizuar disa forma të peshkimit, të cilat fillimisht 
fokusohen në peshkimn e kundërligjshëm të specieve të rrezikuara, për të vijuar me 
peshkimin e specieve të tjera kur kjo është e ndaluar shprehimisht në rregullat specifike 
mbi peshkimin e tyre, peshkimin e këtyre specieve në pronën e tjetrit (publike ose 
private) që i nënshtrohen një regjimi specifik, pa marrë më parë lejen nga pronari, si dhe 
së fundi, me të njëjtin dënim sikurse edhe peshkimi i specieve të rrezikuara dënohet edhe 
përdorimi për peshkim, pa autorizimin përkatës, i helmit,  pajisjeve eksplozive, ose i 
mjeteve të tjera me efekt të ngjashëm shkatërrues jo-selektiv mbi faunën.259 Për veprën 
penale të fundit është parashikuar edhe një figurë e cilësuar për rastet kur dëmi i 
shkaktuar nga vepra është shumë i rëndë. Vlen të theksohet se në dispozitën shfuqizuese 
të këtij KP është parashikuar shprehimisht se me hyrjen e tij në fuqi shfuqizohen 
dispozitat penale në ligjet përkatëse mbi peshkimin, të cilat parashikonin vepra penale që 
tashmë janë përfshirë në KP spanjoll. Ndërkohë, në KP të Gjermanisë, i cili përmban një 

258 Shih I.Elezi, E drejta penale (Pjesa e Posaçme), vep.e cit., f. 340-341. 
259 Nenet 334-336 të KP të Spanjës.  
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dispozitë të veçantë mbi shkeljen e rregullave të peshkimit260 figura konkrete e veprës 
penale përfshin në mënyrë të përgjithshme çdo rast peshkimi të kryer në shkelje të të 
drejtave të parashikuara në licencën e peshkimit ose në shkelje të të drejtave të tjetrit për 
peshkim.261 Për këtë figurë konkrete të veprës penale, e cila në anën e saj objektive 
përfshin edhe marrjen për vete ose të tjerë, dëmtimin, si dhe shkatërrimin e një objekti që 
i nënshtrohet ligjeve të peshkimit, ndjekja penale mund të fillojë vetëm me kërkesën e të 
dëmtuarit nëse vepra është kryer nga një i afërm ose në një vend në të cilin autorit të saj i 
ishte lejuar të ushtronte gjuetinë ose peshkimin vetëm brenda një kufiri të caktuar.262  Në 
KP të Malit të Zi, vepra penale e peshkimit të kundërligjshëm është parashikuar me një 
figurë të thjeshtë dhe dy të tjera të cilësuara, të cilat përfshijnë përkatësisht: (1) zënien e 
peshkut ose të kafshëve të tjera ujore gjatë sezonit të ndaluar ose në ujëra në të cilat 
peshkimi është i ndaluar; (2) përdorimin e eksplozivit, energjisë elektrike, helmit, 
substancave intoksikuese ose mënyra që janë të dëmshme për shumimin ose që përdoren 
për shkatërrimin në masë të peshqve ose të kafshëve të tjera ujore; (3) zënien e peshkut 
ose të kafshëve të tjera ujore që janë me vlerë të lartë biologjike ose në sasi më të mëdha, 
apo shkatërrimin e një sasie më të madhe të peshkut ose të kafshëve të tjera ujore gjatë 
peshkimit.263 Në ngjashmëri me këtë kod, edhe KP i ri i Kosovës i vitit 2012, në dallim 
nga KP i mëparshëm i vitit 2003, i cili nuk e kriminalizonte peshkimin në kohë dhe vende 
të ndaluara,264 tashmë në veprën penale të peshkimit të kundërligjshëm përfshin një 
figurë të thjeshtë dhe një tjetër të cilësuar, si vijon: (1) peshkimi në kohë apo në vende të 
ndaluara, (2)  peshkimi duke përdorur eksploziv, rrymë elektrike, helm ose mjete 
helmuese kur me këtë shkakton ngordhjen e peshqve në mënyrë të tillë që të dëmtojë 
shumimin e peshqve.265   

Sikurse vihet re nga vështrimi krahasues, rezulton se tendenca kryesore lidhur me 
veprën penale të peshkimit të paligjshëm ka qenë drejt kriminalizimit të formave të reja të 
peshkimit të paligjshëm, duke shtuar kryesisht rrethanat cilësuese të veprës, të cilat 
përfshijnë edhe llojin, sasinë e kafshëve ujore të peshkuara, si dhe peshën e dëmit të 
shkaktuar nga përdorimi i mjeteve apo mënyrave me efekt të gjerë shkatërrues. Një 
vëmendje e veçantë i është kushtuar specieve të rrezikuara. Ndërkohë, vlen të theksohet 
se në dallim nga peshkimi në kohë dhe vende të ndaluara apo i specieve të caktuara, tek 
peshkimi me mjete dhe mënyra të ndaluara vihet re se kriminalizimi kufizohet vetëm në 
disa lloje të caktuara, të cilat kryesisht  përfshijnë përdorimin e helmit, eksplozivit, 
substancave intoksikuese ose të mjeteve të tjera me efekt të ngjashëm shkatërrues jo-
selektiv mbi faunën. Në ndonjë rast, dëmi i shkaktuar apo i rrezikuar nga përdorimi në 
peshkim i këtyre mjeteve dhe metodave është përcaktuar në mënyrë më specifike duke 
përfshirë edhe ato që janë “të dëmshme për shumimin e peshqve apo kafshëve të tjera 
ujore”, krahas përdorimit të mjeteve për shkatërrimin në masë të faunës.  

Këto elementë të veçantë, të cilët ndikojnë në përmirësimin e mëtejshëm të 
legjislacionit penal në këtë fushë, shërbejnë si një model i mirë edhe për plotësimet dhe 
ndryshimet e nevojshme në nenin 204 të KP në fuqi, i cili, në përgjithësi, mund të 

260 Ndonëse nuk është përfshirë në kreun e veçantë mbi veprat penale kundër mjedisit, por në kreun mbi 
përfitimet kriminale. 
261 Neni 293 i KP të Gjermanisë. 
262 Neni 294 i KP të Gjermanisë. 
263 Neni 326 i KP të Malit të Zi. 
264 Neni 288 i KP të mëparshëm të Kosovës (2003).  
265 Neni 362 i KP të Kosovës. 
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vlerësohet si një dispozitë e gjerë në përmbajtjen e saj, për nga format e peshkimit të 
ndaluar të përfshira në të. Në këtë kontekst, ndryshimet do të jetë e nevojshme të 
fokusohen në këto drejtime kryesore:  

(1) kufizimi i anës objektive të figurës së thjeshtë të veprës, të parashikuar në 
paragrafin e parë të dispozitës, në peshkimin në kohë dhe vende të ndaluara. Si rrjedhim, 
peshkimi me mënyra dhe mjete të ndaluara, i cili shfuqizohet nga ky paragraf, do të 
kufizohet në ato të parashikuara në paragrafin e dytë.  

(2) plotësimet e nevojshme në paragrafin e dytë të dispozitës, për të shtuar më tej 
qartësinë e terminologjisë së përdorur dhe përmbajtjes së saj. Në këtë kontekst, duke 
evituar edhe fjalën “etj”, në respektim të rregullave të teknikës legjislative, paragrafi i 
dytë i dispozitës së ndryshuar rekomandohet që të përfshijë peshkimin e  kryer duke 
përdorur eksploziv, lëndë helmuese, energji elektrike, substanca intoksikuese ose mjete të 
tjera që vrasin, intoksikojë apo helmojnë peshqit dhe organizmat e tjerë ujorë, apo me 
mënyra që janë të dëmshme për shumimin e tyre.  

(3) shtimi i rrethanave të tjera të cilësuara apo veçanërisht të cilësuara, sikurse 
është shkaktimi i një dëmi të rëndë apo rrethana që lidhen me llojin e veçantë apo sasinë 
e organizmave ujorë të peshkuar.  
  Lidhur me anën subjektive të veprës penale të peshkimit të ndaluar, të parashikuar 
në nenin 204 të KP në fuqi, është mëse e qartë se kjo vepër kryhet vetëm me dashje, që 
përfshin në vetvete dijeninë e personit se po peshkon në kohë, me mjete, vende apo 
mënyra të ndaluara.266 Në një vendim gjyqësor, gjykata ka çmuar se i pandehuri B.A. e 
kishte kryer veprën penale të peshkimit të ndaluar me faj në formën e dashjes direkte, për 
arsye se ai e kishte ditur se po peshkonte me mjete të ndaluara nga ligji dhe e kishte 
dëshiruar një gjë të tillë.267 Ndërkohë, në shumë raste konkrete ka rezultuar se vepra është 
kryer me dashje direkte dhe me qëllim sigurimin e të ardhurave monetare nga shitja e 
peshkut të zënë.268  

Në një çështje konkrete të gjykuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës,269 të 
pandehurit A.B., D.A., Sh.G. dhe S.S. janë deklaruar fajtorë  për kundërvajtjen penale të 
peshkimit të ndaluar, të kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 204, paragrafi i dytë 
dhe neni 25 i KP, për arsye se rezultoi e provuar se ata, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, 
kishin përdorur për peshkim një lëndë helmuese. I pandehuri A.B. kishte holluar me një 
bidon një sasi helmi, të cilin e kishte blerë më parë dhe e përdorte për dizifektimin e 
bimës së patates. Më pas, bashkë me tre të pandehurit e tjerë ishin nisur me motorra për 
të peshkuar në lumin Shkumbin nga zona e Labrazhdit ku mendohej se kishte më shumë 
peshk. Ndërkohë që i pandehuri A.B. hidhte helmin që kishte përgatitur në ujin e lumit, të 
pandehurit e tjerë kishin qëndruar rreth 20 metra më poshtë ku me anë të rrjetës prisnin të 
mbidhnin sasinë e peshkut që do të dilte në ujë si pasojë e përdorimit të helmit. Si rezultat 
i përdorimit të helmit, në mënyrë të menjëhershme mbi sipërfaqen e ujit të lumit, kishin 
dalë 27 peshq në gjendje të trullosur, të cilët të pandehurit i kishin mbledhur me anë të 
rrjetës.   

266 L.Ramacci, Diritto penale dell’ambiente, vep.e cit., f.505, si dhe I.Elezi, E drejta penale (Pjesa e 
Posaçme), vep. e cit., f.341. 
267 Vendimi nr. 296, datë 27.12.2007 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë. 
268 Shih për shembull vendimin nr. 257, datë 19.06.2009 dhe vendimin nr. 410, datë 20.10.2009 të Gjykatës 
së Rrethit Gjyqësor Shkodër. 
269 Vendimi nr.sistemi (11-2008-4330), datë 11.05.2008 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës. 
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Në një rast tjetër të gjykuar në vitin 2012, të pandehurit H.B., K.S. dhe M.R. janë 
deklaruar fajtorë  për kundërvajtjen penale të peshkimit të ndaluar, të kryer në 
bashkëpunim, parashikuar nga neni 204, paragrafi i dytë dhe neni 25 i KP, për arsye se 
ata ishin kapur në flagrancë duke peshkuar me eksploziv në bregdetin e Durrësit.  I 
pandehuri H.B. me profesion peshkatar dhe i pandehuri K.S., i cili e kishte pasion 
peshkimin ishin ndihmuar nga i pandehuri M.R., me profesion minator, në përgatitjen e 
lëndës eksplozive, e cila sipas aktit të ekspertimit teknik rezultoi se ishte një “përzierje e 
cila futet në lëndët ekzplozive të prodhuara në mënyrë artizanale dhe klasifikohet në 
lëndë eksplozive të fuqisë së ulët”. 270 

Duke qenë se format e ndryshme të shfaqjes së figurës së thjeshtë të veprës penale 
të peshkimit të ndaluar përfshijnë elementë të ndryshëm të peshkimit (mjetin, vendin, 
kohën, mënyrën), ateherë vepra do të konsiderohet e kryer edhe nëse vetëm njëri prej tyre 
shfaqet në rastin konkret. Megjithatë, sa më shumë prej këtyre elementëve të peshkimit të 
jenë në kundërshtim me ndalimet përkatëse në një rast të vetëm konkret, aq më e lartë do 
të jetë shkalla e rrezikshmërisë së sjelljes së autorit. Kështu p.sh. në një rast konkret të 
gjykuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, të pandehurit B.R. dhe E.F. kishin 
peshkuar në një vend të ndaluar (Gjiri i Vlorës) dhe me mjete të ndaluara (trata tërheqëse 
fundore).271 

Ndërkohë, fakti që personi, në momentin kur ka peshkuar në kohë, me mjete, 
vende dhe mënyra të ndaluara, ka qenë i pajisur me lejen apo autorizimin përkatës për të 
ushtruar aktivitet peshkimi është marrë parasysh nga gjykatat në caktimin e dënimit. 
Kështu p.sh. në vendimin nr.332, datë 28.09.2009, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë ka 
vlerësuar se një ndër rrethanat që duhej të merrej parasysh në lidhje me llojin dhe masën 
e dënimit që do të caktohej ndaj të pandehurve ishte edhe fakti që ata kishin qenë të 
pajisur me leje për të ushtruar veprimtari peshkimi. 
 Vlen të theksohet se, vepra penale e peshkimit të ndaluar, veçanërisht në rastet e 
figurës së saj të cilësuar, mund të konkurojë me vepra të tjera penale, sikurse është për 
shembull, ajo e prodhimit dhe mbajtjes pa leje të armëve luftarake dhe të municionit, në 
formën e mbajtjes pa leje të lëndëve plasëse të parashikuar në nenin 278, paragrafi i dytë 
i KP. Kështu, në një rast konkret, të pandehurit A.K. dhe F.A., tё cilёt ishin kapur në 
flagrancë duke peshkuar me lёndё plasëse nё brigjet e lumit Osum, janë deklaruar fajtorë 
dhe dënuar jo vetëm për kryerjen e veprës penale të peshkimit të ndaluar (figura e 
cilësuar), por edhe për kryerjen e veprës penale të mbajtjes pa leje të armëve luftarake 
dhe të municionit duke qenë se ata e kishin ditur se lёnda plasëse ishte pa leje dhe e 
kishin mbajtur e përdorur atë për peshkim.272 Në vendin e ngjarjes policia gjyqësore 
kishte sekuestruar “dy copё fitila me gjatësi 26 cm dhe 46 cm si dhe kapsolla me 
detonatorё prej material alumini me gjatёsi 4 cm dhe diametër 0,67 mm”, të cilët sipas 
aktit të ekspertimit të Institutit tё Policisё Shkencore Tiranё kishin rezultuar të ishin “nё 
gjendje tё rregullt teknike pёr tё realizuar detonim”. Po kështu, në një rast tjetër i 
pandehuri B.A., i cili kishte përdorur për peshkim lëndë plasëse të llojit kapsolla 
elektrike, është deklaruar fajtor edhe për veprën penale të mbajtjes pa leje të armëve 
luftarake dhe municionit në formën e mbajtjes pa leje të lëndëve plasëse të parashikuar në 

270 Vendimi nr. Sistemi (11-2012-1851), datë 21.03.2012 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës. 
271 Vendimi nr.332, datë 28.09.2009 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.  
272 Vendimi nr.425, datë 17.11.2010 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë. 
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nenin 278, paragrafi i dytë të KP, duke qenë së këto lëndë plasëse që rezultuan në gjendje 
të rregullt teknike ai i kishte mbajtur pa leje të organeve kompetente shtetërore.273 

Duke iu referuar të dhënave statistikore lidhur me procedimet penale të 
regjistruara në shkallë Republike për veprën penale të peshkimit të ndaluar,274 rezulton se 
për periudhën 2008-2011 ka patur një tendencë në ulje të numrit të procedimeve penale të 
regjistruara nga prokuroria, me numrin maksimal prej 13 procedimesh në vit të 
regjistruara në vitin 2008, si dhe me një numër total prej 42 procedimesh në një periudhë 
katërvjeçare. Në tabelën në vijim paraqiten të dhënat mbi numrin total të procedimeve të 
regjistruara në shkallë Republike gjatë kësaj periudhe. 

 
Tabela nr. III/5 

Viti 2008 2009 2010 2011 
Procedime të regjistruara 13 12 10 7 

 

Ndërkohë, nga të dhënat e Vjetarit Statistikor të Ministrisë së Drejtësisë për vitet 
2004 deri 2012 rezulton se numri maksimal i çështjeve të gjykuara për kundërvajtjen 
penale të peshkimit të ndaluar është regjistruar në vitin 2008, ndonëse vetëm me 12 
çështje të gjykuara në të gjithë vendin. Në total, gjatë kësaj periudhe 9-vjeçare janë 
gjykuar 67 çëshje penale. Konkretisht, në formë tabelore, të dhënat mbi numrin e 
çështjeve të gjykuara për këtë vepër penale paraqiten si vijon:  

 
    Tabela nr. III/6 

Viti 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Çështje të gjykuara 9 5 3 7 12 9 7 5 10 

 
 

3.3.5  Prerja e paligjshme e pyjeve 

 Një sektor tjetër i rëndësishëm, i cili gëzon mbrojtje të veçantë juridike penale 
është sektori i pyjeve. Në KP në fuqi, veprat penale në fushën e pyjeve jo vetëm që janë 
përfshirë në kreun e veçantë të pjesës së posaçme mbi veprat penale kundër mjedisit, 
duke theksuar në këtë mënyrë rëndësinë që ato kanë për mbrojtjen e mjedisit, por për 
shkak të problematikës së shfaqur në praktikë këto vepra kanë njohur edhe një shtim në 
numër, që përbën edhe shtesën e vetme që është bërë deri më sot në këtë kre të veçantë.  

Në nenin 205 të KP në fuqi është parashikuar vepra penale e prerjes së paligjshme 
të pyjeve, si vijon: 

Prerja apo dëmtimi i pyjeve pa leje apo në kohë dhe vende të ndaluara, kur vepra 
nuk përbën kundërvajtje administrative, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me 
gjobë ose me burgim gjer në një vit. 

Në ngjashmëri me KP të mëparshëm, kjo vepër penale është cilësuar apo 
klasifikuar si një kundërvajtje penale, si dhe për të nuk është parashikuar asnjë rrethanë 
cilësuese. Megjithatë, në dallim nga KP i vitit 1977, i ndryshuar,275 nga kjo figurë 

273 Vendimi nr. 296, datë 27.12.2007 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.  
274 Raporti i Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitet 2008, 2009, 2010 dhe 2011. 
275 Neni 173 i KP të vitit 1977, i ndryshuar me ligjin Nr.7553, datë 30.01.1992 “Për disa ndryshime në 
Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë”, neni 16. 
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konkrete e veprës penale është shkëputur, për t’u parashikuar si vepër penale më vehte, 
prerja e drurëve dekorativë dhe frutorë. 

Kundërvajtja penale e prerjes së paligjshme të pyjeve ka për objekt të saj 
marrëdhëniet juridike të vendosura për të siguruar mbrojtjen e pyjeve, të mbrojtura 
posaçërisht me nenin 205 të KP. Aktualisht këto marrëdhënie juridike janë të vendosura 
me ligjin nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, të ndryshuar, i cili ka 
shfuqizuar ligjin e mëparshëm276 të vitit 1992 që ka qenë në fuqi në kohën e miratimit të 
KP aktual.  

Rëndësia e objektit të mbrojtur me normën penale mund të evidentohet qartë në 
përshkrimin që ky ligj jep për funksionet e pyllit (neni 13), sipas të cilit pyjet kanë tre 
funksione të rëndësishme, si vijon:  

a) ekonomike, që kanë të bëjnë me prodhimin e materialit drusor dhe jodrusor, të 
bimëve mjekësore, aromatike e eterovajore, si dhe me habitatet e shpendëve dhe të 
kafshëve të egra apo me prodhime të tjera natyrore të fondit pyjor kombëtar;  

b) ekologjike, që kanë të bëjnë me mbrojtjen e florës dhe faunës së egër, të 
ruajtjes së burimeve gjenetike, hidrologjike, kundër gërryerjes e biotipike dhe me 
mbrojtjen e parcelave pyjore eksperimentale;  

c) publike, që kanë të bëjnë me veprimtaritë mbrojtëse, argëtuese, çlodhëse, 
sportive, turistike, edukative, higjeno-sanitare, estetike apo kërkimore e shkencore.  

Mbrojtja e pyjeve nëpërmjet masave ndëshkuese për prerjen e paligjshme të tyre 
luan një rol të rëndësishëm edhe në drejtim të mbrojtjes së tokës dhe konkretisht në uljen 
e nivelit të erozionit të tokës.277 

Sikurse është theksuar edhe nga Federata Kombëtare e Pyjeve dhe Kullotave 
Komunale, pyjet dhe kullotat përfaqësojnë një “pasuri natyrore me rëndësi të veçantë” në 
Shqipëri, duke qenë se ato “mbulojnë mbi 50% të sipërfaqes së vendit tonë, prej tyre 
sigurohen një varg prodhimesh drusore e jodrusore, si dhe përftohen mjaft shërbime me 
vlerë për shoqërinë”.278  

Në këtë kontekst, edhe politikat në sektorin e pyjeve dhe kullotave279 synojnë 
“zbatimin e kërkesave të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë për pyjet, kullotat dhe 
burimet e tjera, pyjore e natyrore, në përputhje me parimin e zhvillimit të 
qëndrueshëm”.280 Megjithatë, sikurse është parashikuar shprehimisht në Kushtetutë, 
shfrytëzimi racional i  pyjeve mbi bazën e parimit të zhvillimit të qëndrueshëm është një 
ndër objektivat socialë që shteti shqiptar synon të arrijë brenda kompetencave 
kushtetuese dhe mjeteve që disponon, si dhe në plotësim të nismës dhe të përgjegjësisë 
private (neni 59/1/dh). 

Lidhur me objektin material të kundërvajtjes penale, duke iu referuar  
përkufizimit të dhënë në ligjin “Për pyjet dhe shërbimin pyjor” (2005) me termin “pyll" 
kuptohet “sipërfaqja e tokës me një grup të dendur drurësh pyjorë, në formë të 

276 Ligji nr.7623, datë 13.10.1992 "Për pyjet dhe Policinë Pyjore", i ndryshuar. 
277 Shih Strategjinë Ndërsektoriale të Mjedisit, Nëntor 2007, f.30, pika 2.4.1.5 mbi mbrojtjen e tokës. 
278 Federata Kombëtare e Pyjeve dhe Kullotave Komunale, Pylltaria në Shqipëri, në Mjedisi Sot, Nr.3544, 
E Enjte, 26.09.2013, në faqen e internetit <http://www.mjedisisot.info/content.asp?idd=15190&id=122& 
lloji=dok>. 
279 Këto politika, si dhe strategjitë e zhvillimit të sektorit të pyjeve dhe të kullotave në Republikën e 
Shqipërisë hartohen nga Këshilli i Politikave të Zhvillimit të Sektorit të Pyjeve dhe Kullotave, i cili 
funksionon si organ ndërministror. (neni 3, pika 2 e ligjit nr.9385/2005, të ndryshuar). 
280 Neni 3, pika 1 e ligjit nr.9385/2005, të ndryshuar. 
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qëndrueshme ose me bimësi tjetër të rrallë pyjore, me sipërfaqe më të madhe se një 
dynym e me shkallë mbulimi jo më të vogël se 30 për qind, që prodhon masë drusore, 
ushtron ndikim në mjedisin rrethues dhe që siguron funksionet e pyllit”281. Sipas 
pronësisë, pyjet ndahen në:  

(a)  pyje në pronësi publike, të cilat përfshijnë pyjet që janë në pronësi të shtetit, si 
dhe pyjet që janë në përdorim apo në pronësi të organeve të qeverisjes vendore (pyje 
komunale) 282; 

(2) pyje në pronësi private.283  
Në kontekstin e një karakteristike të përgjithshme të KP në fuqi, e cila vihet re 

edhe në krerë të tjerë të pjesës së posaçme të tij, si pyjet publike (shtetërore dhe 
komunale), ashtu edhe ato private mbrohen posaçërisht nga e njëjta dispozitë penale nga 
veprimet kriminale.  

Në bazë të nenit 20, pika 4 e ligjit  “Për pyjet dhe shërbimin pyjor” (2005), 
pavarësisht nga forma e pronësisë (publike ose private), mbrojtja dhe miradministrimi i 
pyjeve, si pjesë e fondit pyjor kombëtar284, nga dëmtimi, prerjet ose kullotjet pa leje, 
sëmundjet dhe insektet, zjarret, shkatërrimi, pushtimi apo tjetërsimi janë detyrë e 
përhershme e organeve të shërbimit pyjor dhe e organeve të qeverisjes vendore, 
pronarëve, subjekteve që kryejnë veprimtari në këtë fond dhe, sipas rastit, edhe të 
strukturave të tjera shtetërore të ngarkuara me ligje të tjera (Policia e Shtetit, ajo 
financiare, doganore, e ndërtimit). Megjithatë, duke patur parasysh natyrën teknike të 
disa çështjeve, në ligj është parashikuar se në përmbushjen e detyrave të tyre, pronarët 
privatë dhe strukturat e specializuara në njësitë e qeverisjes vendore do të ndihmohen nga 
struktura menaxhuese e shërbimit pyjor, si një organ i specializuar i këtij shërbimi, me 
atribute teknike, menaxhuese e këshillimore, në përbërje të Ministrisë së Mjedisit (neni 
11/1). Konkretisht, kjo strukturë ka për detyrë që të sigurojë mbështetjen teknike 
nëpërmjet këshillimit të pronarëve privatë dhe të komunitetit, si dhe të organizojë 

281 Neni 2, pika 21 e ligjit nr.9385/2005, i ndryshuar. 
282 Neni 1, pika 33 e ligjit nr.9385/2005, të ndryshuar (shtesë e vitit 2007, me ligjin nr.9791, datë 
23.7.2007). 
283 Neni 15 i ligjit nr.9385/2005, i ndryshuar. 
284 Ky fond ka një përbërje më të gjerë, pasi ai përveç pyjeve përfshin edhe formacione të tjera bimore e 
jobimore. Konkretisht, sipas nenit 14 të ligjit nr.9385/2005 fondi pyjor kombëtar përbëhet nga: 
a) pyjet dhe drurët pyjorë; 
b) shkurret; 
c) sipërfaqet e zëna nga brezat pyjore mbrojtës, grupet e veçuara të drurëve; 
ç) bimësia barishtore, mjekësore, eterovajore e tanifere natyrore; 
d) tokat pyjore, bujqësore (të dhëna në përdorim ose në pronësi të organeve të shërbimit pyjor), liqenet 
natyrore, tokat e lagëta dhe lagunat (për mbarështimin dhe zhvillimin e faunës së egër, pasuri kombëtare, 
dhe që krijojnë një mjedis ekologjik të harmonizuar me fondin pyjor); 
dh) sipërfaqet e zhveshura si çeltirat, shkëmbinjtë, dunat e ranishtat, që ndodhen në sipërfaqen pyjore dhe 
pranë tyre (jo me larg se 500 m), por që krijojnë një mjedis ekologjik të harmonizuar me të; 
e) infrastruktura rrugore e komunikimit me të gjitha elementet bashkëshoqëruese, pritat e pendat, lerat, 
koritat, çezmat, rrethimet apo gardhimet në zonat e mbrojtura, në pyjet me funksion të veçantë, në 
rezervatet e gjuetisë, si dhe lehtësitë e krijuara e të ngritura për personelin e shërbimit pyjor dhe për pritjen 
e vizitorëve në to; 
ë) ndërtesat, zyrat, magazinat, depot, stacionet pyjore, qendrat e informimit dhe të pritjes së vizitorëve, 
ujësjellësat, linjat elektrike e telefonike (të ndërtuara nga shërbimi pyjor apo të dhëna në pronësi të tyre), 
makinat, tabelat, shenjat e ndryshme treguese e sinjalizuese dhe ato të mbarështimit pyjor. 
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trajnime dhe shërbime këshillimore për pronarët privatë dhe strukturat e specializuara në 
njësitë e qeverisjes vendore.285 

Shërbimi Pyjor, i cili ka funksione menaxhuese dhe kontrolluese, është i 
organizuar në nivel qëndror dhe vendor, si më poshtë vijon:  

a) Ministria e Mjedisit, si organ qëndror; 
b) drejtoritë rajonale të shërbimit pyjor, në varësi të Ministrisë; 
c) Policia Pyjore. 286  
Funksioni kontrollues i Shërbimit Pyjor ushtrohet nga Policia Pyjore, e cila 

aktualisht, me ndryshimet ligjore të vitit 2013, është pjesë organike e Inspektoratit 
Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave (ISHMPU). Tashmë, baza ligjore për ushtrimin 
e funksionit kontrollues nga Policia Pyjore përbëhet nga ligji “Për pyjet dhe shërbimin 
pyjor” (2005), i ndryshuar, si dhe ligji i posaçëm “Për inspektimin në Republikën e 
Shqipërisë” (2011).287 

Në ligjin sektorial “Për pyjet dhe shërbimin pyjor” (2005), të ndryshuar, janë 
përcaktuar rregullat përkatëse për ruajtjen, administrimin, trajtimin dhe shfrytëzimin e 
fondit pyjor kombëtar. Për veprimtari të ndryshme që kryhen në fondin pyjor kombëtar 
janë parashikuar ndalimet përkatëse dhe detyrimi që personi që i kryen ato të jetë pajisur 
më parë me lejen përkatëse. Në rastin e veprimtarive të trajtimit dhe shfrytëzimit të fondit 
pyjor kombëtar, me ndryshimet ligjore të vitit 2008 kërkesa për marrjen e lejes përkatëse 
është zëvendësuar me detyrimin për të patur një kontratë për trajtimin dhe shfrytëzimin e 
fondit pyjor kombëtar, të lidhur me drejtorinë përkatëse të shërbimit pyjor ose me njësinë 
e qeverisjes vendore.288 Subjekte të kësaj kontrate mund të jenë vetëm personat fizikë dhe 
juridikë që kanë dalë fitues në procedurat e konkurrimit publik.  

Pyje të caktuara ose pjesë të tyre mund të shpallen si pyje me funksion mbrojtës 
ose të veçantë (mbrojtës të klimës, tokës, ujërave, ajrit, të elementëve higjieno-
shëndetësore, me funksion të veçantë pushimi, çlodhjeje, edukimi, turizmi, estetike, 
kërkimore dhe shkencore, mbrojtës të natyrës dhe trashëgimisë natyrore e kulturore).289 
Në bazë të nenit 25 të ligjit “Për pyjet dhe shërbimin pyjor” (2005), në listën e pyjeve dhe 
të pjesëve të fondit pyjor kombëtar me funksion mbrojtës ose të veçantë mund të 
përfshihen jo vetëm pyje publike, por edhe pyje private ose pjesë të tyre, pas marrjes me 
shkrim të mendimit të pronarit të tyre të ligjshëm. Në këto pyje, të cilat ruhen, zhvillohen, 
mbarështohen dhe administrohen, në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe të ligjit "Për 
trashëgiminë kulturore", shfrytëzimi i materialit drusor lejohet vetëm në rastet kur kryhen 
punimet e përkujdesjes dhe të prerjeve sanitare, në mbështetje të projekteve të hartuara 
dhe pas miratimit nga organet e shërbimit pyjor.290 

Drurët pyjorë në fondin pyjor kombëtar mund të priten vetëm pas shënimit të tyre 
me damkë të veçantë nga organet e shërbimit pyjor.291 Duke qenë se operacionet e 
trajtimit dhe të shfrytëzimit të pyjeve synojnë mbrojtjen e mjedisit pyjor e të 
biodiversitetit, në ligj është përcaktuar se shfrytëzimi i fondit pyjor kombëtar organizohet 

285 Neni 11, pika 2, shkronjat (i) dhe (j) të ligjit nr.9385/2005, të ndryshuar. 
286 Neni 6, pika 2, si dhe neni 7, pika 2 dhe neni 9, pikat 1 dhe 2 të ligjit nr.9385/2005, të ndryshuar 
(ndryshuar me ligjet nr.9533/2006, nr.9791/2007 dhe nr.36/2013).  
287 Neni 6, pika 3 e ligjit nr.9385/2005, të ndryshuar (shtesë e vitit 2013 me ligjin nr.36/2013, neni 1). 
288 Neni 26, pika 2 e ligjit nr.9385/2005, të ndryshuar (ndryshuar me ligjin Nr.9989/2008, neni 2). 
289 Neni 25, pika 1 e ligjit nr.9385/2005, të ndryshuar. 
290 Neni 25, pikat 1 dhe 3, si dhe neni 26, pika 3 e ligjit nr.9385/2005, të ndryshuar. 
291 Neni 26, pika 11 e ligjit nr.9385/2005, të ndryshuar. 
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në bazë të vitit pyjor, i cili fillon në datën 1 tetor.292 Kritere dhe rregulla të tjera më 
specifike për çështje të caktuara janë të përcaktuara me akte nënligjore të nxjerra në 
zbatim të këtij ligji.  

Shkelja e dispozitave të ligjit të posaçëm “Për pyjet dhe shërbimin pyjor” passjell, 
sipas rastit, përgjegjësi administrative dhe penale (neni 37). Me ndryshimet dhe shtesat e 
bëra në këtë ligj në vitin 2013, në nenin 37 të tij është parashikuar shprehimisht detyrimi i 
punonjësve të pushtetit vendor që mbulojnë pyjet dhe i pronarëve privatë për të njoftuar 
menjëherë Policinë Pyjore, në rastet kur konstatojnë shkelje të dispozitave të këtij ligji. 
Madje, mosnjoftimi i inspektoratit për shkeljet e konstatuara nga këto subjekte është 
shtuar si një kundërvajtje administrative e re në listën e parashikuar në nenin 38 të ligjit. 
Ndërkohë, vendimi për kundërvajtjen administrative merret nga inspektorët e Policisë 
Pyjore, në përputhje me kërkesat e ligjit për inspektimin. 

Duke iu referuar nenit 205 të KP, dëmtimi ose prerja e paligjshme e pyjeve 
përbën vepër penale vetëm nëse shkelja përkatëse “nuk përbën kundërvajtje 
administrative”. Në bazë të përmbajtjes së kësaj dispozite të KP, në anën objektive të 
figurës së veprës penale të prerjes së paligjshme të pyjeve janë përfshirë veprime aktive 
të shprehura në këto dy forma kryesore: (1) prerjen e pyjeve, si dhe (2) dëmtimin e tyre, i 
cili konsiston në prishjen e karakteristikave fiziko-kimike e strukturore të ekosistemit 
pyjor, uljen e prodhimtarisë biologjike dhe të shumëllojshmërisë së ekosistemeve 
përbërëse të fondit pyjor kombëtar293. Veprimet duhet të jenë kryer: (a) pa leje, ose (b) në 
kohë dhe vende të ndaluara. Sikurse thekson Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë në një 
vendim të tij mbi një rast konkret,294 në mënyrë që i gjykuari të deklarohet fajtor për këtë 
vepër penale në formën e prerjes së pyjeve duhet që nga provat e administruara në gjykim 
të rezultojë se ai, vetë ose me të tjerë, të ketë kryer veprime aktive të kundërligjshme për 
prerjen e pyjeve, të cilat mund të konsistojnë në prerjen e drurëve pyjorë pa lejen 
përkatëse të organit kompetent ose në prerjen e tyre me leje, por në kundërshtim me 
rregullat përkatëse për prerjen e tyre. 

Në këtë kontekst, vetë dispozita e KP është një dispozitë e bardhë, pasi referon në 
legjislacionin e posaçëm për pyjet për të konkretizuar përmbajtjen e saj, si përsa i përket 
rregullave specifike që shkelen në këto raste nga subjekti i veprës, ashtu edhe përsa i 
përket identifikimit të një kriteri dallues apo ndarës midis kundërvajtjes penale të 
parashikuar në KP dhe kundërvajtjeve administrative që lidhen me të njëjtat shkelje, të 
parashikuara në ligjin për pyjet. 

Sikurse u theksua më lart, në ligjin specifik mbi pyjet janë përcaktuar detyrimet 
përkatëse për t’u pajisur me leje për kryerjen e veprimtarive të ndryshme në fondin pyjor 
kombëtar. Po kështu, në këtë ligj dhe në aktet nënligjore në zbatim të tij janë përcaktuar 
edhe vendet dhe koha në të cilat është e lejuar që të kryhen veprimtari të tilla. Kështu 
p.sh. në nenin 26 të ligjit “Për pyjet dhe shërbimin pyjor” është përcaktuar në mënyrë të 
përgjithshme se viti pyjor, në bazë të të cilit organizohet shfrytëzimi i fondit pyjor 
kombëtar, fillon në datën 1 tetor. Më tej, në varësi të veçorive përkatëse, në vendimet e 
Këshillit të Ministrave dhe udhëzimet e Ministrit në zbatim të tyre janë përcaktuar detaje 
të mëtejshme lidhur me kohën e lejuar për kryerjen e prerjeve në pyje të ndryshme, si dhe 
rregulla të tjera mbi prerjen, trajtimin dhe mirëmbajtjen e pyjeve.  

292 Neni 26, pikat 10 dhe 13 të ligjit nr.9385/2005, të ndryshuar. 
293 Neni 2, pika 2 e ligjit nr.9385/2005, të ndryshuar. 
294 Shih vendimin nr.595, datë 10.11.2004 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 
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Në bazë të VKM nr. 394/2006295, shfrytëzimi i pyjeve “planifikohet çdo vit, në 
përputhje me urgjencën e prerjeve të lejuara, sipas ngastrave dhe nënngastrave pyjore, me 
kërkesat e planeve të mbarështimit apo të inventarizimit, si dhe me projektet tekniko-
ekonomike, të hartuara nga drejtoritë rajonale të shërbimit pyjor”(pika I/2). Megjithatë, 
kritere të veçanta janë parashikuar për shfrytëzimin e pyjeve me funksion mbrojtës e të 
veçantë, si dhe në zonat e mbrojtura. Konkretisht, shfrytëzimi në pyjet me funksion 
mbrojtës e të veçantë bëhet vetëm në rastet kur kryhen punimet e përkujdesjes dhe të 
prerjeve sanitare, ndërsa në zonat e mbrojtura ato kryhen në bazë të projekteve dhe në 
përputhje me statusin e zonës. Përcaktimi i sasisë së shfrytëzimit vjetor bëhet “brenda 
mundësive shfrytëzuese, të përcaktuara në planet e mbarështimit apo të 
inventarizimit”.296 Në bazë të pikës 7 të këtij vendimi, shfrytëzimi i ngastrave apo 
nënngastrave pyjore fillon vetëm kur “subjektet e licencuara për shfrytëzimin e materialit 
drusor, kanë lidhur kontratën e shfrytëzimit, kanë marrë me procesverbal dorëzimi 
ngastrat e kontraktuara dhe janë pajisur me lejen e shfrytëzimit, sipas afateve të caktuara 
në kontratë”.  

Në zbatim të këtij vendimi, në udhëzimin nr.2/2013 të ministrit të Mjedisit, 
Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave përcaktohet se trajtimet dhe prerjet ripërtëritëse në 
fondin pyjor publik janë veprimtari që përgatiten nga drejtoritë e shërbimit pyjor, si 
autoriteti përgjegjës për menaxhimin e qëndrueshëm të fondit pyjor rajonal, duke 
përcaktuar masa teknike, teknologjike e financiare, që mundësojnë realizimin e tyre në 
përputhje me kërkesat e ligjit nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, të 
ndryshuar.297 Në zbatim të detyrimit ligjor për shënimin e drurëve që do të priten me një 
damkë të veçantë,298 në kreun e tretë të këtij udhëzimi janë përcaktuar rregullat e 
damkosjes. Prerja e drurëve pyjorë bëhet vetëm pas shënimit të tyre me damkë të veçantë 
nga Drejtoritë e Shërbimit Pyjor, nëpërmjet specialistëve të lartë të pyjeve. Ndërkohë, në 
kreun e katërt janë përcaktuar rregulla specifike mbi prerjen e pyjeve, ndër të cilat është 
përcaktuar edhe koha e lejuar për prerje duke u bazuar në ndarjen në pyje të larta dhe të 
ulëta, ku në pyjet cungishte (të ulëta) dhe shkurret që ripërtërihen me lastarë prerja lejohet 
në periudhën nga 1 tetori deri më 31 mars të vitit pasardhës, ndërsa në pyjet trungishte (të 
larta) prerja lejohet gjatë gjithë vitit. 

 Qëllimi kryesor i vendosjes së këtyre rregullave është që shfrytëzimi i pyjeve të 
bëhet vetëm kur është siguruar ripërtëritja natyrore e tyre. Si rrjedhim, çdo veprim që 
vjen në kundërshtim apo shkel këto rregulla, minimalisht krijon një rrezik për shkaktimin 
e pasojave të rënda në pyje dhe në funksionet që ato kryejnë.  

Lidhur me përgjegjësinë që passjell shkelja e tyre, në legjislacionin në fuqi është 
përcaktuar se kriteri ndarës apo dallues midis kundërvajtjes penale dhe shkeljeve 
korresponduese të ligjit për pyjet të parashikuara në këtë të fundit si kundërvajtje 
administrative do të jetë pesha e pasojës së shkaktuar nga shkelja ligjore.  

Si rrjedhim, në anën objektive të figurës së veprës penale të prerjes së paligjshme 
të pyjeve përfshihet edhe pasoja dhe bashkë me të edhe lidhja shkakësore e drejtpërdrejtë, 

295 VKM nr.394, datë 21.06.2006 “Për kriteret dhe rregullat e shfrytëzimit të pyjeve dhe të shitjes së 
materialit drusor e të prodhimeve të tjera pyjore e jopyjore” 
296 Pika I/5 e VKM nr. 394/2006. 
297 Pika 1 e Kreut I të Udhëzimit nr.2, datë 06.03.2013 “Për kërkesat teknike të caktimit të ngastrave, grup-
ngastrave dhe ekonomive pyjore për trajtime, mirëmbajtje e prerje ripërtëritëse, rregullat për vjeljen e materialit 
drusor dhe shitjen me ankand të lëndës drusore e të prodhimeve të tjera drusore e jodrusore”. 
298 Neni 26, pika 11 e ligjit nr.9385/2005, të ndryshuar. 
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si elementë të domosdoshëm të saj, të cilët duhet të provohen në çdo rast konkret. Kështu, 
në një rast të gjykuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë,299 i pandehuri Sh.A. është 
deklaruar i pafajshëm për veprën penale të prerjes së paligjshme të pyjeve pikërisht për 
shkak të mungesës së lidhjes shkakësore midis veprimeve të tij dhe pasojës së pretenduar 
nga prokuroria. Sipas Gjykatës, “nga thëniet e dëshmitarëve të pyetur në gjykim të cilët 
kanë qenë edhe iniciuesit e procedimit penal, …nuk rezulton në mënyrë të qartë dhe të 
plotë që i pandehuri të ketë kryer veprime të drejtepërdrejta në ardhjen e kësaj pasoje. 
Dëshmitarët pohojnë madje se në momentet kur ata kanë konstatuar pasojën në 
vendngjarje kanë qenë persona të tjerë (të cilët nuk janë të proceduar nga organi i 
prokurorisë).” 

Vlen të theksohet se përcaktimi i pasojës, si element dallues, nuk është bërë në 
mënyrë të drejtpërdrejtë në KP, pasi ky i fundit për këtë çështje referon në legjislacionin 
sektorial përmes parashikimit të kushtit të domosdoshëm për përgjegjësi penale sipas të 
cilit shkelja përkatëse nuk duhet të përbëjë kundërvajtje administrative. Në KP të shteteve 
të tjera, dispozita mbi veprën penale korresponduese nuk është blanket në këtë drejtim. 
Kështu p.sh., në KP të Kosovës është parashikuar se dënohet penalisht kushdo që “në 
kundërshtim me ligjin ose urdhërin e organit kompetent, bën prerjen apo shkatërrimin e 
pyllit ose në ndonjë mënyrë tjetër shkretëron pyjet”.300 Po kështu, në një mënyrë të 
ngjashme është parashikuar vepra penale e shkretërimit të pyjeve në KP të ri të Malit të 
Zi, i cili krahas formave të lartpërmendura ka përfshirë në mënyrë të veçantë edhe 
“prerjen e një ose më shumë drurëve në një park, në një rrugë me pemë ose në ndonjë 
vend tjetër ku ndalohet të priten drurët”. 301 Ndërkohë, në KP të Spanjës, për veprat 
penale kundër florës është parashikuar se shkaktimi i një “dëmi të rëndë në mjedis” 
përbën një element të domosdoshëm të figurës së veprës penale.302  
 Aktualisht, për të përcaktuar nëse dëmtimi ose prerja e paligjshme e pyjeve 
përbën vepër penale apo kundërvajtje administrative duhet t’i referohemi ligjit të 
posaçëm “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, si dhe akteve nënligjore përkatëse që e 
plotësojnë atë lidhur me përcaktimin e një kriteri ndarës apo dallues midis shkeljes 
administrative dhe asaj penale. Në bazë të shtesave të bëra në ligjin sektorial në vitin 
2007, Policia Pyjore bën kallëzim penal në rastet kur shkeljet e dispozitave të këtij ligji, 
të cilat korrespondojnë me format e parashikuara në nenin 205 të KP kanë sjellë “pasoja 
të rënda”.303 Ndërkohë, përcaktimi i mëtejshëm i kritereve për ndarjen e shkeljeve me 
pasoja të lehta nga ato me pasoja të rënda, i është deleguar Këshillit të Ministrave. Në 
ligjin e mëparshëm të vitit 1992, kriteri ndarës konsistonte në vlerën tarifore të dëmit të 
shkaktuar në fondin pyjor, e cila ishte përcaktuar në këtë ligj në kufirin e saj minimal për 
rastet në të cilat shkelja do të përbënte vepër penale.304 Fillimisht, në këtë ligj 
parashikohej se vlera tarifore minimale për përgjegjësi penale ishte 5,000 lekë, ndërsa me 
ndryshimet e vitit 1994 ajo u dhjetëfishua në 50,000 lekë.305 Ndërkohë, tarifat e 

299 Vendimi nr.549, datë 25.05.2004 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 
300 Neni 357 i KP të Kosovës. 
301 Neni 323 i KP të Malit të Zi. 
302 Nnei 332 i KP të Spanjës. 
303 Neni 38 i ligjit nr.9385/2005, të ndryshuar. 
304 Neni 63 i ligjit nr.7623, datë 13.10.1992 "Për pyjet dhe Policinë Pyjore". 
305 Neni 1 i ligjit nr. 7838, datë 30.06.1994 “Për disa ndryshime në ligjin nr.7623, datë 13.10.1992 "Për 
pyjet dhe Policinë Pyjore"”. 
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shpërblimit të dëmeve të shkaktuara në pyje ose në fondin pyjor përcaktoheshin me 
vendim të Këshillit të Ministrave. 

Në këtë kontekst, në dallim nga ligji i mëparshëm, në ligjin “Për pyjet dhe 
shërbimin pyjor” që është në fuqi nuk është përcaktuar një vlerë minimale dëmi, e cila do 
të shërbente si “kufi ndarës mes shkeljes administrative dhe asaj penale”306.  Aktualisht, 
në zbatim të këtij ligji, Këshilli i Ministrave ka përcaktuar në një vendim të veçantë307 
kriteret në bazë të të cilave shkeljet do të cilësohen apo vlerësohen me pasoja të rënda. Si 
rrjedhim, me këtë vendim, në vijim të ndryshimeve ligjore të vitit 2007, është bërë 
plotësimi i nevojshëm i legjislacionit në drejtim të përcaktimit të “një elementi dallues 
për të përcaktuar nëse duhet zbatuar përgjegjësia penale apo ajo administrative”308. Në 
bazë të VKM nr.108/2009 (pika 1), në varësi të dëmit mjedisor që shkaktojnë, si dhe të 
pasojave që ato sjellin në pyje, shkeljet e parashikuara në pikën 1 të nenit 38 të ligjit 
nr.9385/2005, të ndryshuar, vlerësohen me pasoja të rënda dhe rrjedhimisht formojnë 
vepër penale, vetëm nëse përbëjnë ndonjë nga rastet e përcaktuara në këtë vendim, si më 
poshtë vijon:   

a) janë kryer në një zonë pyjore të mbrojtur, sidomos në nënzonat e saj, që janë 
me status strikt të mbrojtur, duke i nxjerrë ato jashtë funksionit, për të cilin kanë marrë 
statusin e mbrojtjes; 

b) janë kryer në parcelat eksperimentale e studimore të pyjeve, të kullotave e të 
livadheve, duke bërë të pamundur vazhdimin e eksperimentimit e të studimit shkencor; 

c)  kanë dëmtuar grumbujt e drurëve dhe të llojeve pyjore, të paracaktuara për 
konservim, germoplazmë, in situ dhe ex situ, për grumbullim, përpunim, shpërndarje dhe 
certifikim të materialit mbjellës; 

ç)  janë kryer në një pyll mbrojtës, të cilësuar të tillë në planet e mbarështimit, 
duke e nxjerrë atë jashtë funksionit; 

d) kanë shkatërruar një monument pyjor natyror, të miratuar me një akt normativ; 
dh) kanë asgjësuar, me prerje, me shkulje, me marrje, individë të llojeve të florës, 

të rralla, të rrezikuara e që gëzojnë status të veçantë mbrojtjeje; 
e)  ka shkatërruar cilësitë e një habitati konkret. 
Sikurse vihet re nga rastet e kufizuara që cilësohen me pasoja të rënda, një vend të 

rëndësishëm zënë shkeljet e kryera në zona pyjore të mbrojtura. Në bazë të ligjit të 
posaçëm “Për zonat e mbrojtura” (nr.8906/2002), i ndryshuar, këto zona, të cilat gëzojnë 
një status të veçantë mbrojtjeje, “krijohen për të siguruar ruajtjen dhe ripërtëritjen e 
habitateve natyrore, të llojeve, të rezervave dhe të peisazheve natyrore” (neni 2/2).  Zona 
të mbrojtura shpallen ato territore që janë “pronë publike, bashkiake, komunale dhe në 
raste të veçanta pronë private”, të cilat plotësojnë të paktën njërin prej kritereve të 
parashikuara në këtë ligj.309 Shpallja e një zone të mbrojtur dhe zonimi i saj bëhen me 
vendim të Këshillit të Ministrave, në të cilin përcaktohet edhe autoriteti shtetëror që 
ngarkohet për administrimin e zonës së mbrojtur, si dhe administrata e zonës së mbrojtur 
(neni 13/1 dhe 23/1).  

Në këtë ligj janë parashikuar gjashtë kategori të zonave të mbrojtura si vijon:     
a) rezervë strikte natyrore/rezervat shkencor/ (Kategoria I); 

306 Vendimi nr.353, datë 24.09.2008 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër. 
307 VKM nr.108, datë 27.01.2009 “Për kriteret e cilësimit të shkeljeve, me pasoja të rënda, në pyje”. 
308 E. Çiçolli, Veprat penale në fushën e mjedisit, Mikrotezë Masteri, Tiranë, 2008, f. 64. 
309 Nenet 18, pika 1 dhe 4/1 të ligjit nr. 8906, datë 06.06.2002 “Për zonat e mbrojtura”, i ndryshuar. 
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b) park kombëtar (Kategoria II); 
c) monument natyror (Kategoria III); 
ç) rezervat natyror i menaxhuar/zonë e menaxhimit të habitateve dhe llojeve 
(Kategoria IV); 
d) peizazh i mbrojtur (Kategoria V); 
dh) zonë e mbrojtur e burimeve të menaxhuara/zonë e mbrojtur me përdorim të 
shumëfishtë (Kategoria VI).310 

 Për secilën kategori përcaktohet edhe shkalla e mbrojtjes që duhet të zbatohet në 
zonën e mbrojtur, me disa veprimtari të caktuara që ndalohen të kryhen në zonën 
përkatëse. Për shembull, në rezervën strikte natyrore, e cila i përket kategorisë së parë, 
zbatohet shkalla e parë e mbrojtjes, ku janë të ndaluara: 

a) prerja e drurëve dhe e shkurreve; 
b) përdorimi i kimikateve dhe i plehrave kimike; 
c) ndërtime të çdo lloji; 
ç) nxjerrja e mineraleve dhe e torfave; 
d) gjuetia dhe peshkimi; 
dh) ndezja e zjarreve; . 
e) kullotja, kalimi i kafshëve shtëpiake dhe ndërtimi i objekteve për mbajtjen e 
tyre; 
ë) ngritja e objekteve çlodhëse, argëtuese dhe sportive;  
f) kalimi nëpër shtigje, me përjashtim të pronarit ose të përdoruesit të tokës; 
g) lëvizja me mjete motorike të çdo lloji, me përjashtim të makinave të 
administratës së ruajtjes së rezervatit dhe të zjarrfikësve; 
gj) vozitja me barka, kanoe dhe mjete të tjera lundrimi; 
h) riprodhimi intensiv i kafshëve të gjahut. 
Ndërkohë, shkalla e mbrojtjes së nënzonave311 të një zone të mbrojtur përcaktohet 

në vendimin e Këshillit te Ministrave që shpall zonën e mbrojtur (neni 4/2, pika 4). 
 Në dispozitën e posaçme që i është kushtuar pyjeve që janë brenda zonave të 
mbrojtura është parashikuar shprehimisht se këto pyje “përjashtohen nga klasifikimi si 
pyje për shfrytëzim”.312 
 Në një rast konkret,313 i pandehuri D.B. me qëllim për të ndërtuar shtëpi banimi 
ka dëmtuar fondin pyjor duke sheshuar sipërfaqen prej 407 m2, tokë kjo që ishte e 
mbuluar me drurë të ndryshëm, marre, shqope etj. Sipas përllogaritjeve të bëra nga 
ekspertët e fushës përkatëse, nga vepra kishte rezultuar një dëm me vlerë 2.856.000 lekë. 
Ndërkohë, në bazë të shkresës së Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të 
Ujërave rezultonte se parcela ku ishin kryer dëmtimet është zonë e mbrojtur. Me 
vendimin e saj të datës 17.09.2012, Gjykata e Apelit Durrës e ka deklaruar fajtor të 
pandehurin D.B. për veprën penale të prerjes së paligjshme të pyjeve dhe ka vendosur 
dënimin e tij me 90,000 lekë gjobë, duke arsyetuar se veprimet e tij përbëjnë elementë të 

310 Neni 4, pika 1 e ligjit nr. 8906, datë 06.06.2002 “Për zonat e mbrojtura”, i ndryshuar. 
311 Sipas nenit 4/2, pika 2 të ligjit nr. 8906/2002, zonimi i brendshëm për një zonë të mbrojtur mund të 
përmbajë “zonën qendrore, zonën e rekreacionit, zonën e përdorimit tradicional, zonën e zhvillimit të 
qëndrueshëm dhe nënzona të tjera që i përshtaten territorit”. 
312 Neni 12, pika 1 e ligjit nr. 8906, datë 06.06.2002 “Për zonat e mbrojtura”, i ndryshuar. 
313 Shih vendimin nr.sistemi (10-2012-1299), datë 17.09.2012 të Gjykatës së Apelit Durrës. 
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veprës penale dhe jo të shkeljes administrative, pasi plotësohen kriteret e shkeljeve me 
pasoja të rënda në pyje të përcaktuara në pikën 1, shkronja (a) të VKM nr.108/2009. 

Në një rast tjetër të vitit 2011, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër, ka deklaruar 
fajtor të pandehurin A.Ll. për kryerjen e veprës penale të “Prerjes së paligjshme të 
pyjeve”, si dhe për kryerjen e veprës penale të “Ndërtimit të paligjshëm”, pasi ky shtetas 
kishte gërmuar në fondin pyjor të një zone të mbrojtur dhe kishte filluar të ndërtonte në 
mënyrë të paligjshme një godinë banimi brenda kësaj sipërfaqeje të dëmtuar. Në 
vendimin e saj314 gjykata vëren se: 

“... shtetasi A.Ll. në fondin pyjor shtetëror (zonë e mbrojtur) në parcelën nr.21, 
Rezervati Natyror i Menaxhuar Velipojë, ka zënë një sipërfaqe toke pyjore prej 465 m2, 
brenda së cilës ka gërmuar për qëllime vetjake duke kryer punime me karakter ndërtimi 
në një sipërfaqe prej 131 m2…. shtetasi A.Ll. ka ndërtuar një godinë njëkatëshe, e cila në 
momentin e verifikimit ishte në ndërtim e sipër... Shkelja e mësipërme ka shkaktuar 
pasoja të rënda për fondin pyjor për faktin se pjesa ku është kryer veprimi i 
kundërligjshëm është zonë e mbrojtur dhe e shpallur "Rezervat Natyror" në bazë të 
ligjit.” 

Në këtë kontekst, Gjykata ka arsyetuar si vijon: 
 “... i pandehuri ka kryer veprat penale për të cilat akuzohet në formën e 

gërryerjes së fondit pyjor, shkelje kjo që bie në kundërshtim me Ligjin nr. 9385 datë 
04.03.2005, i ndryshuar me ligjin 9791 datë 06.05.2007 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor” 
dhe me nenet 37 dhe 38 të ligjit 8906 date 06.06.2002 “Për Zonat e mbrojtura”, dhe me 
nenin 9 të ligjit 8934 datë 05.09.2002 “për mbrojtjen e mjedisit”. Ndodhur në këto kushte 
duke qenë se konform VKM-së nr.108 datë 27.01.2009 kjo shkelje konsiderohet si shkelje 
me pasoja të rënda, pasi është kryer në një zonë të mbrojtur dhe vlera e dëmit e kalon 
pragun prej 50 000 lekë kjo vepër nuk përbën kundravajtje administrative, por përbën 
vepër penale (kundravajtje penale).” 
 Në një rast në të cilin i pandehuri kishte gërmuar pa lejen përkatëse në një 
sipërfaqe fond pyjor që nuk kishte patur drurë, janë marrë dy vendime gjyqësore 
kontradiktore lidhur me përgjegjësinë penale të personit që kishte kryer këtë shkelje.  Me 
vendimin nr.460, datë 21.11.2008 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, i pandehuri 
B.R. deklarohej fajtor për kryerjen e veprës penale të prerjes së paligjshme të pyjeve me 
arsyetimin se: “i pandehuri B.R. duke gërmuar në fondin pyjor, pa lejen përkatëse ka 
sjellë pasojë konkrete që është dëmtimi në zonë të ndaluar i fondit duke cënuar kështu në 
mënyrë të drejtpërdrejtë marrëdhënien juridike të vendosur me ligjin  nr.9385, datë 
4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”.” Megjithatë, duke iu referuar kuptimit të 
lartpërmendur të termit “pyll” dhe anës objektive të veprës penale, Gjykata e Apelit 
Durrës ka vendosur ta prishë këtë vendim dhe të pushojë çështjen penale me arsyetimin si 
vijon: 

“Nga provat e administruara (ashtu siç edhe ka pranuar faktet gjykata e shkallës 
së parë), nuk rezulton që i pandehuri B.R. të ketë prerë apo dëmtuar pyje, por vetëm që 
ka gërmuar në një sipërfaqe fond pyjor (që nuk ka pasur drurë).   

Vetëm gërmimi në fondin pyjor, pa u shoqëruar me prerje apo shkatërrime të 
pyjeve nuk mund të passjellë përgjegjësi penale sipas nenit 205 të K.Penal.”315. 

314 Vendimi nr. 153, datë 16.03.2011 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër. 
315 Vendimi nr.sistemi (10-2010-483), datë 31.05.2010 i Gjykatës së Apelit Durrës. Kundër këtij vendimi 
ka ushtruar rekurs Prokurori i Apelit Durrës, i cili ka kërkuar prishjen e tij dhe lënien në fuqi të vendimit 
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Në shumë raste të gjykuara nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, të pandehurit 
që janë deklaruar fajtor për kryerjen e kundërvajtjes penale të prerjes së paligjshme të 
pyjeve janë kapur në flagrancë duke prerë dru në parcela të ndryshme të parkut kombëtar 
“Mali i Dajtit”, në të cilin është e ndaluar rreptësisht çdo lloj prerje. 316   

Në disa raste konkrete në praktikën gjyqësore është theksuar se prerja e 
paligjshme e drurëve në një zonë të mbrojtur formon kundërvajtjen penale të prerjes së 
paligjshme të pyjeve pavarësisht nga sasia e drurëve të prerë në këtë zonë, duke vlerësuar 
se përcaktimet në VKM nr.108/2009 mund të plotësohen edhe në rastin e një sasie të 
vogël, duke patur parasysh vlerën e dëmit të shkaktuar. Pra, mjafton që vepra të jetë kryer 
në këto zona, duke patur parasysh natyrën e tyre të veçantë që ndikon drejtpërdrejt në 
vlerësimin e shkallës së pasojave të veprës. Kështu p.sh., në çështjen konkrete objekt 
gjykimi, në të cilën i pandehuri K.Sh. kishte prerë vetëm dy copë dru bredhi në vlerë 
40,000 lekë pa patur lejen e organeve kompetente, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë ka 
vendosur deklarimin e tij fajtor për veprën penale të prerjes së paligjshme të pyjeve me 
arsyetimin se: “Këto bredha ai i ka prerë në Parkun Kombëtar “Bredhi Drenovë”. ... 
Pavarësisht faktit se ai ka prerë vetëm dy bredha, pasoja e ardhur nga veprimet e tij të 
paligjshme konsiderohet e rëndë në kuptim të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.108, 
datë 27.01.2009 “Për kriteret e cilësimit të shkeljeve, me pasoja të rënda, në pyje”.” 317  

Po kështu, në të njëjtën mënyrë është kualifikuar edhe vepra e kryer nga i 
pandehuri M.T. në çështjen konkrete të gjykuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier.318 
Sipas provave rezultonte se i pandehuri kishte prerë një dru pishe në një Pyll Mbrojtës, 
duke shkaktuar një dëm me vlerë 24,000 lekë. Sipas vlerësimit të Gjykatës, në këtë rast 
plotësoheshin përcaktimet e  pikës 1/ç të VKM nr.108/2009. 

Një çështje e diskutueshme në praktikën gjyqësore lidhet me cilësimin juridik të 
veprës në rastet kur subjekti ka kryer gërmime në një sipërfaqe toke, pronë e fondit pyjor, 
në kundërshtim me ligjin, duke shkaktuar dëm ekonomik dhe ndryshim të destinacionit të 
tokës si pjesë e fondit pyjor. Sipas një interpretimi, këto veprime duhen kualifikuar si 
prerje e paligjshme e pyjeve sipas nenit 205 të KP, ndërsa sipas një interpretimi tjetër ato 
duhen kualifikuar si shpërdorim i tokës sipas nenit 199 të KP. Kështu, në një rast konkret 
të vitit 2007, në të cilin i pandehuri H.A. kishte kryer gërmime në një sipërfaqe toke, 
pronë e fondit pyjor, në kundërshtim të hapur me dispozitat e ligjit “Për pyjet dhe 
shërbimin pyjor”, me qëllim ndërtimin e një grope të gëlqeres dhe për hapjen e një rruge, 
Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë ka prishur vendimin e Gjykatës së Apelit Tiranë, sipas 
të cilës veprimet e të pandehurit duheshin konsideruar si dëmtim i pyjeve, si dhe ka lënë 
në fuqi vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, e cila e kishte deklaruar të 
pandehurin fajtor për veprën penale të shpërdorimit të tokës dhe e kishte dënuar atë me 
800.000 lekë gjobë, në bazë të nenit 199 KP. Në vendimin e tij mbi këtë rast konkret, 
Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë ka arsyetuar lidhur me elementët e veprës penale të 
konsumuar nga H.A. si vijon:  

nr.460, datë 21.11.2008 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, por gjykimi i kësaj çështjeje në Kolegjin 
Penal të Gjykatës së Lartë është pushuar për shkak të amnistisë (vendimi nr. 00-2013-633 (107), datë 
27.03.2013).  
316 Shih për shembull vendimet nr. 454, datë 27.03.2009, nr.489, datë 01.04.2009, nr.537 datë 08.04.2009 të 
Gjykatë së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 
317 Vendimi nr.sistemi (41-2012-2300), datë 11.05.2012 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë. 
318 Vendimi nr.sistemi (62-2011-3281), datë 31.10.2011 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier. 

174 
 

                                                                                                                                                 



Enkelejda Turkeshi  Mbrojtja juridike penale e mjedisit 

“Në gjykim është provuar se … nga ana e të gjykuarit janë kryer punime me 
fadromë dhe gërmime në një sipërfaqe totale prej 216 m2 sipërfaqe toke, pronë e fondit 
pyjor. Si pasojë e këtyre punimeve në kundërshtim me ligjin e ekonomisë pyjore i është 
shkaktuar një dëm ekonomik në vlerën 4 (katër) milion lekë. 

Veprimet e të gjykuarit në kushtet kur ka shpërdoruar tokën në kundërshtim me 
destinacionin janë kualifikuar nga ana e gjykatës së rrethit sipas nenit 199 të K.Penal, 
gjykatë e cila e ka deklaruar fajtor dhe dënuar të gjykuarin për shpërdorim të tokës. 

Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, ndryshe nga arsyetimi i Gjykatës së Apelit 
Tiranë, çmon se me veprimet e tij i gjykuari ka konsumuar plotësisht elementet e veprës 
penale të shpërdorimit të tokës. Sipërfaqja e tokës që i gjykuari ka shpërdoruar rezulton 
jo vetëm që ka qenë pjesë e fondit pyjor, pasi nga viti 1990 e në vazhdim mbrohet nga ky 
fond (D.Sh.Krujë), por edhe sepse të gjitha punimet e kryera prej tij, siç janë gërmime me 
qëllim ndërtim të gropës së gëlqeres apo hapje rruge, janë kryer në kundërshtim të hapur 
me dispozitat e ligjit nr.9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”. Këto 
fakte të pranuara edhe nga Gjykata e Apelit Tiranë duhet ta kishin çuar edhe këtë gjykatë 
në përfundimin se i gjykuari ishte fajtor për veprën e kryer.  

Në kundërshtim me provat e administruara në gjykim, Gjykata e Apelit Tiranë 
gërmimin nga i gjykuari të sipërfaqes prej 136 m2 për ndërtimin e furrës së gëlqeres dhe 
sipërfaqes prej 80 m2 për hapje rruge e ka konsideruar si dëmtim të pyjeve dhe jo si 
shpërdorim toke, edhe pse në thelb kemi të bëjmë me ndryshim të destinacionit të tokës 
nga fond pyjor në sipërfaqe për ndërtim të furrës për gëlqere.”319 

Duke patur parasysh faktin se, rastet e parashikuara në VKM nr.108/2009 si 
shkelje me pasoja të rënda në pyje paraqesin një rrezikshmëri të lartë shoqërore, 
veçanërisht kryerja e tyre në zona pyjore të mbrojtura ose në pyje mbrojtëse, do të jetë e 
nevojshme që ky përcaktim i ri të reflektohet edhe në dispozitën penale të pandryshuar që 
nga koha e miratimit të saj në vitin 1995, duke bërë ndryshimet dhe/ose shtesat përkatëse 
në të. Një variant i mundshëm do të konsistonte në parashikimin e rrethanave cilësuese 
për këtë vepër, të shoqëruara edhe me ndryshimin në kualifikimin e veprës si krim për 
rastet veçanërisht të rënda. Në disa KP të shteteve të tjera, rrethana cilësuese që ndeshet 
më shpesh lidhur me këtë vepër është pikërisht kryerja e veprës në pyje me funksion 
mbrojtës ose të veçantë. Në raste të tjera, sikurse është ai i KP të Gjermanisë, në të cilin 
vepra konsiston pikërisht në shpyllëzimin e një zone të mbrojtur natyrore apo parku 
kombëtar, i cili kryhet në kundërshtim me një urdhër apo ndalim të vendosur për 
mbrojtjen e tyre, duke cënuar interesin përkatës të mbrojtur në një mënyrë që nuk është 
jothelbësore,320 vlen të theksohet se figura e thjeshtë e veprës shoqërohet në të njëjtën 
kohë me disa figura të tjera të cilësuara, me rrethana të cilësuara dhe veçanërisht të 
cilësuara,321 të tilla si: dëmtimi i zonës së mbrojtur në atë masë sa dëmi nuk mund të 
eleminohet, ose nëse dëmi i shkaktuar mund të eleminohet me shpenzime jashtëzakonisht 
të mëdha ose pas një kohe shumë të gjatë, nëse vepra është kryer për qëllime përfitimi, 
apo nëse vepra rrezikon jetën ose shëndetin e ndonjë njeriu nga një dëmtim i rëndë apo 
rrezikon shëndetin e një numri të madh të njerëzve.  

319 Vendimi Nr.00-2010-1474 (1019), datë 01.12.2010 i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 
320 Seksioni 329, nënseksioni (3), pika 5 në KP të Gjermanisë. Në këtë seksion parashikohen format e 
ndryshme të veprës penale të rrezikimit të zonave që kërkojnë mbrojtje të veçantë. 
321 Seksioni 330, nënseksionet (1) dhe (2) të KP të Gjermanisë. 
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Gjithashtu, sikurse vihet re nga rastet e lartpërmendura të cilësuara si shkelje me 
pasoja të rënda në VKM-në përkatës, ato nuk kufizohen në shkelje të caktuara të 
parashikuara në nenin 38 të ligjit për pyjet. Si rrjedhim, është e nevojshme që edhe ana 
objektive e figurës së veprës penale të parashikuar në KP të zgjerohet në përmbajtjen e 
saj, sikurse vihet re edhe në KP të shteteve të tjera,322 duke mos u kufizuar vetëm në 
format e parashikuara aktualisht. 
 Lidhur me rastet kur dëmtimi i pyjeve me pasoja të rënda është bërë me zjarr, 
aktualisht vepra penale nuk cilësohet në bazë të nenit 205 të KP, por në varësi të formës 
së fajit, ai mund të përbëjë veprën penale të shkatërrimit të pyjeve me zjarr të parashikuar 
në nenet 206/a dhe 206/b, të shtuara në KP në vitin 2008. 
 Subjekti i kundërvajtjes penale të prerjes së paligjshme të pyjeve është i 
përgjithshëm dhe e kryen veprën me dashje, e cila përfshin vetëdijen se po pritet apo 
dëmtohet një pyll dhe se kjo bëhet në mënyrë të paligjshme323 (pa leje, në kohë apo 
vende të ndaluara). Vepra e kryer nga punonjës të organeve pyjore formon figurën e 
krimit të shpërdorimit të detyrës (neni 248 i KP) dhe jo figurën e kundërvajtjes penale të 
parashikuar në nenin 205 të KP.324 Në një rast konkret, i pandehuri Z.D. që kishte prerë 
pyje në mënyrë të kundërligjshme është deklaruar fajtor për veprën penale të “Prerjes së 
paligjshme të pyjeve”, ndërsa i pandehuri F.B., me detyrë inspektor i policisë pyjore të 
zonës ku ishte marrë në mënyrë të paligjshme lënda drusore, është deklaruar fajtor për 
kryerjen e veprës penale të “Shpërdorimit të detyrës” të parashikuar nga neni 248 i KP. I 
pandehuri F.B. e kishte kryer këtë vepër me veprime aktive dhe me mosveprime të 
kundërligjshme, të cilat konsistonin në “plotësimin e formularit të lejes së transportit 
larg zonës pyjore të shfrytëzimit dhe në mënyrë jo të rregullt dhe të saktë, mosverifikimit 
të ngarkesës reale të lëndës drusore të ngarkuar që transportohej dhe mosverifikim të 
destinacionit të kësaj lënde drusore… mospraninë e tij gjatë prerjes dhe evadimit të 
lëndës drusore nga parcela (detyrim i përcaktuar në kontratë dhe i bazuar në ligj), … i 
ka mundësuar të pandehurit [Z.D.] që ky i fundit të priste lëndë drusore në mënyrë të 
paligjshme dhe të ngarkonte në mjet një sasi shumë më të madhe se ajo e shënuar në 
fletë-dalje, duke i shkaktuar dëm material shtetit.”325 
 Në rast se prerja e paligjshme e pyjeve është kryer nga dy ose më shumë persona 
në bashkëpunim midis tyre, atëherë vepra do të cilësohet në bazë të nenit 205 në lidhje 
me dispozitat përkatëse mbi formën konkrete të bashkëpunimit (të thjeshtë apo të 
veçantë),326 për shkak se aktualisht, kryerja e veprës në bashkëpunim nuk është 
parashikuar si një rrethanë e cilësuar e figurës së veprës penale të prerjes së paligjshme të 
pyjeve, duke bërë që edhe në këto raste dënimet alternative (gjobë ose burgim) dhe masat 

322 Për shembull në KP të Kosovës (neni 357) vepra penale e shkretërimit të pyjeve përfshin jo vetëm 
prerjen dhe shkatërrimin e pyllit, por edhe çdo mënyrë tjetër që shkretëron pyjet, të kryera në kundërshtim 
me ligjin ose urdhërin e organit kompetent.  Po kështu, edhe në KP të ri të Malit të Zi (neni 323) dispozita 
ka të njëjtën përmbajtje të gjerë, ndonëse shton në mënyrë të veçantë edhe “prerjen e një ose më shumë 
drurëve në një park, në një rrugë me pemë ose në ndonjë vend tjetër ku ndalohet të priten drurët”. 
323 I.Salihu, E drejta penale (Pjesa e Posaçme), vep. e cit., f. 394. 
324 I.Elezi, E drejta penale (Pjesa e Posaçme), vep. e cit., f. 343; I.Elezi (Redaktor përgjegjës), E drejta 
penale e RPSSH (Pjesa e Posaçme), 1983, vep.e cit., f.439. 
325 Vendimi nr.353, datë 24.09.2008 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër. 
326 Për shembull, me vendimin nr. sistemi (41-2010-1581), datë 16.04.2010, Gjykata e Rrethit Gjyqësor 
Korçë ka deklaruar fajtorë tre të pandehurit A.(Y.) P., A.P. dhe Sh.P. për veprën penale të prerjes së 
paligjshme të pyjeve të kryer në bashkëpunim, të parashikuar nga neni 205 dhe 25 i KP. 
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përkatëse minimale dhe maksimale brenda të cilave mund të caktohet dënimi të jenë të 
njëjta me rastet kur vepra nuk është kryer në bashkëpunim. Duke patur parasysh shkallën 
më të lartë të rrezikshmërisë shoqërore të veprës së kryer në bashkëpunim, si dhe llojet 
dhe masat aktuale të dënimeve alternative të parashikuara në nenin 205 të KP, në të cilin 
vepra është parashikuar si një kundërvajtje penale, do të jetë e nevojshme që një rrethanë 
e tillë të përfshihet, krahas rrethanave të tjera të larpërmendura, si një rrethanë e cilësuar 
e kësaj vepre, duke përshtatur në këtë mënyrë edhe llojin dhe masën e dënimit me 
shkallën e rrezikshmërisë shoqërore. 
 Në disa kode penale të shteteve të tjera, krahas prerjes së paligjshme të pyjeve, në 
kreun e veçantë kushtuar veprave penale kundër mjedisit është parashikuar edhe vjedhja e 
pyllit, duke e veçuar atë nga figura e përgjithshme e vjedhjes së pasurisë.327 Kjo vepër 
konsiderohet e kryer kur prerja e drurëve është bërë mbi një sasi minimale të përcaktuar, 
në pyllin që është në pronësinë e një personi tjetër, si dhe me qëllimin e posaçëm për të 
nxjerrë përfitim material. 328 Si rrjedhim, në këto raste, në bazë të kësaj përzgjedhje të 
veçantë të ligjvënësit, nuk do të ketë bashkim ideal të kësaj vepre me vjedhjen e 
pasurisë.329 

Në praktikën gjyqësore shqiptare, prerja e paligjshme e pyjeve e kryer me 
qëllimin e posaçëm të përfitimit material, në shumë raste është kualifikuar vetëm si prerje 
e paligjshme e pyjeve në bazë të nenit 205 të KP.330 Ndërkohë, veprime të tilla si 
përvetësimi i drurëve të prerë (nga dikush tjetër) në një zonë pyjore të mbrojtur që është 
në pronësi të një personi tjetër, me qëllim shitjen e tyre, janë cilësuar si vjedhje e pasurisë 
në bazë të nenit 134 të KP. Në një rast konkret të gjykuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor 
Tiranë, vepra e kryer nga i pandehuri A.M. është cilësuar si vjedhje në bazë të nenit 
134/1 të KP.331 Në këtë rast, i pandehuri ishte kapur në flagrancë nga inspektori i 
shërbimit pyjor të Zonës në vendin e quajtur Fushë Dushk të Ekonomisë Pyjore Dajt, 
duke ngarkuar në furgonin e tij dru zjarri të llojit shkoze. Vendi në të cilin është kryer ky 
veprim nga i pandehuri është një zonë e mbrojtur në mënyrë strikte, pasi bën pjesë në 
parkun kombëtar “Mali i Dajtit”. Ndërkohë, gjatë kontrollit, të pandehurit nuk i ishte 
gjetur “sopatë apo vegla për të prerë dru, me vete apo në automjetin e tij”. Fillimisht, mbi 
bazën e kallëzimit penal të paraqitur nga Drejtoria e Shërbimit Pyjor Tiranë, procedimi 
penal është regjistruar për veprën penale të “Prerjes së paligjshme të pyjeve”. Megjithatë, 
gjatë shqyrtimit gjyqësor, akuza për të pandehurin A.M. është ndryshuar në veprën 
penale të “vjedhjes”. Po kështu, edhe gjykata ka krijuar bindjen se i pandehuri kishte 
konsumuar veprën penale të vjedhjes të parashikuar në nenin 134/1 të KP, duke arsyetuar 
se ai “me anë të veprimeve konkrete për vendosjen e druve të prera në automjetin e tij ka 

327 Për shembull, në nenin 358 të KP të Kosovës parashikohet se dënohet për vjedhje të pyllit “kushdo që 
me qëllim të vjedhjes pret trungjet në pyll dhe sasia e drunjve të prerë tejkalon dy (2) metra kub”. Vepra 
është në rrethana të cilësuara nëse ajo është kryer me qëllim që drurët e prerë të shiten; nëse sasia e drurëve 
të prerë është mbi 5 metra kub; ose nëse vepra penale është kryer në pyllin e mbrojtur, në parkun e mbrojtur 
apo në pyllin tjetër me destinim të posaçëm. 
328 I.Salihu, E drejta penale (Pjesa e Posaçme), vep. e cit., f. 394-5.  
329 Po aty, f. 394. 
330 Shih për shembull vendimet nr.sistemi (41-2011-1481), datë 07.04.2011, nr. (41-2012-1246), datë 
16.03.2012, nr. (41-2012-2300), datë 11.05.2012 dhe nr. (41-2013-1226), datë 18.03.2013 të Gjykatës së 
Rrethit Gjyqësor Korcë, vendimin nr. Sistemi (62-2011-3281), datë 31.10.2011 të Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor Fier, etj. 
331 Vendimi Nr.266, datë 25.02.2010 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

177 
 

                                                 



Enkelejda Turkeshi  Mbrojtja juridike penale e mjedisit 

përvetësuar një sasi prej 1.5 metra kub dru stere, me qëllim shitjen e tyre, për të përfituar 
në mënyrë të paligjshme shuma monetare lekësh për veten e tij,…I pandehuri ka qenë i 
ndërgjegjshëm për veprimet që ka kryer duke i parashikuar dhe dëshiruar ato, vepra 
është kryer me dashje direkte… (sasia e druve të shkozës)  janë marrë për të mos u kthyer 
më”.  

Duke iu referuar të dhënave statistikore mbi procedimet penale të regjistruara në 
shkallë Republike për veprën penale të prerjes së paligjshme të pyjeve në periudhën 
2005-2011332 rezulton se vetëm në vitin 2006 ka patur një tendencë të dukshme në rritje 
të procedimeve penale të regjistruara për këtë vepër. Në vijim, vihet re një tendencë e 
vazhdueshme në ulje të procedimeve penale të regjistruara për këtë vepër penale, me 
përjashtim të një tendence të lehtë në rritje në vitin 2011, krahasuar me vitin 2010 që 
përbën edhe periudhën me numrin më të vogël të procedimeve të regjistruara në shkallë 
Republike.  

Tabela nr. III/7  
Viti 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Procedime të regjistruara 223 288 227 198 186 159 172 
 
Megjithatë, vlen të theksohet se, ndër veprat penale kundër mjedisit të 

parashikuara në KP në fuqi, prerja e paligjshme e pyjeve rezulton të jetë vepra penale me 
numrin më të madh të procedimeve penale të regjistruara në shkallë Republike, me një 
numër total prej 1453 procedimesh të regjistruara në periudhën 2005-2011 dhe me mbi 
njëqind raste në çdo vit, si dhe me një peshë specifike nga 63% deri në 83,89%. Duke iu 
referuar shpërndarjes gjeografike të procedimeve të regjistruara për këtë vepër në çdo 
rreth rezulton se numri më i madh i tyre janë regjistruar kryesisht në Korçë dhe 
Elbasan.333 Ndërkohë, një përqindje relativisht të lartë të procedimeve (mbi 10%) janë 
regjistruar edhe në Dibër, Shkodër, Tropojë dhe Pogradec.   

Për periudhën 2004-2012, numri total i çështjeve të gjykuara për këtë vepër nga 
gjykatat e ndryshme rezulton të ketë arritur në 1321 çështje, ndër të cilat numri më i 
madh është gjykuar në vitin 2004, ndërsa numri më i vogël i çështjeve të gjykuara 
rezulton të jetë regjistruar në vitin 2012.334 Në formë tabelore, të dhënat mbi numrin e 
çështjeve të gjykuara për këtë vepër penale në secilin vit paraqiten si vijon:  
 
Tabela nr. III/8 

Viti 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Çështje të gjykuara 326 183 162 129 124 127 99 99 72 

 
 3.3.6 Prerja e drurëve dekorativë dhe frutorë 

Në vijimësi të shtesës përkatëse në KP të mëparshëm në vitin 1992,335 në KP në 
fuqi është parashikuar si vepër penale edhe prerja e drurëve dekorativë dhe frutorë, 

332 Raporti i Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitet 2008, 2009, 2010 dhe 2011. 
333 Në prokurorinë e rrethit gjyqësor Korcë janë regjistruar pjesa më e madhe e procedimeve penale në 
shkallë vendi në dy vite rradhazi, përkatësisht 45 % në vitin 2009 dhe 27 % e tyre në vitin 2010. Ndërkohë, 
në vitin 2011 pjesa më e madhe e procedimeve penale në shkallë vendi janë regjistruar në prokurorinë e 
rrethit gjyqësor Elbasan.  
334 Ministria e Drejtësisë, Vjetari Statistikor 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 dhe 2012. 
335 Sikurse u përmend më lart në kreun II të këtij punimi, me ligjin Nr.7553, datë 30.01.1992 “Për disa 
ndryshime në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë” (neni 16), në nenin 173 të KP të vitit 1977, në të 
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ndonëse me një përmbajtje të ndryshme, si dhe duke qenë tashmë e shkëputur si një 
figurë më vehte, e veçuar nga figura e veprës penale të prerjes së paligjshme të pyjeve. 
Kjo vepër penale kundër mjedisit është cilësuar si një kundërvajtje penale në të gjithë 
format e saj të parashikuara në nenin 206 të KP, i cili nuk ka ndryshuar ndër vite dhe ka 
të njëjtën përmbajtje që nga koha e miratimit të tij në vitin 1995, si vijon: 

Prerja e drurëve dekorativë dhe dëmtimi i lulishteve dhe parqeve nëpër qytete 
përbëjnë kundërvajtje penale dhe dënohen me gjobë. 

Prerja e drurëve në pemëtore, ullishta e vreshta, pasi është refuzuar më parë leja 
e prerjes nga organet kompetente, përbën kundërvajtje penale e dënohet me burgim gjer 
në tre muaj. 
 Në dy paragrafët e kësaj dispozite të KP janë marrë në mbrojtje të veçantë nga 
prerja dhe dëmtimi, përkatësisht drurët dekorativë dhe lulishtet e parqet nëpër qytete, si 
dhe drurët frutorë. Kundërvajtja penale e parashikuar në të është klasifikuar si një vepër 
penale kundër mjedisit, pasi ajo cënon marrëdhëniet juridike të vendosura për të siguruar 
mbrojtjen efikase të mjedisit nëpërmjet ndalimit të prerjes së drurëve dekorativë, 
dëmtimit të lulishteve dhe parqeve, si dhe të prerjes së drurëve frutorë336.  

Në ligjin për pyjet që ka qenë në fuqi në kohën e miratimit të KP parashikohej 
shprehimisht se parqet në qendrat e banuara dhe ato periferike të qyteteve nuk 
përfshiheshin në fondin pyjor.337 Ndërkohë, në bazë të ligjit të lartpërmendur mbi pyjet 
që është në fuqi, parqet urbane hyjnë në konceptin e “drurëve apo grupeve të drurëve 
pyjorë”.338 Mbrojtja dhe trajtimi i parqeve dhe lulishteve në qytete bëhet nga pronarët e 
tyre të ligjshëm (neni 22, pika 8).   
 Mbrojtja e drurëve në pemëtore, ullishta e vreshta nga dëmtimet e ndryshme 
mekanike është objekt i ligjit të posaçëm “Për mbrojtjen e drufrutorëve” (1995). Pemët 
frutore, vreshtat, agrumet dhe ullishtet mbrohen me ligj nga shteti duke qenë se 
konsiderohen pasuri kombëtare, pavarësisht se në pronësi të kujt janë.339 Në bazë të nenit 
2 të ligjit të posaçëm, me termat “pemëtore”, “ullishte” dhe “vreshta” kuptohen 
përkatësisht: (1) tokat e mbjella me pemë frutore dhe agrume që plotësojnë sipas specieve 
mbi pesëdhjetë përqind të numrit minimal të bimëve për njësinë e sipërfaqes sipas 
projektit teknologjik; (2) tokat e mbjella me ullinj që kanë mbi pesëdhjetë përqind të 
numrit minimal të bimëve për njësinë e sipërfaqes; (3) tokat e mbjella me hardhi që kanë 
mbi pesëdhjetë përqind të numrit minimal të bimëve për njësinë e sipërfaqes. Personat që 
i kanë drufrutorët në pronësi ose përdorim janë të detyruar të sigurojnë mbrojtjen e tyre 
nga prerjet dhe dëmtimet e tjera fizike (neni 6). Prerja e drufrutorëve lejohet vetëm në 

cilin parashikohej figura e kundërvajtjes penale të prerjes së paligjshme të pyjeve ose dëmtimit të tyre, 
është shtuar një forme e re e kësaj figure të veprës penale, e cila konsistonte në prerjen e pemëve, drurëve 
jofrutorë ose dekorativë. Për më shumë, shih në kreun II të punimit. 
336 Shih vendimin nr.1416, datë 29.10.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 
337 Shih nenin 5 të ligjit nr.7623/1992 "Për pyjet dhe Policinë Pyjore". 
338 Sipas nenit 2, pika 3 e ligjit nr. 9385/2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, të ndryshuar, me termin 
"Drurë apo grupe drurësh pyjorë" kuptohen “drurët pyjorë të veçantë, kudo që ndodhen, një sipërfaqe me 
drurë pyjorë prej 0,05 hektarësh, brezat mbrojtës, parqet urbane, grupet e drurëve të mbjellë në parcela të 
vogla dhe që përdoren për kullotë.” 
339 Neni 5 i ligjit nr.7929 datë 11.5.1995 “Për mbrojtjen e drufrutorëve”. 
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rastet e përcaktuara në ligj, si dhe bëhet vetëm me leje nga organet përkatëse të 
bujqësisë.340 
 Në bazë të nenit 206 të KP, kundërvajtja penale e prerjes së drurëve dekorativë 
dhe frutorë kryhet me këto veprime: 

1- prerje të drurëve dekorativë që janë mbjellë anës rrugëve apo në parqe nëpër 
qytete.341 Për shembull, tre persona janë akuzuar për prerjen e drurëve dekorativë, pasi 
kishin prerë me sharrë elektrike dhjetra pisha në Parkun e Madh të Tiranës pranë Liqenit 
Artificial.342 Po kështu, në një rast tjetër që ka ndodhur në vitin 2013 në po të njëjtin 
vend,343 një person është akuzuar për prerjen e drurëve dekorativë, pasi është identifikuar 
si autor i prerjes së 175 pemëve të tipit frashër, akacie dhe vidh, bimë të mbjella në këtë 
park nga Bashkia e Tiranës.  

2- dëmtim të lulishteve dhe parqeve nëpër qytete. Krahas prerjes së pemëve 
dekorative, lulishtet dhe parqet mbrohen edhe nga dëmtime të tjera, sikurse mund të jenë 
shkulja e bimëve apo kullotja e bagëtive në to, etj.  

3- prerje të drurëve në pemëtore, ullishta e vreshta pasi është refuzuar më parë 
leja e prerjes nga organet kompetente, e cila përbën edhe formën më të rëndë të kësaj 
vepre (paragrafi i dytë i nenit 206). Sikurse u theksua më lart, në bazë të ligjit të posaçëm, 
prerja e drufrutorëve mund të bëhet vetëm me leje nga organet përkatëse të bujqësisë.  

Në një rast konkret të gjykuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë,344 i 
pandehuri E.B. është deklaruar fajtor për kryerjen e veprës penale të “Prerjes së drurëve 
dekorativë dhe frutorë” në formën e parashikuar në paragrafin e dytë të nenit 206 të KP. 
Nga shqyrtimi gjyqësor ka rezultuar e provuar se i pandehuri kishte prerë 15 rrënjë të 
ullirit të mbjella nga Komuna Farkë, duke shkaktuar jo vetëm dëmtimin e mjedisit të 
banorëve të komunës, por edhe një dëm ekonomik me vlerë 90.000 lekë për komunën, si 
pronare e pemëve frutore. 

Vlen të theksohet se i njëjti veprim i kundërligjshëm i parashikuar në nenin 206, 
paragrafi i dytë i KP është parashikuar edhe si kundërvajtje administrative në ligjin “Për 
mbrojtjen e drufrutorëve”, të miratuar vetëm disa muaj pas KP. Konkretisht, në nenin 12, 
pika 1 të këtij ligji parashikohet se “prerja e drufrutorëve në pemëtore, ullishte e vreshta, 
pasi është refuzuar më parë leja për prerjen e tyre nga organet kompetente, përbën 
kundërvajtje administrative dhe dënohet me gjobë deri në 5-fishin e masës së dënimit, ose 
me heqje lirie deri në 30 ditë”. Ndërkohë, në këtë ligj është përcaktuar se dëmtuesit e 
drufrutorëve dënohen sipas dispozitave të KP nëse për nga përmasat dëmi përbën vepër 
penale (neni 13).  
 Sikurse vihet re nga përmbajtja e dispozitës penale mbi prerjen e drurëve 
dekorativë dhe frutorë, në asnjë prej formave të kryerjes së kësaj vepre penale nuk 

340 Shih nenet 7 dhe 8 të ligjit nr.7929/1995 “Për mbrojtjen e drufrutorëve”.  Bëhet përjashtim vetëm në 
rastin e hardhive të veçuara në tenda ose në ereke, për të cilat nuk kërkohet leje nga organet shtetërore (neni 
8, pika 4). 
341 I.Elezi, E drejta penale (Pjesa e Posaçme), vep. e cit., f.343, si dhe I.Salihu, E drejta penale (Pjesa e 
Posaçme), vep. e cit., f. 393. 
342<http://www.tirana.gov.al/sq/Lajmet-Aktuale/Policia-Bashkiake-e-Tiranës-ndalon-tre-persona-që-prisnin 
-pemët-e-Parkut-të-Liqenit-4238> 
343 “Preu pemët te Liqeni, arrestohet 31-vjeçari”, Burimi: Panorama, në Mjedisi Sot, Nr.3581, datë 
21.11.2013, përgatitur nga Qendra Rajonale e Mjedisit (http://www.mjedisisot.info/content.asp?idd= 
15517&id=218&lloji=dok) 
344 Vendimi nr.1416, datë 29.10.2013 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 
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kërkohet shkaktimi i një dëmi të caktuar. Në KP të shteteve të tjera, vepra penale të 
ngjashme kërkojnë shkaktimin e një dëmi të konsiderueshëm apo të rëndë, si dhe në 
ndonjë rast, kufizime të tjera lidhur me objektin material në lloje ose specie të kërcënuara 
apo të rrezikuara të florës (bimësisë). Kështu p.sh., në KP të Spanjës parashikohet se 
prerja apo dëmtime të tjera të caktuara të bimëve përbëjnë vepër penale kundër florës 
nëse objekti material konsiston në specie të kërcënuara të florës dhe kur kanë shkaktuar 
dëm të rëndë në mjedis, ose shkatërrim apo dëmtim të rëndë të habitatit të tyre. Në një 
figurë të veçantë të veprës penale është përfshirë edhe futja e specieve jo-autoktone të 
florës që dëmtojnë ekuilibrin biologjik, në kundërshtim me ligjet që mbrojnë speciet e 
florës.345 Në KP të Kosovës, si dhe në KP të Malit të Zi parashikohet vepra penale e 
shkatërrimit të botës bimore, e cila konsiston vetëm në shkatërrimin e bimëve, pemëve 
apo vegjetacionit tjetër (si p.sh. drurë dekorativë të mbjellë rreth rrugëve, bulevardeve 
apo në parqe)346 me lëndë të dëmshme, nëse dëmi i shkaktuar është mbi një vlerë 
minimale të përcaktuar në ligj347 ose shtrihet në një zonë të gjerë. Kryerja e kësaj vepre 
ndaj llojeve veçanërisht të mbrojtura të bimëve apo pemëve është parashikuar si rrethanë 
cilësuese e saj. 

Në këtë kontekst, duke patur parasysh natyrën e veçantë të së drejtës penale si një 
mjet ultima ratio për mbrojtjen e të mirave juridike, problematikën që lidhet me 
mbivendosjen e dispozitës penale me dispozitën mbi kundërvajtjen administrative në 
lidhje me drufrutorët, si dhe mungesën në KP të kriterit ndarës të parashikuar ndërkohë 
nga ligjvënësi në legjislacionin e posaçëm sektorial, do të jetë e nevojshme që në 
dispozitën penale mbi prerjen e drurëve dekorativë dhe frutorë të shtohet një element i ri i 
domosdoshëm i kundërvajtjes penale, i cili do të konsistonte në shkaktimin e një dëmi të 
rëndë. Një shtesë e tillë në nenin 206 do të shërbente njëkohësisht edhe për të përshtatur 
akoma më mirë këtë normë penale me kontekstin e përgjithshëm të normave të tjera të 
ngjashme të të njëjtit kre, sikurse është p.sh. dispozita mbi prerjen e paligjshme të pyjeve, 
në të cilën, sikurse u analizua më lart, pasojat e rënda janë përfshirë si element i 
domosdoshëm i veprës përmes kushtit të veçantë të parashikuar në të, sipas të cilit vepra 
nuk duhet të përbëjë kundërvajtje administrative.   

Gjithashtu, duke patur parasysh rëndësinë e një mbrojtje të veçantë të llojeve të 
mbrojtura dhe veçanërisht të mbrojtura të bimëve, si dhe zhvillimet e reja në fushën e 
legjislacionit përkatës mbi mbrojtjen e biodiversitetit, do të jetë e nevojshme që në KP të 
shtohen edhe rrethana cilësuese që lidhen pikërisht me këtë lloj të veçantë të objektit 
material të veprës.  
 Lidhur me formën e fajit me të cilën kryhet vepra penale e prerjes së drurëve 
dekorativë dhe frutorë, në bazë të KP në fuqi kjo vepër kryhet vetëm me dashje. Në 
kuadrin e shtesave të lartpërmendura, rekomandohet që të parashikohet si vepër penale 
edhe kryerja e të njëjtës vepër nga pakujdesia. Në KP të shteteve të tjera vihet re se janë 
përfshirë të dyja forma e fajit,348 duke parashikuar në disa raste edhe sanksion të veçantë 
në varësi të formës së fajit me të cilën është kryer vepra.  

345 Neni 333 i KP të Spanjës. 
346 I.Salihu, E drejta penale (Pjesa e Posaçme), vep. e cit., f. 393.  
347 Në KP të ri të Kosovës është përcaktuar një vlerë minimale e dëmit të shkaktuar prej 10,000 eurosh 
(neni 356, paragrafi i parë).  
348 Madje edhe në rastet kur nuk ka qenë e dënueshme penalisht kryerja e të njëjtës vepër nga pakujdesia, 
ajo është shtuar më vonë, sikurse është për shembull rasti i KP të ri të Kosovës (shih paragrafin e tretë të 
nenit 356). 
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Duke iu referuar të dhënave statistikore mbi procedimet penale të regjistruara në 
shkallë Republike për veprën penale të prerjes së drurëve dekorativë dhe frutorë rezulton 
se në periudhën katërvjeçare 2008-2011349 janë regjistruar në total 30 çështje dhe numri 
më i madh i tyre në një vit rezulton të jetë regjistruar në vitin 2009.   

 
Tabela nr. III/9  

Viti 2008 2009 2010 2011 
Procedime të regjistruara 8 9 8 5 

 
Lidhur me numrin total të çështjeve të gjykuara për këtë vepër nga gjykatat e 

ndryshme rezulton se në periudhën 2004-2012,350 me përjashtim të vitit 2004, në të cilin 
rezultojnë të gjykuara 18 çështje, në vitet e tjera ka patur një numër shumë të vogël 
çështjesh të gjykuara dhe madje në katër vite nuk ka patur asnjë të tillë për kundërvajtjen 
penale të prerjes së drurëve dekorativë dhe frutorë. Në total, në këtë periudhë 8-vjeçare 
janë gjykuar 25 çështje. 

 
Tabela nr. III/10 

Viti 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Çështje të gjykuara 18 0 0 0 1 1 0 3 2 

 
3.3.7 Shkatërrimi me zjarr i pyjeve dhe i mjedisit pyjor 

 
Duke filluar nga hyrja në fuqi e ligjit nr.10 023 të vitit 2008 mbi disa shtesa dhe 

ndryshime në KP,351 dëmtimi apo shkatërrimi me zjarr i pyjeve dhe i mjedisit pyjor 
përbën një vepër penale të veçantë kundër mjedisit. Kjo zgjedhje e ligjvënësit përbën një 
ndryshim të rëndësishëm në trajtimin e kësaj çështjeje, duke patur parasysh se deri në 
këtë moment, edhe në bazë të KP të ri të vitit 1995, ndonëse me një kapitull të veçantë 
mbi veprat penale kundër mjedisit, një vepër e tillë përfshihej në figurat përkatëse të 
shkatërrimit të pronës. Edhe në shtete të tjera ku është bërë një ndryshim i tillë i 
ngjashëm,352 ai është vlerësuar si një “sensibilitet më i madh i ligjvënësit ndaj 
mjedisit”.353   

Këto shtesa në KP, të cilat janë bazuar edhe në modelet e ngjashme franceze e  
italiane, kanë ardhur si një reagim ndaj situatës problematike të shfaqur në praktikë 
nëpërmjet përhapjes së ndjeshme të zjarrvënies (me dashje ose nga pakujdesia) në pyje, 
kullota, pemishte, e cila kishte shkaktuar djegien e qindra mijëra hektarëve, duke dëmtuar 
rëndë mjedisin.354 Në këtë situatë, është çmuar e domosdoshme që të rishikohet politika 

349 Raporti i Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitet 2008, 2009, 2010 dhe 2011. 
350 Ministria e Drejtësisë, Vjetari Statistikor 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 dhe 2012. 
351 Ligji nr. 10 023, datë 27.11.2008 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.01.1995 
“Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”, i cili ka hyrë në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren 
Zyrtare Nr. 190 të datës 31 Dhjetor 2008.  
352 Për shembull, në Itali, për shkak të pasojave të rënda të përhapjes së gjerë të zjarrvënies në pyje, me 
dekret-ligjin nr.220 të datës 4.8.2000 është shtuar figura e re e veprës penale të “zjarrvënies në pyje”. Për 
më shumë, shih L.Ramacci, Diritto penale dell’ambiente, vep.e cit., f. 266-9. 
353 N.Jurisch, Il diritto penale dell’ambiente, vep.e cit., f.55. 
354 Relacion për projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7895, datë 27.1.1995 “Kodi Penal 
i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”, 2008, f.14, në faqen e internetit <www.justice.gov.al>, aksesuar 
më 01.11.2009. 
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penale lidhur me veprat penale kundër mjedisit, duke shtuar figura të reja veprash penale 
specifike në kreun IV të pjesës së posaçme të KP, i cili nuk kishte një normë të veçantë 
lidhur me zjarrvënien, ndonëse ajo “i drejtohet në mënyrë direkte dhe në rradhë të parë 
mjedisit”.355 

Në dispozitat e reja të shtuara në kreun e veçantë mbi veprat penale kundër 
mjedisit janë parashikuar figurat konkrete të veprës penale të shkatërrimit me zjarr të 
pyjeve dhe mjedisit pyjor, të cilat në ngjashmëri me veprën penale të shkatërrimit të 
pronës, por në të njëjtën kohë në dallim me figurat e tjera konkrete të veprave penale 
kundër mjedisit, janë ndarë në dy nene të veçanta në varësi të formës së fajit me të cilën 
janë kryer. Në dispozitën e parë të shtuar (neni 206/a)356 është parashikuar figura e 
thjeshtë dhe figurat e cilësuara të veprës penale të shkatërrimit me zjarr të pyjeve dhe 
mjedisit pyjor, të kryer me dashje, si vijon: 

Shkatërrimi apo dëmtimi me dashje, me pasoja të rënda materiale, i fondit pyjor, i 
fidanishtes pyjore, i grumbullit pyjor ose i çdo njësie të ngjashme me to, me zjarr, 
dënohet me burgim nga pesë deri në tetë vjet. 

Po kjo vepër, e kryer me qëllim ndryshimin e kategorisë dhe destinacionit të 
tokës, dënohet me burgim nga pesë deri në pesëmbëdhjetë vjet. 

Po kjo vepër, kur ka shkaktuar pasoja të rënda për pronën, shëndetin ose jetën e 
njerëzve apo shkakton dëme të rënda dhe të zgjatura në kohë ndaj mjedisit apo zonave të 
mbrojtura, dënohet me burgim nga dhjetë deri në njëzet vjet. 

Sikurse vihet re nga përmbajtja e dispozitës së shtuar, por edhe nga titulli i saj, 
objekti material i veprës përfshin pyjet, si dhe mjedisin pyjor.357 Në këtë mënyrë, ratio e 
kësaj norme të re penale është mbrojtja e pasurisë pyjore dhe e ekosistemit të saj.358 Në 
paragrafin e parë të dispozitës janë përmendur në mënyrë konkrete fondi pyjor, 
fidanishtja pyjore, grumbulli pyjor, për të përfunduar me shprehjen e përgjithshme të 
“çdo njësie të ngjashme me to”, duke e zgjeruar edhe më tej objektin material të kësaj 
vepre, përtej kuptimit të termit “mjedis pyjor”. Sikurse është shpjeguar në relacionin 
shpjegues të projektligjit përkatës, kuptimi i koncepteve “fond pyjor, fidanishte pyjore, 
grumbull pyjor” është huazuar nga ligji i lartpërmendur “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i 
ndryshuar, ndërsa koncepti “çdo njësi e ngjashme me to” është vendosur me synim që 
neni 206/a i KP të ketë “karakter të qëndrueshëm”, si dhe shërben për të përfshirë edhe 
rastet e tjera që mbulohen nga ligjet mbi kullotat, livadhet, vreshtat etj.359 Konkretisht, në 
bazë të nenit 2 të ligjit “Për pyjet dhe shërbimin pyjor” kuptimi i termave të huazuar prej 
tij është si vijon:  

355 Po aty. 
356 Të ndryshuar me ligjin nr.144, datë 2.5.2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 
27.01.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar.” (neni 38). 
357 Në KP të Italisë, i cili përbën një ndër modelet e ndjekura nga ligjvënësi shqiptar lidhur me këtë vepër 
penale, është parashikuar shprehimisht se vepra e zjarrvënies në pyje është e dënueshme pavarësisht nëse 
autori e ka kryer veprën në pasurinë pyjore që është në pronësi të vet apo të një personi tjetër. Shih nenin 
423-bis, paragrafi i parë të KP të Italisë, si dhe L.Ramacci, Diritto penale dell’ambiente, vep.e cit., f.268.  
358 N.Jurisch, Il diritto penale dell’ambiente, vep.e cit., f.56. 
359 Relacion për projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7895, datë 27.1.1995 “Kodi Penal 
i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”, 2008, vep. e cit., f.13, si dhe Procesverbali i Komisionit 
parlamentar për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, datë 29.09.2008, 
diskutimet mbi projektligjin “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.7895, datë 27.01.1995, “Kodi Penal 
i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”. 
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"Fond pyjor" janë të gjitha sipërfaqet pyjore e jopyjore, burimet pyjore e jopyjore 
bashkëshoqëruese, infrastruktura përkatëse, përfshirë edhe sipërfaqet e zhveshura, të cilat 
krijojnë një mjedis harmonik me pyjet e tokën pyjore (çeltirat, shkëmbinjtë, dunat dhe 
ranishtat), brezat pyjorë mbrojtës, grupet e veçuara të drurëve dhe shkurret. 
"Fidanishte pyjore" është një sipërfaqe toke, e destinuar për të rritur e prodhuar, për një 
periudhë të caktuar kohe, fidanë të llojeve e madhësive të ndryshme, me prejardhje nga 
farërat, kalemat, copat, rrënjët, shpatullat e zhardhokët. 
"Grumbull pyjor" është një sipërfaqe pyjore, homogjene nga pikëpamja e përbërjes së 
llojeve, moshës, klasës së prodhimit, dendësisë, kushteve mjedisore dhe mënyrës së 
trajtimit silvikulturor. 

Ndërkohë, duke u bazuar në kuptimin e konceptit “çdo njësi e ngjashme me to”, 
nuk përjashtohet rasti kur objekt material i veprës është fondi kullosor, i cili sipas ligjit 
përkatës konsiton në “sipërfaqen e kullotave dhe livadheve natyrore, shtetërore, 
komunale dhe private, infrastrukturat e tyre, sipërfaqet e fondit pyjor me drurë e shkurre, 
që përdoren si kullota, përfshirë edhe sipërfaqet e zhveshura shkëmbore në brendësi të 
tyre.”360 Po kështu, objekt material mund të jenë edhe drufrutorët në kuptim të ligjit të 
lartpërmendur “Për mbrojtjen e drufrutorëve”. 

Në këtë kontekst, objekt i krimit janë marrëdhëniet juridike të vendosura për të 
siguruar mbrojtjen e fondit pyjor, fidanishtes pyjore, të grumbullit pyjor dhe çdo njësie të 
ngjashme me to nga shkatërrimi dhe dëmtimi me zjarr, të mbrojtura posaçërisht nga 
legjislacioni penal nga veprimet kriminale.  

Ana objektive e figurës së thjeshtë të krimit, të parashikuar në paragrafin e parë të 
nenit 206/a konsiston në shkatërrimin apo dëmtimin me zjarr të fondit pyjor, të 
fidanishtes pyjore, të grumbullit pyjor ose të çdo njësie të ngjashme me to. Në këtë 
këndvështrim, nuk është e domosdoshme që objekti material të jetë shkatërruar, pasi 
është i mjaftueshëm edhe vetëm dëmtimi i tij. Sikurse u theksua më lart, në bazë të ligjit 
sektorial, me termin “dëmtim i pyjeve dhe mjedisit pyjor” kuptohet “prishja e 
karakteristikave fiziko-kimike e strukturore të ekosistemit pyjor, ulja e prodhimtarisë 
biologjike dhe e shumëllojshmërisë së ekosistemeve përbërëse të fondit pyjor 
kombëtar”.361 

Megjithatë, në dallim nga figura e thjeshtë e krimit të shkatërrimit të pronës me 
zjarr (neni 151/1), por disi në ngjashmëri me elementet e domosdoshëm të prerjes së 
paligjshme të pyjeve (neni 205), element përbërës i anës objektive të figurës së thjeshtë të 
krimit të shkatërrimit me zjarr të pyjeve dhe mjedisit pyjor është edhe ardhja e pasojave 
të rënda materiale, si në rastin e dëmtimit, ashtu edhe të shkatërrimit të objektit 
material.362 Si rrjedhim, pavarësisht se mund të jetë përdorur një mjet i rrezikut të 

360 Neni 3, pika 6 e ligjit nr. 9693, datë 19.03.2007 “Për fondin kullosor”, të ndryshuar. Sipas këtij ligji me 
termat “kullotë” dhe “livadh” kuptohet përkatësisht: “një sipërfaqe toke, më e madhe se 0,5 ha, me bimësi 
barishtore natyrore të dendur, në formë të qëndrueshme ose me bimësi tjetër, që plotëson kërkesat për 
kullotje, së bashku me infrastrukturën përkatëse”, si dhe “sipërfaqe toke, homogjene, e mbuluar me bar, i 
cili mund të kositet për t’u përdorur për blegtorinë, ose që përdoret për kullotje e që nuk i përket fondit të 
tokës bujqësore.”  
361 Neni 2, pika 2 e ligjit nr.9385/2005, të ndryshuar. 
362 Në variantin fillestar të shtesës së propozuar vihet re se ardhja e ndonjë pasoje të rëndë materiale nuk 
ishte parashikuar si një element i domosdoshëm i anës objektive të figurës së thjeshtë të krimit. Shih 
Relacionin për projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7895, datë 27.1.1995 “Kodi Penal i 
Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”, 2008, vep. e cit. Shtimi i këtij elementi të ri është bërë pas 
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përbashkët, sikurse është zjarri, jo çdo shkatërrim ose dëmtim me zjarr i pyjeve dhe i 
mjedisit pyjor si rezultat i veprimeve të njeriut mund të formojë këtë figurë krimi, pasi 
është e domosdoshme që ky dëmtim apo shkatërrim të ketë sjellë në lidhje shkakësore të 
drejtpërdrejtë një pasojë të rëndë me karakter material. Ky element përbërës i anës 
objektive duhet dalluar nga pasojat e rënda për pronën,  si dhe dëmet e rënda dhe të 
zgjatura në kohë ndaj mjedisit apo zonave të mbrojtura, të cilat janë parashikuar si 
rrethana cilësuese të krimit në paragrafin e fundit të nenit 206/a. Në këtë këndvështrim, 
nuk është e domosdoshme që shkatërrimi apo dëmtimi me zjarr i objektit material të ketë 
sjellë një dëm të rëndë dhe të zgjatur në kohë ndaj mjedisit apo zonës së mbrojtur. 

Në legjislacionin penal të shteteve të tjera, në përgjithësi, për zjarrëvënien në pyje 
nuk parashikohet elementi i pasojave të rënda materiale. Ndërkohë, në ligjin e posaçëm 
italian mbi zjarrvëniet në pyje (incendio boschivo) është parashikuar një përkufizim i 
veçantë, sipas të cilit me zjarrvënie në pyje do të kuptohet një zjarr që “ka potencialin për 
t’u përhapur” në pyje.363 

Në raste konkrete të gjykuara në RSH, përcaktimi nëse pasoja materiale e 
shkaktuar është e rëndë apo e lehtë është bërë duke iu referuar legjislacionit përkatës dhe 
akteve nënligjore në plotësim të tij, si dhe vlerësimit të ekspertëve. Për shembull, në një 
çështje konkrete të vitit 2011,364 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër, për sqarimin e 
faktit nëse ngjarja konkrete kishte sjellë pasoja të rënda materiale, vlerësuar në 
këndvështrim të VKM nr.108, datë 27.01.2009 “Për kriteret e cilësimit të shkeljeve, me 
pasoja të rënda, në pyje”, i ka kërkuar informacion Drejtorisë së Shërbimit Pyjor 
Shkodër, sipas vlerësimit të të cilës rezultonte se:   

“a- dëmi i shkaktuar në ekonominë pyjore me numër 23, vlerësohet me pasoja të 
rënda në këndvështrim të VKM të lartpërmendur, për arsye se sip.e djegur është më e 
madhe dhe vlerësohet 10.20 ha e veshur me drurë halore të rritur që ka formuar 
sipërfaqe pyjore. Gjithashtu në këtë sipërfaqe ka pasur dhe pyllëzime të kryera me fidana 
që aktualisht mosha e tyre ka qenë 305 vjeçare. Drurët e djegur nuk kanë mundësi 
rigjenerimi. b- e gjithë sipërfaqja e përshkruar dhe e djegur e kësaj parcele është 
mbrojtur e shpallur me VKM nr.684, të datës 02.11.2011, “Rezevat natyror i 
menaxhuar” liqenit Shkodër...”  

Po kështu, në një rast tjetër në të cilin objekti material ishte një kullotë komunale, 
është çmuar se janë shkaktuar pasoja të rënda materiale, pasi nga vlerësimi i dëmit të 
kryer nga ekspertët pranë Drejtorisë së Shërbimit Pyjor, duke u bazuar në ligjin nr.9693, 
datë 19.03.2007 “Për fondin kullosor”, ka rezultuar se zjarri i shkaktuar kishte djegur një 
sipërfaqe prej 11 ha kullotë komunale dhe vlera e dëmit të shkaktuar është llogaritur në 
shumën 2.200.000 lekë.365  

Vlen të theksohet domosdoshmëria e të provuarit të lidhjes shkakësore të 
drejtpërdrejtë midis veprimeve të një personi konkret dhe pasojës së rëndë materiale. Një 
rol të rëndësishëm në këtë drejtim ka ekspertimi përkatës piroteknik. Ndërkohë, çështja e 

diskutimeve në Komisionin parlamentar për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e 
Njeriut, gjatë të cilave është propozuar që të shtohej elementi i dëmit të rëndësishëm të shkaktuar në fondin 
pyjor etj. (shih Procesverbalin e datës 29.09.2008, diskutimet mbi projektligjin “Për disa ndryshime dhe 
shtesa në ligjin nr.7895, datë 27.01.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”). 
363 Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", Gazzetta Ufficiale 
n.280, 30/11/2000, neni 2. 
364 Vendimi nr.sistemi (51-2011-5577), datë 09.01.2012 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër. 
365 Vendimi nr.sistemi (21-2011-2004), datë 26.12.2011 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër. 
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konstatimit të lidhjes shkakësore të drejtpërdrejtë midis pasojës dhe veprimeve të një 
personi konkret lehtësohet disi në rastet kur vetë personi pranon kryerjen e veprës penale 
dhe jep detaje lidhur me rrjedhën e ngjarjes.  

Në një rast konkret të gjykuar në vitin 2013 nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor 
Elbasan,366 i pandehuri V.Z. ështe deklaruar fajtor për kryerjen e veprës penale të 
shkatërrimit me zjarr të pyjeve dhe mjedisit pyjor, të parashikuar në paragrafin e parë të 
nenit 206/a të KP. I pandehuri kishte shkuar tek kodra me pisha në afërsi të fshatit dhe me 
një shkrepse kishte ndezur disa ferra. Më pas zjarri i kishte dalë nga kontrolli dhe kishte 
marrë përmasa të mëdha. Pas këtij veprimi, i pandehuri kishte njoftuar kryeplakun e 
fshatit duke i thënë se kishte rënë zjarr në pyllin me pisha dhe se po i afrohej vreshtit, 
ndërsa të nesërmen ai është paraqitur në Komisariatin e Policisë dhe ka treguar se çfarë 
kishte bërë dhe si kishte ndodhur ngjarja. Nga analiza e provave rezultoi se nga ana 
objektive, veprën penale i pandehuri e ka kryer në formën e vënies së zjarrit të pronës 
fond pyjor e për pasojë duke u djegur rreth 1 ha pyll dhe duke shkaktuar në këtë mënyrë 
një dëm me vlerë 1.500.000 lekë. 

Nga ana subjektive, sikurse del qartë nga vetë dispozita, krimi i shkatërrimit me 
zjarr të pyjeve dhe të mjedisit pyjor të parashikuar në nenin 206/a të KP kryhet vetëm me 
dashje. Në këto raste, duhet të arrihet të provohet se personi e ka ditur që me veprimet e 
tij, duke përdorur zjarrin, si mjet i rrezikut të përbashkët, po shkatërronte ose dëmtonte 
fondin pyjor, fidanishten pyjore, grumbullin pyjor ose njësi të ngjashme me to, si dhe e 
ka dëshiruar një gjë të tillë, ose ndonëse ka parashikuar vetëm mundësinë e ardhjes së 
pasojave të dëmshme kriminale dhe nuk i ka dëshiruar ato, ai ka lejuar me ndërgjegje 
ardhjen e tyre.   

Në dy paragrafë të veçantë të nenit 206/a të KP janë parashikuar disa rrethana të 
cilësuara të krimit të shkatërrimit me zjarr të pyjeve dhe mjedisit pyjor, të cilat janë ndarë 
sipas natyrës së tyre subjektive dhe objektive. Konkretisht, në bazë të paragrafit të dytë të 
kësaj dispozite, rrethana cilësuese me karakter subjektiv konsiston në kryerjen e krimit 
me qëllimin e posaçëm të ndryshimit të kategorisë dhe destinacionit të tokës. Në këtë 
rast, ana subjektive e veprës përfshin dashjen direkte dhe qëllimin e posaçëm të 
parashikuar në këtë dispozitë. Sipas relacionit shpjegues të projektligjit përkatës, në 
variantin fillestar të të cilit, rasti i ndryshimit të destinacionit të fondit pyjor nëpërmjet 
zjarrvënies ishte propozuar si një shtesë në nenin 199 dhe jo si një rrethanë cilësuese në 
nenin 206/a, me “ndryshim të destinacionit dhe të kategorisë” kuptohet “shndërrimi 
funksional i regjimit juridik të një prone (p.sh. nga pyll në truall për ndërtim), si dhe 
shndërrimi i kategorisë në bazë të prodhimtarisë së saj.”367 

Rrethanat e tjera cilësuese të krimit, të parashikuara në paragrafin e tretë të nenit 
206/a që në versionin fillestar të propozuar në projektligjin përkatës, janë të gjitha me 
karakter objektiv, pasi lidhen me pasojat e rënda të shkaktuara nga kryerja e krimit. Këto 
rrethana konsistojnë në sa vijon:  

(1) pasoja të rënda për pronën, ku me termin “pronë” sipas relacionit shpjegues të 
projektligjit përkatës do të kuptohen “pasuritë aktive që mund të dëmtohen nga zjarri si 
shtëpitë, ndërtesat, të mbjellat, gjëja e gjallë brenda sipërfaqes në zjarr ose fqinje me të”, 
të cilat nuk kanë qenë “objekti kryesor i dëmtimit” dhe në “dashje direkte” të autorit, por 

366 Vendimi nr.sistemi 13-2013-1790 (131), datë 03.04.2013 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan. 
367 Relacion për projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7895, datë 27.1.1995 “Kodi Penal 
i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”, 2008, vep.e cit., f.13. 

186 
 

                                                 



Enkelejda Turkeshi  Mbrojtja juridike penale e mjedisit 

janë pasoja që kanë shoqëruar shkatërrimin apo dëmtimin e fondit pyjor, të fidanishtes 
pyjore, të grumbullit pyjor ose të çdo njësie të ngjashme me to, të cilës i është vënë 
zjarri.368  Për shembull, në një rast konkret, zjarri që i ishte vënë kullotës, si pasojë e erës 
së fortë ishte përhapur në disa drejtime duke dëmtuar disa banesa, drufrutorë, si dhe disa 
bagëti (lopë, viça, dele) dhe koshere bletësh.369   

(2)  pasoja të rënda për shëndetin ose jetën e njerëzve, ose  
(3) dëme të rënda dhe të zgjatura në kohë ndaj mjedisit apo zonave të mbrojtura. 
Ky vlerësim i veçantë i shprehur në mënyrë të drejtpërdrejtë për efektet e krimit 

në mjedisin në tërësi, si dhe ndaj zonave të mbrojtura përbën një risi në kreun IV të pjesës 
së posaçme të KP, pasi në asnjë prej figurave të tjera të veprave penale specifike të 
parashikuara në këtë kre të veçantë nuk gjenden të parashikuara rrethana të tilla cilësuese. 
Kjo risi, e cila ndjek në këtë mënyrë modelet e ngjashme të shteteve të tjera,370 e ka 
përshtatur këtë figurë të re krimi mjedisor me risitë e shfaqura ndërkohë në legjislacionin 
sektorial dhe shërben si një model i mirë edhe për shtesat dhe ndryshimet e tjera të 
nevojshme në figurat e tjera të veprave penale të parashikuara në këtë kre të KP, duke 
patur parasysh edhe rëndësinë që ka mbrojtja e veçantë e zonave të mbrojtura, sipas 
kuptimit të ligjit të veçantë të lartpërmendur.371 Megjithatë, vlen të theksohet se mënyra 
se si është formuluar rrethana cilësuese në paragrafin e tretë të nenit 206/a, lë të kuptohet 
se edhe dëmi në zonën e mbrojtur, i cili vjen si rezultat i shkatërrimit apo dëmtimit me 
zjarr të pyjeve apo mjedisit pyjor duhet të jetë i rëndë dhe i zgjatur në kohë, në mënyrë që 
krimi të jetë në rrethana cilësuese. 

Sipas interpretimit të përgjithshëm të dhënë në relacionin shpjegues të 
projektligjit përkatës, koncepti “dëm i rëndë dhe i zgjatur në kohë”, i cili mbetet për t’u 
elaboruar më tej nga praktika gjyqësore, në një kuptim të përgjithshëm përfshin një 
dëmtim të rëndë material në formën e “shkatërrimit, asgjësimit fizik të fondit pyjor apo 
njësive të ngjashme me të, në një sipërfaqe të gjerë dhe të konsiderueshme territoriale dhe 
efektet negative, të të cilit nuk janë menjëherë të riparueshme, por zgjasin në kohë”. 
Duke patur parasysh se nga zjarrvënia mund të shkaktohet edhe ndotje e rëndë e ajrit, e 
cila për shkak të mungesës së pyjeve për ta pastruar atë shkakton prishjen e ekuilibrit 
mjedisor, në konceptin e lartpërmendur është përfshirë edhe dëmtimi i mjedisit rrethues 
që vjen për shkak të prishjes së këtij ekuilibri.  

Për shembull, në çështjen konkrete të gjykuar në vitin 2011 nga Gjykata e Rrethit 
Gjyqësor Shkodër, 372 krimi ishte shfaqur në këtë rrethanë cilësuese, pasi në bazë të 
informacionit të dhënë nga ekspertët e Drejtorisë së Shërbimit Pyjor, vepra rezultonte se 
kishte sjellë jo vetëm pasoja të rënda materiale, por edhe pasoja të zgjatura në kohë ndaj 
mjedisit dhe zonave të mbrojtura. Konkretisht, sipërfaqja e djegur, e cila përbënte një 

368 Po aty, f. 15. 
369 Gjirokastër, pranga zjarrvënësit, burimi: Top-Channel, në Mjedisi Sot, nr. 3327, datë 24.08.2012. 
370 Për shembull, në seksionin 330 (1), pika 1 të KP të Gjermanisë parashikohet rrethana cilësuese e 
shkaktimit të një dëmi në zonën e mbrojtur, i cili nuk mund të riparohet, ose nëse mund të riparohet, kjo 
mund të bëhet vetëm me shpenzime shumë të mëdha ose mund të ndodhë vetëm pas një periudhe shumë të 
gjatë kohe. Po kështu, në nenin e shtuar 423-bis të KP të Italisë janë parashikuar si rrethana cilësuese të 
zjarrvënies në pyje rastet kur nga vepra shkaktohet dëm në zonat e mbrojtura ose një dëm i rëndë, i 
përhapur dhe i qëndrueshëm në mjedis.  
371 Shih analizën përkatëse në pikën 3.3.5 të këtij punimi. 
372 Vendimi nr.sistemi (51-2011-5577), datë 09.01.2012 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër. 

187 
 

                                                 



Enkelejda Turkeshi  Mbrojtja juridike penale e mjedisit 

zonë të mbrojtur (“Rezevat natyror të menaxhuar”) ishte e madhe (10.2 ha) dhe me 
vjetërsi 305 vjeçare, ndërsa drurët e djegur të llojit halore nuk kishin mundësi rigjenerimi.  

Në tërësinë e saj, dispozita penale mbi shkatërrimin me zjarr të pyjeve dhe 
mjedisit pyjor përmban vetëm figura konkrete të krimeve. Kjo zgjedhje e ligjvënësit për 
të konsideruar krim të gjitha figurat konkrete të kësaj vepre penale, duke filluar nga 
figura e saj e thjeshtë apo pa rrethana të cilësuara, gjen bazën e saj justifikuese në 
shkallën e lartë të rrezikshmërinë së saj, e cila vjen si rrjedhojë e rrezikshmërisë së lartë 
të mjetit të përdorur, e pasojave të rënda që shkakton, e formës së fajit me të cilën ajo 
kryhet, si dhe për shkak të përhapjes së gjerë që ajo kishte marrë në Shqipëri në vitet e 
fundit para propozimit të kësaj shtesë në KP373.    

Duke iu referuar të dhënave statistikore mbi procedimet penale të regjistruara në 
shkallë Republike për veprën penale të shkatërrimit me zjarr të pyjeve dhe mjedisit pyjor 
rezulton se në periudhën trevjeçare 2009-2011374 pas hyrjes në fuqi të shtesës në KP të 
nenit 206/a, ka patur një tendencë të theksuar në rritje dhe numri i tyre është gati 
shtatëfishuar në vitin 2011. Përgjatë këtij viti, numri më i madh i procedimeve (19 
procedime) rezulton të jetë regjistruar në prokurorinë e rrethit gjyqësor Lezhë, ndërsa 
pjesa tjetër e procedimeve në rend zbritës ka patur një shpërndarje të tillë gjeografike: në 
rrethin Sarandë (17 procedime), Berat (12), Tropojë (8), Elbasan (8), Dibër (5), 
Gjirokastër (3), si dhe Pukë (1).  Në total, gjatë periudhës 2009-2011 janë regjistruar 87 
procedime penale. 

Tabela nr. III/11 
Viti 2009 2010 2011 

Procedime të regjistruara 4 10 73 
 

Megjithatë, lidhur me numrin total të çështjeve të gjykuara për këtë vepër penale 
nga gjykatat e ndryshme rezulton se në periudhën 2009-2011375 nuk ka patur asnjë 
çështje të gjykuar për krimin e shkatërrimit me zjarr të pyjeve dhe mjedisit pyjor të 
parashikuar në nenin 206/a të KP. Në fakt, duke iu referuar treguesve statistikorë të 
Prokurorisë së Përgjithshme rezulton se në vitin 2011,376 gjatë të cilit është regjistruar 
numri më i madh i procedimeve për këtë krim kundër mjedisit, nga 73 procedimet e 
regjistruara në 65 raste çështja është pezulluar për shkak se autori nuk dihej, në 4 raste të 
tjera është pushuar çështja ose akuza dhe vetëm katër çështje rezultojnë të kenë qenë në 
gjykim gjatë këtij viti. Në këtë kontekst, vlen të theksohet vështirësia në zbulimin e 
autorit të këtij krimi, e cila në shumicën e rasteve është bërë shkak për mosdërgimin e 
çështjeve për gjykim, duke çuar kështu në një zbatueshmëri shumë të ulët të nenit 206/a 
përkundrejt rasteve të shumta që janë shfaqur në praktikë dhe që janë regjistuar nga 
prokuroria.  

 
3.3.8 Shkatërrimi nga pakujdesia me zjarr i pyjeve dhe i mjedisit pyjor 
Duke u bazuar thjesht në formën e fajit me të cilën është kryer shkatërrimi me 

zjarr i pyjeve dhe mjedisit pyjor, ligjvënësi shqiptar ka shtuar në vitin 2008 edhe një 

373 Relacion për projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7895, datë 27.1.1995 “Kodi Penal 
i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”, 2008, vep.e cit., f. 15. 
374 Raporti i Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitet 2009, 2010 dhe 2011. 
375 Ministria e Drejtësisë, Vjetari Statistikor 2009, 2010, dhe 2011. 
376 Prokuroria e Përgjithshme, Treguesit statistikor për vitin 2011: Vjetore 2011, në faqen e internetit 
<www.pp.gov.al>. 
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dispozitë të veçantë mbi veprën penale të shkatërrimit nga pakujdesia me zjarr të pyjeve 
dhe mjedisit pyjor. Megjithatë, vlen të theksohet se duke iu referuar të njëjtave arsye të 
lartpërmendura që kanë çuar në klasifikimin si krim të veprës penale të parashikuar në 
nenin 206/a, edhe në këtë rast, pavarësisht nga forma më e lehtë e fajit, vepra penale 
është cilësuar si krim, qoftë në figurën e saj të thjeshtë, ashtu edhe kur ajo është në 
rrethana të cilësuara. Në nenin 206/b të KP, 377 të strukturuar në dy paragrafë të veçantë 
është parashikuar si vijon: 

Shkatërrimi apo dëmtimi nga pakujdesia, me pasoja të rënda materiale, i fondit 
pyjor, i fidanishtes pyjore, i grumbullit pyjor ose i çdo njësie të ngjashme me to, me zjarr, 
dënohet me burgim nga dy deri në pesë vjet. 

Po kjo vepër, kur ka shkaktuar pasoja të rënda për pronën, shëndetin ose jetën e 
njerëzve apo shkakton dëme të rënda dhe të zgjatura në kohë ndaj mjedisit apo zonave të 
mbrojtura, dënohet me burgim nga tre deri në tetë vjet. 

Sikurse vihet re nga përmbajtja e dispozitës, të gjithë elementet e figurës së 
thjeshtë të kësaj vepre penale, me përjashtim të formës së fajit, janë të njëllojtë me ato të 
veprës penale të shkatërrimit me zjarr të pyjeve dhe mjedisit pyjor, të parashikuar në 
dispozitën pararendëse. Si rrjedhim, i vetmi dallim midis dy veprave penale është forma e 
fajit, e cila në këtë rast konsiston në pakujdesinë e autorit.  

Në një rast konkret, 378 i pandehuri A.K., për t’u shërbyer bletëve kishte përdorur 
tymësen e zjarrit në mënyrë të pakujdesshme në një vend në afërsi të një zone kullosore 
dhe shkëndija që kishte rënë nga tymësja kishte shkaktuar më pas zjarrin, nga i cili ishte 
djegur një sipërfaqe prej 11 ha kullotë komunale, me një vlerë dëmi në shumën 2.200.000 
lekë. Në lidhje me analizën e elementit faj, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër ka 
arritur në konkluzionin se i pandehuri A.K. e kishte kryer veprën penale me faj në formën 
e pakujdesisë, duke arsyetuar si vijon: 

“Nga rrethanat e faktit si dhe provat e ndodhura në fashikull rezultoi e provuar se 
i pandehuri nuk e ka parashikuar ardhjen e pasojës djegien e sipërfaqes kullosore, 
megjithëse nisur nga afërsia e vendit ku ndodheshin bletët ku u shkaktua zjarri i parë, me 
sipërfaqen e kullotës, nga fryrja e erës dhe thatësirës së madhe, duhej dhe kishte mundësi 
të parashikonte, përhapjen e këtij zjarri në sipërfaqe të madhe.  

Nuk rezulton e provuar që i pandehuri të ketë patur qëllim për shkaktimin e 
zjarrit, por ky i fundit është shkaktuar nga pakujdesia e të pandehurit në përdorimin e 
tymëses për bletët, e cila shkaktoi një zjarr të vogël, i kontrolluar fillimisht nga i 
pandehuri, por që më pas rezultoi jashtë kontrollit duke shkaktuar dëmin në vlerën 
2.200.000 lekë.” 

Në lidhje të ngushtë me dallimin që ekziston në formën e fajit, edhe rrethanat 
cilësuese të parashikuara për këtë vepër penale përmbajnë vetëm rrethana me karakter 
objektiv, duke përjashtuar atë me karakter subjektiv që lidhet me qëllimin e posaçëm të 
ndryshimit të kategorisë dhe destinacionit të tokës, e cila është mëse e kuptueshme se 
mund të parashikohej vetëm për veprën penale të shkatërrimit me zjarr të pyjeve dhe 
mjedisit pyjor, të kryer me dashje. Ndërkohë, rrethanat objektive janë të njëllojta për të 
dy veprat penale. Si rrjedhim, edhe në rastin e veprës së kryer nga pakujdesia, dënimi 
është parashikuar më i ashpër në rastet kur vepra ka shkaktuar pasoja të rënda për pronën, 

377 Të ndryshuar me ligjin nr.144, datë 2.5.2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 
27.01.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar.” (neni 39). 
378 Vendimi nr.sistemi (21-2011-2004), datë 26.12.2011 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër. 
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shëndetin ose jetën e njerëzve apo ka shkaktuar dëme të rënda dhe të zgjatura në kohë 
ndaj mjedisit apo zonave të mbrojtura.  

Duke iu referuar të dhënave statistikore mbi procedimet penale të regjistruara në 
shkallë Republike për krimin e shkatërrimit nga pakujdesia me zjarr të pyjeve dhe 
mjedisit pyjor rezulton se në periudhën trevjeçare 2009-2011379 pas hyrjes në fuqi të 
shtesës në KP të nenit 206/b, ka patur një tendencë rritje në vitin 2011, kur është 
regjistruar edhe numri më i lartë i procedimeve penale. Megjithatë, në krahasim me 
krimin e shkatërrimit me zjarr të pyjeve dhe mjedisit pyjor, të kryer me dashje, vihet re se 
ka patur një tendencë më të ulët në rritje të numrit të procedimeve penale të regjistruara 
në një vit, si dhe një numër total më të vogël të procedimeve penale të regjistruara në të 
gjithë vendin, pasi gjatë kësaj periudhe rezultojnë të jenë regjistruar vetëm 16 procedime 
për krimin e shkatërrimit nga pakujdesia me zjarr të pyjeve dhe mjedisit pyjor, 
përkundrejt 87 procedimeve penale që janë regjistruar për krimin e shkatërrimit me zjarr 
të pyjeve dhe mjedisit pyjor.      

 
Tabela nr. III/12 

Viti 2009 2010 2011 
Procedime të regjistruara 1 1 14 

 
Ndërkohë, në ngjashmëri me krimin e kryer me dashje, në lidhje me numrin total 

të çështjeve të gjykuara për këtë vepër penale nga gjykatat e ndryshme rezulton se në 
periudhën 2009-2012,380 në përgjithësi nuk ka patur çështje të gjykuara, me përjashtim të 
vitit 2011 ku rezulton një çështje e vetme e gjykuar për këtë vepër penale.  

 
       Tabela nr. III/13 

Viti 2009 2010 2011 2012 
Çështje të gjykuara 0 0 1 0 

 
Duke iu referuar treguesve statistikorë të Prokurorisë së Përgjithshme rezulton se 

në vitin 2011,381 gjatë të cilit është regjistruar numri më i madh i procedimeve për këtë 
krim kundër mjedisit, nga 14 procedimet e regjistruara për të cilat hetimi ka përfunduar 
gjatë këtij viti, në 6 raste çështja është pezulluar për shkak se autori nuk dihej, në 4 raste 
të tjera është pushuar çështja ose akuza dhe vetëm 2 çështje rezultojnë të kenë qenë në 
gjykim. 

 
3.3.9 Shkelja e karantinës së bimëve dhe kafshëve 

 
Në ngjashmëri me KP të mëparshme, por tashmë e përfshirë me të njëjtin objekt 

grupor në kreun e veçantë mbi veprat penale kundër mjedisit, në nenin 207 të KP në fuqi 
është parashikuar vepra penale e shkeljes së karantinës së bimëve dhe kafshëve, si vijon: 

379 Raporti i Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitet 2009, 2010 dhe 2011. 
380 Ministria e Drejtësisë, Vjetari Statistikor 2009, 2010, 2011 dhe 2012. 
381 Prokuroria e Përgjithshme, Treguesit statistikor për vitin 2011: Vjetore 2011, në faqen e internetit 
<www.pp.gov.al>. 
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Shkelja e rregullave për karantinën e bimëve apo të kafshëve, kur ka sjellë pasoja 
të rënda materiale ose që rrezikojnë jetën e shëndetin e njerëzve, përbën kundërvajtje 
penale dhe dënohet me gjobë. 

Në këtë dispozitë të përbashkët,382 të pandryshuar ndër vite në asnjë nga 
elementët e saj përbërës, janë marrë në mbrojtje të veçantë si bimët, ashtu edhe kafshët. 
Të gjithë elementët përbërës të veprës, si dhe lloji dhe kufijtë e masës së dënimit janë 
parashikuar të njëjtë, pavarësisht nga lloji i objektit material.  

Gjithashtu, sikurse rezulton edhe nga titulli dhe përmbajtja e saj, në këtë 
dispozitë, të dy objektet e veçanta, si bimët, ashtu edhe kafshët, mbrohen vetëm nga 
përhapja e parazitëve ose sëmundjeve infektive. Pra, objekt i kundërvajtjes penale janë 
marrëdhëniet juridike të vendosura në bazë të legjislacionit përkatës për karantinën e 
bimëve dhe të kafshëve, për të siguruar mbrojtjen e bimëve nga dëmtuesit, sëmundjet dhe 
barërat e këqija, si dhe mbrojtjen e kafshëve nga përhapja e sëmundjeve infektive, të 
mbrojtura posaçërisht me këtë dispozitë të KP nga sjelljet kriminale.  

Në këtë kontekst, vihet re se, në tërësi, në kreun IV të pjesës së posaçme të KP ka 
shumë pak vepra penale në mbrojtje të bimëve dhe veçanërisht të kafshëve. Në KP të 
shteteve të tjera janë parashikuar më shumë vepra penale në mbrojtje të tyre, veçanërisht 
për kafshët, të cilat përfshijnë vepra të tilla si: gjuetinë e kundërligjshme, keqtrajtimin 
apo torturimin e kafshëve, shkeljen e rregullave të profesionit të veterinerit gjatë procesit 
të mjekimit të kafshëve, ushtrimin e kundërligjshëm të profesionit të veterinerit, 
prodhimin, shitjen dhe vënien në qarkullim të materialeve të dëmshme për mjekimin e 
kafshëve, ndotjen e ujit dhe ushqimit të kafshëve, si dhe vepra të tjera që fokusohen 
specifikisht në mbrojtjen e specieve të mbrojtura apo posaçërisht të mbrojtura të bimëve 
dhe kafshëve të rralla dhe në rrezik zhdukjeje, si p.sh. shitja apo nxjerrja e bimëve ose 
kafshëve posaçërisht të mbrojtura jashtë territorit383 të shtetit përkatës, etj.384 Vepra të 
tilla, veçanërisht ato në mbrojtje të specieve të rralla dhe në rrezik zhdukje të bimëve dhe 
kafshëve të egra janë përfshirë edhe në Direktivën e BE-së mbi mbrojtjen e mjedisit 
nëpërmjet të drejtës penale (2008/99/KE), e cila përmes standartit të saj minimal ka 
kërkuar që në legjislacionin e brendshëm penal të parashikohen edhe vepra të tjera penale 
në mbrojtje të bimëve dhe kafshëve, të cilat minimalisht duhet të përfshijnë vrasjen, 
shkatërrimin, mbajtjen ose marrjen e kundërligjshme të individëve të llojeve të bimëve 
ose kafshëve të egra të mbrojtura, tregtimin e kundërligjshëm të individëve të këtyre 
llojeve të bimëve ose kafshëve apo të pjesëve ose derivatëve të tyre, si dhe çdo sjellje 

382 Në dallim nga KP të mëparshme, në të cilët parashikoheshin dy dispozita të veçanta për shkeljen e 
karantinës së bimëve dhe të kafshëve. Shih për shembull nenet 170 dhe 171 të KP 1977, në të cilët 
parashikoheshin përkatësisht shkelja e dispozitave mbi karantinën e bimëve dhe shkelja e dispozitave mbi 
veterinarinë. Nga ana tjetër, neni 207 i KP në fuqi paraqet ngjashmëri në këtë drejtim me shumë KP të 
shteteve të tjera, të cilat në përgjithësi parashikojnë një dispozitë të përbashkët si për karantinën e bimëve, 
ashtu edhe për karantinën e kafshëve (shih p.sh. nenin 206 të KP të Kroacisë, nenin 318 të KP të Malit të 
Zi, nenin 354 të KP të Kosovës apo nenin 500 të KP të Italisë).  
383 Aktualisht, në bazë të KP shqiptar, të plotësuar me legjislacionin përkatës (Ligji nr.9867, datë 31.1.2008 
“Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për tregtimin ndërkombëtar të llojeve të rrezikuara të 
faunës dhe të florës së egër”, i ndryshuar), importimi, eksportimi dhe tranzitimi i paligjshëm i llojeve të 
rrezikuara të florës dhe faunës së egër të mbrojtur cilësohen si kontrabandë me mallra të ndaluara, të 
parashikuar në nenin 171 të KP.  Për më shumë, shih <http:// www.dogana.gov.al/sq/node/168> 
384 Shih për shembull, nenet 351 deri 356, si dhe 359 deri 361 të KP të Kosovës, nenet 200 deri 208 të KP 
të Kroacisë, nenet 308-312, 318-322 dhe 325 të KP të Malit të Zi, seksionet 329 dhe 330 të KP të 
Gjermanisë, seksionet 181f deri 183, si dhe 222 të KP të Austrisë.  
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tjetër të kundërligjshme që shkakton dëmtimin e rëndë të habitatit brenda një zone të 
mbrojtur.385 Në këtë kontekst, duke patur parasysh edhe zhvillimet e reja në legjislacionin 
përkatës shqiptar në mbrojtje të bimëve, kafshëve, biodiversitetit dhe zonave të 
mbrojtura, do të jetë e nevojshme që të bëhen plotësimet përkatëse edhe në legjislacionin 
penal duke shtuar vepra penale të reja në mbrojtje të bimëve dhe kafshëve në kreun e 
veçantë të KP mbi veprat penale kundër mjedisit, si një pjesë e rëndësishme e mbrojtjes 
efikase të mjedisit.  
 Duke iu referuar legjislacionit përkatës në mbrojtje të bimëve dhe për shërbimin 
veterinar, me termat “bimë” dhe “kafshë” kuptohen përkatësisht: 

“Bimë” janë bimë të gjalla ose pjesë të tyre të gjalla, përfshirë farërat dhe 
germoplazmën.386 

“Kafshë” janë gjitarët, shpendët, amfibët, zvarranikët, peshqit, molusqet, 
krustacët, vertebrorë ose jovertebrorë, që mbarështohen nga njerëzit për qëllime tregtare 
ose jotregtare ose që jetojnë të lira në natyrë.387 

Dispozita e bardhë e KP mbi kundërvajtjen penale të shkeljes së karantinës së 
bimëve dhe kafshëve referon në këtë legjislacion të posaçëm edhe për elementë të tjerë të 
domosdoshëm të figurës konkrete të veprës penale. Kështu, në anën objektive, 
kundërvajtja penale mund të kryhet me veprime ose mosveprime të kundërligjshme që 
konsistojnë në shkeljen e rregullave për karantinën e bimëve dhe të kafshëve, të cilat 
përcaktohen në bazë të legjislacionit përkatës. Në këtë kontekst, sikurse është theksuar 
edhe në jurisprudencën e Gjykatës së Lartë, në çdo rast konkret është e domosdoshme që 
gjykata të përcaktojë në vendimin e saj dispozitën/at që ka shkelur subjekti i 
kundërvajtjes penale.388   

Lidhur me legjislacionin përkatës për bimët, në të cilin referon dispozita penale, 
vlen të theksohet se pas miratimit të KP të ri është miratuar një ligj i ri “Për shërbimin e 
mbrojtjes së bimëve”, në vijim të aderimit të Republikës së Shqipërisë në Konventën 
Ndërkombëtare të Mbrojtjes së Bimëve389 në vitin 1999. Në bazë të ligjit të ri nr. 9362, 
datë 24.3.2005, karantina bimore konsiston në tërësinë e masave parandaluese për hyrjen 
dhe/ose përhapjen e një paraziti karantinor (neni 2, pika 16).  Nëpërmjet këtyre masave 
synohet të mbrohen bimët nga dëmtimet që mund të shkaktohen prej parazitëve të 
rrezikshëm, me ndikim të rëndësishëm ekonomik, që nuk janë vërejtur ose janë vërejtur 
në RSH, por nuk janë të përhapur gjerësisht. Me parazitë kuptohen dëmtuesit, sëmundjet 
dhe barërat e këqija, të dëmshme ose potencialisht të dëmshme për bimët dhe produktet 
bimore.  Në nenin 11 të këtij ligji përcaktohet se materialet bimore për shumëzim ose 
mbjellje lejohet të përdoren vetëm pasi t'i jenë nënshtruar inspektimit fitosanitar dhe të 
jenë pajisur me çertifikatë fitosanitare, e cila siguron pastërtinë e materialit shumëzues 
dhe mbjellës nga viruset dhe organizma të tjerë të ngjashëm me to. 

Krahas detyrimeve mbi marrjen e masave paraprake dhe masave të veçanta të 
luftimit të parazitëve, të përcaktuara në aktet nënligjore përkatëse të ministrit që mbulon 

385 Për më shumë, shih nenin 3, shkronjat “f” deri “h” të Direktivës 2008/99/KE. 
386 Neni 2, pika 13 e ligjit nr. 9362, datë 24.3.2005 “Për shërbimin e mbrojtjes së bimëve”, i ndryshuar. 
387 Neni 4, pika 26 e ligjit nr.10 465, datë 29.9.2011 “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”. 
388 R.Taushani, N.Papuli, K.Nova, Komentar i Kodit Penal të RPSH: Pjesa e Posaçme, V.I, vep.e cit., 
f.112-3, si dhe I.Elezi (Redaktor përgjegjës), E drejta penale e RPSSH (Pjesa e Posaçme), 1983, vep.e cit., 
f. 433. 
389 Aderuar me ligjin nr. 8483, datë 10.05.1999. 
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fushën e bujqësisë,390 detyrime dhe rregulla të veçanta përcaktohen për inspektimin 
karantinor fitosanitar në bazë të kreut të katërt të ligjit nr. 9362/2005. Në rastet e 
importimit, eksportimit dhe kalimit tranzit në territorin e vendit tonë të bimëve dhe 
produkteve bimore, ky inspektim është i detyrueshëm të bëhet në pikat doganore të hyrjes 
ku funksionon një inspektim i tillë. Janë të ndaluar me ligj importi, eksporti, kalimi 
tranzit, shumëzimi dhe kultivimi i bimëve të infektuara me parazitë karantinorë. Mbajtja 
dhe shumëzimi i parazitëve karantinorë lejohet për qëllime kërkimore dhe 
eksperimentale, por vetëm me urdhër të ministrit që mbulon fushën e bujqësisë kur ai 
gjykon se institucioni kërkimor zotëron mjetet e nevojshme që garantojnë me protokoll të 
veçantë mospërhapjen e parazitit karantinor. 

Rregullat për inspektimin karantinor fitosanitar përcaktohen me vendim të 
Këshillit të Ministrave. Me propozimin e ministrit që mbulon fushën e bujqësisë, në 
anekset përkatëse të VKM nr. 750, datë 14.07.2010 “Për miratimin e rregullave të 
inspektimit karantinor fitosanitar” janë përcaktuar parazitët, si dhe bimët e produktet 
bimore që pas inspektimit fitosanitar rezultojnë të infektuara apo të kontaminuara nga 
këto parazitë, hyrja dhe përhapja e të cilëve brenda territorit të RSH-së është e ndaluar. 
Gjithashtu, në të janë përcaktuar edhe kërkesat e veçanta që duhet të zbatohen për hyrjen 
dhe lëvizjen në RSH të bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera, ku përfshihet 
detyrimi për kryerjen e inspektimit fitosanitar dhe në raste të caktuara, edhe për pajisjen 
me çertifikatë fitosanitare, të lëshuar nga Shërbimi i Mbrojtjes së Bimëve, e cila tregon se 
kushtet fitosanitare të bimëve, të produkteve bimore dhe të objekteve të tjera plotësojnë 
standardet e përcaktuara nga vendi importues391. Në përputhje me dispozitën ligjore mbi 
shumëzimin e parazitëve për qëllime kërkimore, në këtë vendim është përcaktuar se 
parazitët, bimët, produktet bimore të përmendura në listat e anekseve të lartpërmendura të 
këtij vendimi, nëse janë të nevojshme për qëllime studimore-shkencore mund të hyjnë 
dhe transferohen në territorin e vendit vetëm në bazë të një autorizimi të veçantë, lëshuar 
nga ministri që mbulon fushën e bujqësisë, i cili duhet të sigurohet zyrtarisht për 
garantimin e masave të karantinës dhe kushtet e mbrojtjes nga rreziku fitosanitar. Në 
zbatim të këtij vendimi, inspektorët e mbrojtjes së bimëve kanë të drejtë të kryejnë 
inspektime në bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera të parashikuara në këtë vendim 
pa asnjë dallim apo paragjykim mbi origjinën e tyre, në çdo vend ku ato mbillen, 
kultivohen, prodhohen, magazinohen, ofrohen për shitje e blerje (pika 8 e kreut IV).   

Në ligjin nr. 9362/2005 është parashikuar edhe detyrimi i çdo personi fizik dhe 
juridik që merret me kultivimin, prodhimin dhe magazinimin e bimëve dhe të produkteve 
bimore, për të njoftuar organet e Shërbimit të Mbrojtjes së Bimëve në rastet kur vërejnë 

390 Në bazë të kreut III (nenet 8 deri 12) të ligjit nr. 9362/2005, marrja e masave paraprake të luftimit të 
parazitëve është një detyrim ligjor për çdo person fizik dhe juridik që kultivon, prodhon, magazinon, 
përpunon dhe tregton bimë. Luftimi i parazitëve të bimëve të kultivuara apo spontane përballohet me 
fondet e veçanta për mbrojtjen e bimëve në buxhetin vjetor të ministrisë që mbulon fushën e bujqësisë dhe 
për mbrojtjen nga parazitët nxirret një urdhër i veçantë nga ministri që mbulon fushën e bujqësisë. 
Ndërkohë, masa të veçanta për luftimin e parazitëve përcaktohen me urdhër të ministrit që mbulon fushën e 
bujqësisë në rastet emergjente të përhapjes dhe shtimit masiv të parazitëve, të cilët është e pamundur që të 
kufizohen me metoda të zakonshme të luftimit. Në këto raste të veçanta, me shpenzime nga buxheti vjetor i 
Ministrisë që mbulon fushën e bujqësisë, mobilizohen subjekte shtetërore dhe private që zotërojnë 
kapacitetet e nevojshme njerëzore dhe materiale për të luftuar parazitët. Me udhëzime të ministrit që 
mbulon fushën e bujqësisë përcaktohen rregullat për luftimin e parazitëve. 
391 Neni 2, pika 19 e ligjit nr. 9362/2005. 
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ose dyshojnë për një parazit të pahasur më parë në një zonë ose për shtim masiv të një 
paraziti. Shpallja e zonës ku është shfaqur një parazit karantinor si një zonë e prekur 
bëhet me urdhër të ministrit që mbulon fushën e bujqësisë. Ky urdhër, në të cilin 
përcaktohen edhe masat për kufizimin e përhapjes së parazitit karantinor deri në 
çrrënjosjen e tij, u bëhet i njohur organeve të qeverisjes vendore dhe prodhuesve, 
personave fizikë e juridikë që merren me kultivimin, prodhimin dhe magazinimin e 
bimëve dhe të produkteve bimore. 

Kontrolli i zbatimit të këtij ligji dhe të akteve nënligjore në zbatim të tij kryhet 
nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit (AKU), sektori i mbrojtjes së bimëve. Në bazë të 
nenit 3, të ndryshuar, Shërbimi i mbrojtjes së bimëve përbëhet nga:  

a) struktura përgjegjëse e mbrojtjes së bimëve; 
b) Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë; 
c) Departamenti i Mbrojtjes së Bimëve në Universitetin Bujqësor, Tiranë, në 

varësi të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. 
Struktura përgjegjëse e mbrojtjes së bimëve kontrollon zbatimin praktik të këtij 

shërbimi nëpërmjet AKU-së, i cili është i organizuar në Drejtorinë e Përgjithshme, në 
nivel qëndror, dhe drejtoritë rajonale, në çdo qark të vendit.392 Drejtoria e Përgjithshme 
bashkërendon kontrollin zyrtar të mbrojtjes së bimëve dhe drejtori i përgjithshëm i AKU-
së është kryeinspektori për këtë fushë të inspektimit, ndërsa drejtoritë rajonale, të cilat 
drejtohen nga kryeinspektori rajonal kryejnë kontrollin zyrtar në fushën e mbrojtjes së 
bimëve në territorin e qarkut përkatës, si dhe në njësitë e inspektimit kufitar.393 Në bazë 
të nenit 2, të ndryshuar, të ligjit nr. 9362/2005, inspektimi kryhet në përputhje me këtë 
ligj dhe me ligjin nr.10 433, datë 16.6.2011 “Për inspektimin në Republikën e 
Shqipërisë”. Inspektori i AKU-së ka të drejtën e dhënies së masës administrative në rastet 
e shkeljeve që përbëjnë kundërvajtje administrative, të cilat janë parashikuar në nenin 27 
të ligjit “Për shërbimin e mbrojtjes së bimëve”.  

Nëse shkelja e rregullave të karantinës së bimëve nga personat që janë të detyruar 
t’i zbatojnë ato,394 ka sjellë pasoja të rënda materiale ose që rrezikojnë jetën e shëndetin e 
njerëzve, atëherë ajo nuk përbën kundërvajtje administrative, pasi formon kundërvajtjen 
penale të parashikuar në nenin 207 të KP. Në dallim nga KP të mëparshme, për këtë 
vepër penale është parashikuar si element përbërës pasoja e rëndë me karakter material 
dhe, në mënyrë alternative, vënia në rrezik e jetës dhe shëndetit të njerëzve.395 Në KP të 
shteteve të tjera, në përgjithësi mjafton vënia në rrezik e bimëve nga përhapja e 
parazitëve, ndërsa shkaktimi i një dëmi të konsiderueshëm pasuror parashikohet si 
rrethanë cilësuese e veprës.396 Pra, pasoja e kësaj vepre penale konsiderohet se është 
rrezikimi abstrakt i botës bimore dhe vepra konsiderohet se është kryer me shkeljen e 

392 Shih kreun I, pika 2 të VKM nr. 1081, datë 21.10.2009 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit 
Kombëtar të Ushqimit”. 
393 Kreu I, pikat 1.1, 4 dhe 5 të VKM nr. 1081/2009. 
394 Sikurse u përmend më lart, bëhet fjalë për inspektorët e AKU-së, ose personat fizikë e juridikë që 
kultivojnë, prodhojnë, magazinojnë, përpunojnë dhe tregtojnë bimë dhe produkte bimore. 
395 Në të dy KP të mëparshme (1952 dhe 1977) element i përbashkët i anës objektive të veprës ishte ardhja 
e pasojave të rënda, por pa specifikuar karakterin material të tyre. Ndërkohë, në bazë të versionit fillestar të 
KP 1952 ishte e mjaftueshme edhe vetëm mundësia për ardhjen e pasojave të tilla. Për më shumë shih në 
pikën 2.1 të këtij punimi.  
396 Shih p.sh. KP të Kroacisë (neni 206), KP të Kosovës (neni 354), KP të Austrisë (seksionet 182 dhe 183) 
apo KP të Malit të Zi (neni 318). 
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rregullave përkatëse, edhe pse nuk është shkaktuar asnjë pasojë e dëmshme.397 
Shkatërrimi i bimëve që mund të shkaktohet nga shkelja e rregullave të karantinës është 
përfshirë në rrethanat cilësuese të veprës, si një ndër rastet e shkaktimit të një dëmi të 
rëndë, për të cilin në ndonjë rast është përcaktuar edhe një vlerë minimale prej 3000 
eurosh.398   

Në ngjashmëri të plotë me formën e lartpërmendur të shkeljes së rregullave për 
karantinën e bimëve është parashikuar edhe forma tjetër e kryerjes së kundërvajtjes 
penale të parashikuar në nenin 207 të KP, e cila konsiston në shkeljen e rregullave për 
karantinën e kafshëve. Lidhur me këtë formë të veprës penale, dispozita penale e bardhë 
referon në rregullat e përcaktuara në bazë të ligjit “Për shërbimin veterinar në Republikën 
e Shqipërisë”.  

Në ligjin e ri nr.10 465, datë 29.09.2011, i cili është përafruar pjesërisht me disa 
direktiva dhe rregullore të BE-së, është përcaktuar se karantina është një masë 
profilaktike, e cila konsiston në izolimin e kafshëve që mbarështohen.399 Nëpërmjet kësaj 
mase, kafsha e infektuar ose e dyshuar si e infektuar me sëmundje ndahet nga kafshët e 
shëndetshme dhe veçohet në mjedise të veçanta ose vendmbajtje kafshësh. Lista e 
sëmundjeve që prekin rëndë shëndetin e kafshëve përgatitet nga Drejtoria e Shërbimit 
Veterinar në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve për Bujqësinë në Ministrinë e 
Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave.400 Kjo listë, e cila miratohet 
nga ministri, bazohet në situatën epidemiologjike në vend dhe në listën e sëmundjeve të 
përcaktuara nga Organizata Botërore e Shëndetit të Kafshëve. Ndërkohë, në rast të 
shfaqjes së një sëmundjeje infektive, që nuk është përfshirë në këtë listë të sëmundjeve, 
Drejtoria e Shërbimit Veterinar i propozon ministrit përfshirjen e sëmundjes në 
programet vjetore dhe listën e sëmundjeve infektive. 

Në ligj janë përcaktuar detyrimet përkatëse për njoftim në rast dyshimi për 
praninë e një sëmundjeje infektive. Në bazë të nenit 19, çdo pronar dhe/ose kujdestar i 
kafshës është i detyruar që në raste të tilla të njoftojë menjëherë një mjek veterinar, privat 
ose shtetëror. Pronar ose kujdestar konsiderohet çdo person fizik apo juridik, që ka në 
pronësi kafshët ose është i ngarkuar të kujdeset për kafshët, me ose pa shpërblim 
financiar.401 Po kështu, teknikët veterinarë janë të detyruar që të njoftojnë menjëherë 
mjekun veterinar, nën kontrollin e të cilit ushtrojnë veprimtarinë e tyre. Ndërkohë, çdo 
mjek veterinar, i cili dyshon për praninë e sëmundjes infektive në kafshë, është i detyruar 
që të njoftojë menjëherë, me shkrim, shërbimin veterinar rajonal përkatës. Gjithashtu, 
edhe drejtuesit e njësive të qeverisjes vendore, punonjësit e shërbimit pyjor dhe gjuetarët 
janë të detyruar të lajmërojnë shërbimin veterinar rajonal për çdo dyshim për sëmundje 
infektive në kafshë dhe/ose kafshët e egra.  

Nëse konfirmohet dyshimi i pranisë së sëmundjes infektive, shërbimi veterinar 
rajonal njofton Drejtorinë e Shërbimit Veterinar, vendos fermën nën mbikëqyrje zyrtare, 
si dhe autorizon veterinerin zyrtar ose të autorizuar të bëjë ndarjen dhe izolimin e 
kafshëve të sëmura nga kafshët e shëndetshme dhe të zbatojë masat e tjera të 

397 I.Salihu, E drejta penale (Pjesa e Posaçme), vep. e cit., f. 390-391. 
398 Shih paragrafin (3) të nenit 318 të KP të Malit të Zi. 
399 Neni 4, pika 35 e ligjit nr.10 465, datë 29.09.2011 “Për shërbimin veterinar në Republikën e 
Shqipërisë”. 
400 Neni 14 i ligjit nr.10 465/2011 dhe <http://www.mbumk.gov.al/?page_id=554> aksesuar më 
15.11.2013. 
401 Neni 4, pika 91 e ligjit nr.10 465/2011. 
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përgjithshme profilaktike, të përcaktuara në këtë ligj, si dhe ato të përcaktuara në 
rregulloren përkatëse402. Ndërkohë, pronari dhe/ose kujdestari i kafshëve të sëmura 
bashkëpunon me veterinerin zyrtar për zbatimin e masave të vendosura. Një rrjet i tërë 
njoftimi duhet të vihet në veprim pas konfirmimit të pranisë së një sëmundje infektive.403  
 Në rast dyshimi për sëmundje infektive gjatë importit, eksportit apo tranzitit të 
ngarkesave me kafshë, inspektori veterinar në pikën e inspektimit kufitar në zonën e 
autoritetit doganor urdhëron bllokimin e menjëhershëm të ngarkesës, si dhe njofton 
menjëherë autoritetin kompetent për pikën e inspektimit kufitar, i cili njofton shërbimin 
veterinar rajonal. Ky i fundit kryen verifikimin në vend dhe merr masat për ngarkesën, të 
përcaktuara në nenin 39 të ligjit. Në rastin e ngarkesave me kafshë të gjalla, shërbimi 
veterinar rajonal urdhëron shoqërimin e ngarkesës nga veterineri zyrtar i këtij shërbimi 
për në pikën më të afërt të karantinës ose në vendin e destinacionit, ku do t’i nënshtrohet 
masave karantinore, të përcaktuara në këtë ligj dhe në aktet nënligjore, në zbatim të tij. 
Sipas përcaktimeve të nenit 41, kafshët e importuara mbahen në karantinën shtetërore ose 
në vendin e destinacionit në kushte karantinore, jo më pak se 21 ditë, për të kryer 
ekzaminimet e nevojshme veterinare, me përjashtim të njëthundrakëve, dythundrakëve, 
shpendëve dhe lepujve të importuar për therje të menjëhershme brenda 72 orëve nga 
vende me situatë të pastër epizootike, që nuk paraqesin rrezik për popullatën e kafshëve 
të Republikës së Shqipërisë dhe nuk futen në karantinë. Gjatë gjithë kohës, qendrat e 
karantinës shtetërore janë nën kontrollin e veterinerit zyrtar, që është përgjegjës për 
zbatimin e masave, sipas legjislacionit veterinar në fuqi. 

Sikurse përcaktohet në nenin 51 të këtij ligji, pronarët ose kujdestarët e kafshëve 
të prodhimit detyrohen, ndër të tjera, të respektojnë udhëzimet e Drejtorisë së Shërbimit 
Veterinar për zbatimin e masave profilaktike, kufizimin dhe çrrënjosjen e sëmundjeve të 
kafshëve. Gjithashtu, për çdo person fizik ose juridik është e ndaluar lëvizja ose 
transporti i kafshëve të sëmura ose të ekspozuara, me përjashtim të rasteve kur është 
urdhëruar nga veterineri zyrtar, inspektori veterinar ose mjeku veterinar i autorizuar (neni 
53/dh).  

Një rol të rëndësishëm luajnë edhe strukturat veterinare në njësitë e qeverisjes 
vendore, të cilat duhet të bashkëpunojnë me strukturat e shërbimit veterinar rajonal për 
zbatimin e masave profilaktike, në rastin e fermave të regjistruara, si dhe për kufizimin 
dhe çrrënjosjen e sëmundjeve infektive në kafshë (neni 54/1/a). 

Shërbimi veterinar, i cili zbaton masat e shëndetit dhe mirëqenies së kafshëve, si 
dhe standarde e rekomandime të fushës, të përcaktuara nga Organizata Botërore e 
Shëndetit të Kafshëve, drejtohet nga Drejtoria e Shërbimit Veterinar dhe funksionon në 
bazë të ndarjes territoriale-administrative të vendit.404 Shërbimi veterinar rajonal përbëhet 
nga veterinerë zyrtarë, që punojnë në strukturat rajonale të ministrisë, të cilët mbulojnë 
një territor të caktuar në rajonin përkatës. Aktualisht, shërbimi veterinar rajonal i 
shëndetit të kafshëve, i cili është një nga tre sektorët e Drejtorisë së Shërbimit Veterinar, 
është një sistem kontrolli i organizuar në Drejtoritë Rajonale të Bujqësisë.405 Ndërkohë, 

402 Në rastin e rrethanave të jashtëzakonshme dhe katastrofave natyrore, përcaktohen masa dhe procedura të 
tjera për kontrollin dhe eliminimin e sëmundjeve. Marrja e këtyre masave urdhërohet nga ministri, me 
propozimin e Drejtorisë së Shërbimit Veterinar, dhe në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Shëndetësisë 
dhe njësitë e qeverisjes vendore. (neni 27 i ligjit nr.10 465/2011)   
403 Për më shumë, shih nenin 22 të ligjit nr.10 465/2011. 
404 Shih nenet 4/107 dhe 127 të ligjit nr.10 465/2011 dhe <http://www.mbumk.gov.al/?page_id=554> 
405 <http://mbumk.gov.al/?page_id=1453> aksesuar më 15.11.2013. 
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sipas nenit 128 të ligjit, pjesë përbërëse e shërbimit veterinar është edhe shërbimi 
veterinar privat.  

Veterineri zyrtar (mjeku veterinar shtetëror) në territorin ku ushtron veprimtarinë, 
mbikqyr dhe kontrollon zbatimin e masave karantinore për kafshët, në rastet e 
shpërthimeve të sëmundjeve infektive, si dhe vendosjen e masave kur vërehen 
kundërvajtje administrative, në zbatim të këtij ligji. Vendosja e kafshëve në karantinë 
është një nga detyrat e veterinerit zyrtar gjatë ushtrimit të mbikëqyrjes, sipas dispozitave 
të këtij ligji. 

Kundërvajtjet administrative të parashikuara në nenin 134 të ligjit përfshijnë 
shkelje të dispozitave të ndryshme të këtij ligji, për të cilat veterineri zyrtar shtetëror 
ndëshkon me masat përkatëse të gjobës sipas rastit, pronarin ose kujdestarin e kafshës, 
mjekun veterinar privat, persona të tjerë fizikë dhe/ose juridikë.  

Në rast se shkelja e rregullave përkatëse për karantinën e kafshëve nga personat 
që janë të detyruar t’i zbatojnë ato ka sjellë, në lidhje shkakësore të drejtpërdrejtë, një 
pasojë të rëndë me karakter material ose vënien në rrezik të jetës dhe shëndetit të 
njerëzve, atëherë ajo formon kundërvajtjen penale të parashikuar në nenin 207 të KP. 
Edhe në këtë rast, KP ynë dallon nga KP të shteteve të tjera, në të cilët kjo vepër 
parashikohet si një vepër e rrezikimit abstrakt të kafshëve, ndërsa ardhja e pasojave të 
rënda përbën një rrethanë cilësuese të saj.  

Në fakt, ka raste kur epidemitë e kafshëve janë të transmetueshme edhe tek 
njerëzit406 duke sjellë pasoja të dëmtimit të rëndë të shëndetit apo vdekjen e tyre, sikurse 
ka qenë për shembull rasti i epidemisë së shpendëve në vitet 2006 e 2008, e cila u përhap 
në disa vende të botës duke shkaktuar jo vetëm ngordhjen e qindra mijëra shpendëve, por 
virusi i saj që u bart edhe tek njerëzit shkaktoi edhe vdekjen e rreth 100 personave.407 
Megjithatë, sikurse është theksuar edhe në literaturën juridike, pasoja që kërkohet në KP 
për këtë vepër nuk përshtatet me cilësimin e saj si një kundërvajtje penale në çdo rast 
dhe, për më tepër, si një kundërvajtje penale që dënohet vetëm me gjobë.408 Vihet re se, 
në këtë drejtim, KP në fuqi ka ndjekur kualifikimin e KP të mëparshëm, në të cilin vepra 
cilësohej si kundërvajtje penale edhe pse kërkonte si element përbërës shkaktimin e 
pasojave të rënda, ndonëse në dallim nga ky i fundit tashmë sanksioni nuk përfshin më, si 
alternativë, dënimin me burgim, si dhe në pasojat e kërkuara është përfshirë shprehimisht 
edhe rrezikimi i jetës e shëndetit të njerëzve. 

Në këtë kontekst, duke u bazuar edhe në objektivin kryesor të kreut të veçantë në 
të cilin është parashikuar kjo vepër penale në KP në fuqi, do të jetë e nevojshme që ajo, 
në të dy format e saj, të plotësohet me një figurë të thjeshtë të rrezikimit abstrakt, 
përkatësisht, të bimëve dhe të kafshëve, e cila do të konsiderohej e kryer që në momentin 
e shkeljes së rregullave përkatëse të karantinës, edhe pse nuk është shkaktuar asnjë pasojë 
e dëmshme, duke qenë i mjaftueshëm rrezikimi i përhapjes së sëmundjeve infektive në 
kafshë ose të parazitëve të rrezikshëm në bimë. Ndërkohë, krahas kësaj figure të thjeshtë 
me efekt të theksuar parandalues e që fokusohet dhe nxjerr më në pah rëndësinë e 
mbrojtjes së drejtpërdrejtë dhe prioritare të bimëve dhe shëndetit të kafshëve si objekt 

406 Sikurse përcaktohet edhe në nenin 4, pika 132 të ligjit nr.10 465/2011, në këto raste bëhet fjalë për 
“Zoonozë”, e cila është “çdo sëmundje ose infeksion që, në mënyrë të natyrshme, transmetohet, 
drejtpërdrejt ose tërthorazi, nga kafshët te njeriu”. 
407 I.Salihu, E drejta penale (Pjesa e Posaçme), vep. e cit., f. 390. 
408 Shih: I.Elezi, E drejta penale (Pjesa e Posaçme), vep. e cit., f. 346. 
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material i veprës (jo thjesht në funksion të mbrojtjes së pasurisë  ose të  njerëzve),409 
rekomandohet që ardhja e pasojave të rënda, të cilat aktualisht janë element përbërës i 
kësaj kundërvajtje penale, të parashikohet si rrethanë e cilësuar e veprës, duke sjellë në 
këtë mënyrë një ashpërsim të dënimit në këto raste, por njëkohësisht edhe ndryshim të 
kualifikimit të veprës nga kundërvajtje penale që dënohet vetëm me gjobë në krim ose 
minimalisht në kundërvajtje penale që dënohet në mënyrë alternative edhe me burgim 
deri në dy vjet.      

Megjithatë, vlen të theksohet se në plotësimet dhe ndryshimet e lartpërmendura që 
janë të nevojshme të bëhen në nenin 207 të KP, do të duhet të merret në konsideratë edhe 
forma e fajit me të cilën kryhet vepra. Aktualisht, i njëjti dënim i vetëm (me gjobë) 
parashikohet si për rastin kur vepra kryhet me dashje, ashtu edhe kur ajo kryhet nga 
pakujdesia. Në kontekstin e përmirësimeve që mund t’i bëhen dispozitës, duke marrë si 
model edhe KP të shteteve të tjera që dallohen për një qartësi më të madhe në këtë 
drejtim,410 por edhe eksperiencën me shtesat e vetme të bëra në të njëjtin kre të veçantë 
në vitin 2008, do të jetë e nevojshme që të bëhet një diferencim edhe në këtë drejtim, 
duke parashikuar një lloj dënimi apo një marzh dënimi më të rëndë për rastin kur vepra 
kryhet me dashje, në krahasim me rastin kur ajo kryhet nga pakujdesia.  

Duke iu referuar të dhënave statistikore mbi procedimet penale të regjistruara në 
shkallë Republike, si dhe numrin total të çështjeve të gjykuara nga gjykatat e ndryshme 
për kundërvajtjen penale të shkeljes së karantinës së bimëve dhe kafshëve, vihet re 
mungesa e rasteve konkrete në të cilat të jetë zbatuar në praktikë neni 207 i KP. Kështu, 
në periudhën 2009-2012,411 rezulton se nuk ka patur asnjë procedim penal dhe asnjë 
çështje të gjykuar për këtë vepër penale kundër mjedisit.   

 
3.3.10  Vepra të tjera penale që dëmtojnë ose rrezikojnë mjedisin. 

 
Sikurse konstatohet nga analiza e mësipërme e veprave penale të parashikuara në 

kreun IV të pjesës së posaçme të KP në fuqi, në ndërtimin e këtij kreu të veçantë që i 
është kushtuar veprave penale kundër mjedisit, ligjvënësi është përpjekur të përfshijë ato 
vepra penale që, sipas vlerësimit të tij, mjedisin e kanë objekt të drejtpërdrejtë kryesor 
dhe të përbashkët grupor. 

409 Në literaturën juridike dhe në jurisprudencën italiane është diskutuar gjerësisht mbi faktin nëse norma 
penale korresponduese e KP Italian, e cila kërkon si element të domosdoshëm vënien në rrezik të 
ekonomisë rurale, pyjore, apo të pasurisë zooteknike kombëtare, mund të konsiderohet si një normë që 
mbron në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe prioritare vetëm interesin ekonomik kombëtar apo është një normë 
që dënon fakte kriminale me një natyrë pluriofensive (pluralitet objektesh) dhe si e tillë merr në mbrojtje si 
interesin pasuror të individëve, si rendin ekonomik kombëtar, ashtu edhe bimët dhe kafshët. Megjithatë, 
edhe ata që përkrahin tezën e fundit, e cila përfshin bimët dhe shëndetin e kafshëve në objektin e mbrojtur, i 
referohen dimensionit mjedisor në lidhje të ngushtë me njeriun, dmth i mbrojnë ato vetëm në funksion të 
njeriut, duke e parë shëndetin e kafshëve dhe bimëve në funksion të dhe “thelbësor për ekzistencën e 
njeriut”.  (shih G.Di Nardo, G.Di Nardo, I reati ambientali, Padova, 2006, f.91 e në vijim, në: N.Jurisch, Il 
diritto penale dell’ambiente, vep.e cit., f. 75) 
410 Shih p.sh. KP të Kroacisë (neni 206), KP të Kosovës (neni 354), KP të Austrisë (seksionet 182 dhe 183), 
KP të Malit të Zi (neni 318) ose KP të Italisë (neni 500), të cilët i kanë kushtuar një/disa paragrafë të 
veçantë të dispozitës, sipas rastit, veprës së kryer nga pakujdesia, duke parashikuar edhe sanksionin 
përkatës, të përshtatur me ndryshimin në formën e fajit. 
411 Raporti i Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitet 2009, 2010 dhe 2011, si dhe 
Vjetari Statistikor i Ministrisë së Drejtësisë për vitet 2009, 2010, 2011 dhe 2012. 
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Krahas tyre, në KP ka edhe vepra të tjera penale, të cilat ndonëse ndodhen të 
shpërndara në krerë të ndryshëm për shkak të objektit të ndryshëm grupor, në mënyrë të 
paevitueshme cënojnë ose vënë në rrezik edhe mjedisin, si shkatërrimi me përmbytje,412 
shkatërrimi i pronës me mjete të tjera,413 prishja e qetësisë publike414, etj. Në këtë 
kontekst, në literaturën e huaj juridike, vepra të ngjashme janë përfshirë në grupin e të 
ashtuquajturave “vepra penale mjedisore”, ndonëse ato kanë një objekt tjetër kryesor dhe 
mjedisi e përbërësit e tij mbrohen vetëm në mënyrë indirekte, për të mbrojtur objektin 
kryesor të veprës në fjalë.415  

Ndërkohë, sikurse u theksua më lart, vepra të tjera të kundërligjshme, të cilat 
dëmtojnë ose rrezikojnë mjedisin, aktualisht janë të dënueshme në bazë të dispozitave që 
parashikojnë figura të përgjithshme të veprave penale të fushave të tjera, të tilla si 
kontrabanda me mallra të ndaluara, në të cilat përfshihen edhe lëndët ozonholluese dhe 
pajisjet që i përdorin ato, sipas përcaktimeve të Protokollit të Montrealit,416 shkelja e 
rregullave mbi lëndët radioaktive, ndërtimi i paligjshëm,417 etj, për shkak se për to, në KP 
në fuqi nuk janë parashikuar figura specifike në kreun e posaçëm të veprave penale 
kundër mjedisit.   

Veprat penale të lartpërmendura, ndonëse nuk janë parashikuar në KP specifikisht 
për mjedisin, mund të luajnë një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e tij, veçanërisht në 
rastet kur për një shkelje mjedisore nuk ekziston një normë penale specifike. Në 
literaturën juridike dhe jurisprudencën e shteteve të tjera, të cilat janë përballur edhe me 
problematikën e shpërndarjes së normave penale mjedisore jashtë Kodit Penal, në ligje të 
tjera, normat penale të KP të tyre që parashikojnë vepra penale të ngjashme (të gjera) janë 
përdorur shpesh për të plotësuar boshllëqet që kanë ekzistuar në legjislacionin e posaçëm 
lidhur me veprat penale kundër mjedisit, veçanërisht në drejtim të veprave penale të 

412 Neni 153 i KP: "Shkatërrimi apo dëmtimi me dashje i pronës me përmbytje dënohet me gjobë ose me 
burgim gjer në pesë vjet. Kur nga vepra penale kanë ardhur pasoja të rënda materiale, dënohet me burgim 
nga pesë gjer në dhjetë vjet.  Kur janë shkaktuar pasoja të rënda për jetën e shëndetin e njerëzve, dënohet 
me burgim nga pesë gjer në pesëmbëdhjetë vjet. 
413 Neni 154 i KP: “Shkatërrimi apo dëmtimi me dashje i pronës me mjete të tjera, që përbëjnë rrezik për 
mjedisin rrethues dhe jetën e njerëzve, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në pesë vjet.  Kur nga vepra 
penale kanë ardhur pasoja të rënda materiale, dënohet me burgim nga pesë gjer në dhjetë vjet.  Kur janë 
shkaktuar pasoja të rënda për jetën dhe shëndetin e njerëzve, dënohet me burgim nga pesë gjer në 
pesëmbëdhjetë vjet.” 
414 Neni 274 i KP: “Hedhja e gurëve apo sendeve të tjera në banesën e shtetasit, krijimi i zhurmave 
shqetësuese si, me anë të shkrepjes së armëve apo plasjeve të ndryshme, të përdorimit jashtë rregullave të 
sirenave të automjeteve, apo çdo lloj tjetër sjelljeje të papëlqyeshme, në rrugë, sheshe e vende publike, që 
cenojnë dukshëm qetësinë e moralin apo tregon mospërfillje të hapët për mjedisin, përbëjnë kundërvajtje 
penale dhe dënohen me gjobë ose me burgim gjer në dy vjet.” 
415 Shih për shembull N.Jurisch, Il diritto penale dell’ambiente, vep.e cit., f.50-79, dhe L.Ramacci, Diritto 
penale dell’ambiente, vep.e cit., f.27.  
416 Lëndë e pajisje të kësaj natyre janë përfshirë në listën e mallrave të ndaluara për importim, eksportim 
sipas përcaktimeve të bëra në VKM nr. 453, datë 23.06.2005 “Për miratimin e listës së pajisjeve, që 
përdorin lëndë ozonholluese, të cilat ndalohen të prodhohen e të importohen, si dhe rregullat e procedurat e 
zëvendësimit të lëndëve ozonholluese në pajisjet ekzistuese”, të ndryshuar.   
417 Neni 199/a i KP: “Ndërtimi i paligjshëm i një objekti në tokën e vet dënohet me gjobë ose me burgim 
deri në një vit. Po kjo vepër, e kryer në tokën publike ose shtetërore apo në tokën e tjetrit, dënohet me 
burgim nga një deri në pesë vjet.” 
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rrezikimit konkret dhe të dëmtimit të së mirës juridike “mjedis”418. Kështu për shembull, 
teoria e të drejtës penale mjedisore dhe jurisprudenca përkatëse italiane iu janë referuar 
disa dispozitave të gjera të KP, të cilat sipas vlerësimit të tyre e mbrojnë mjedisin, 
ndonëse sigurojnë vetëm një mbrojtje indirekte të tij. Konkretisht, në përgjithësi, por në 
ndonjë rast edhe me kundërshtime jo të vogla, është pranuar që krahas dispozitave që 
mbrojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë mjedisin, të tilla si shkatërrimi ose cënimi i bukurive 
natyrore, apo keqtrajtimi i kafshëve, në të ashtuquajturën “e drejtë penale mjedisore” të 
përfshihen edhe dispozitat e KP që parashikojnë vepra të tjera penale që nuk janë 
parashikuar specifikisht për mjedisin, të tilla si shkatërrimi nga përmbytja apo rrëshqitjet 
e dheut; shembja e ndërtesave dhe katastrofa të tjera me dashje, ku është përfshirë edhe 
katastrofa mjedisore (disastro ambientale)419; epidemia; helmimi i ujërave ose i 
substancave ushqimore, modifikimi dhe falsifikimi i substancave ushqimore; krimet nga 
pakujdesia kundër shëndetit publik; devijimi i ujërave dhe modifikimi i gjendjes së 
terrenit; dëmtimi i pasurisë; hedhja e rrezikshme e sendeve, ku është përfshirë edhe 
ndotja nga shkarkimi i valëve elektromagnetike420; dëmtimi i pasurisë arkeologjike, 
historike ose artistike kombëtare; shqetësimi në banesë ose prishja e qetësisë së 
personave, ku është përfshirë edhe ndotja akustike.421  

Për sa i përket veprave penale mjedisore që shkaktojnë pasoja të rënda për jetën e 
shëndetin e njerëzve, ligjvënësi shqiptar e ka zgjidhur në shumë raste çështjen e 
diskutueshme të konkurimit me vepra të tjera, pasi sikurse u theksua më lart gjatë 
analizës së veprave penale mjedisore të parashikuara në KP në fuqi, në shumë prej tyre 
shkaktimi i këtyre pasojave të rënda, që tregojnë për përmasat e gjera shkatërruese të 

418 Sipas N.Jurisch, në Itali, për veprat penale mjedisore të parashikuara në legjislacionin mjedisor, që 
përbëjnë shumicën e veprave penale kundër mjedisit, është përdorur vetëm teknika e inkriminimit të 
rrezikut abstrakt. (N.Jurisch, Il diritto penale dell’ambiente, vep.e cit., f. I dhe 39-42). 
419 Në një projekt të vitit 2007 mbi propozimin për shtimin në KP Italian të një titulli të ri të veçantë mbi 
“krimet kundër mjedisit” ishte përfshirë edhe një figurë konkrete e veçantë mbi katastrofën mjedisore 
(disastro ambientale) që konsistonte në futjen e kundërligjshme në mjedis të substancave ose energjisë që 
shkakton ose kontribuon në shkaktimin e një katastrofe mjedisore, e cila përkufizohej si “fakti që për shkak 
të rilevancës objektive, shtrirjes së dëmtimit fillestar, apo për shkak të numrit të njerëzve të dëmtuar ose të 
ekspozuar ndaj rrezikut, cënon sigurinë publike”. (shih N.Jurisch, Il diritto penale dell’ambiente, vep.e cit., 
f. 84-87.) 
420 Ka patur raste kur dispozita e KP mbi “hedhjen e rrezikshme të sendeve”(neni 674) është përdorur për 
të ndëshkuar edhe raste të ndotjes nga valët apo rrezet elektromagnetike, pasi sipas një interpretimi të 
zgjeruar në doktrinë dhe jurisprudencë është vlerësuar se fenomeni i shkarkimit të valëve elektromagnetike, 
të frekuencës së lartë dhe të ulët, hyn në fushën e zbatimit të një pjese të kësaj dispozite të KP për shkak të 
termave të gjerë të përdorur në të, duke patur parasysh se: së pari, në konceptin e “hedhjes” mund të 
përfshihet edhe shkarkimi i valëve elektromagnetike përmes linjave të energjisë, impianteve të 
radiotransmetimit ose impianteve të tjera; së dyti, në konceptin e “sendit” përfshihet edhe energjia 
elektromagnetike; së treti, në konceptin e aftësisë për të cënuar ose shqetësuar njerëzit  është e  arsyeshme 
të përfshihet edhe shkarkimi i valëve elektromagnetike, të cilat sipas studimeve shkencore janë të afta që të 
sjellin minimalisht efekte shqetësuese si pasojë e ekspozimit ndaj tyre. Megjithatë, ka edhe elementë të 
tjerë që duhet të merren në konsideratë në raste të tilla, si p.sh. pakujdesia si formë e fajit apo tejkalimi i 
kufijve të normave të lejuara të shkarkimeve. Vlen të theksohet se, lidhur me çështjen e zbatueshmërisë së 
kësaj dispozite të KP në fushën e re të ndotjes nga valët elektromagnetike ka patur qëndrime të ndryshme 
edhe në jurisprudencë, duke kontribuar në këtë mënyrë në debatin, tashmë të hapur edhe në fushën e të 
drejtës penale, mbi çështjen e ndotjes elektromagnetike. (L.Ramacci, Diritto penale dell’ambiente, vep.e 
cit., f.468-473 dhe 475- 479) 
421 N.Jurisch, Il diritto penale dell’ambiente, vep.e cit., f.50-79, dhe L.Ramacci, Diritto penale 
dell’ambiente, vep.e cit., f. 209-213, 262-264, 396-401, 433-437, 447-452, 467-500. 
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veprës, është parashikuar si rrethanë cilësuese e tyre në dispozitat përkatëse. Megjithatë, 
mbetet ende një hapësirë boshe që nevojitet të plotësohet, lidhur me rrethana të tjera 
cilësuese, aktualisht të munguara në këto dispozita dhe që lidhen drejtpërdrejt me pasojat 
e rënda në mjedis.    

Po kështu, lidhur me figurat e përgjithshme të veprave penale që kanë objekt të 
ndryshëm nga ai mjedisor, në të cilat mund të përfshihen edhe shkelje mjedisore që 
aktualisht nuk parashikohen si figura konkrete të veprave penale në kreun IV të pjesës së 
posaçme të KP, vlen të theksohet se nuk mund të konsiderohet e mjaftueshme ekzistenca 
e tyre dhe mundësia e referimit në to, duke patur parasysh se ligjvënësi shqiptar ka 
zgjedhur të parashikojë një kre të veçantë mbi veprat penale kundër mjedisit. Një fakt i 
tillë është konfirmuar edhe me shtesën e vetme të bërë në këtë kre të veçantë në vitin 
2008, nëpërmjet të cilës ligjvënësi ka shprehur në mënyrë të qartë qëndrimin e tij kundër 
mungesës së një norme të veçantë lidhur me zjarrvënien në pyje, duke patur parasysh 
faktin se ajo ka për objekt të drejtpërdrejtë dhe kryesor pikërisht mjedisin. Ky model i 
mirë rekomandohet të ndiqet edhe për figurat e tjera konkrete të veprave penale, të cilat 
sikurse është theksuar më lart gjatë analizës së veprave penale kundër mjedisit, është e 
nevojshme të shtohen si figura specifike në kreun mbi veprat penale kundër mjedisit.  

Ndërkohë, duke iu referuar edhe zhvillimeve të reja në fusha të ndryshme të 
legjislacionit sektorial, do të jetë e nevojshme që ligjvënësi t’i reflektojë këto zhvillime 
edhe përmes shtesave dhe ndryshimeve të tjera të domosdoshme në kreun e veçantë të 
KP, duke patur parasysh edhe detyrimet që vijnë si pasojë e transpozimit të direktivave të 
BE-së, nën dritën e Direktivave të krimit mjedisor të vitit 2008 dhe 2009. Në këtë 
kontekst, krahas ndryshimeve dhe shtesave që janë të nevojshme të bëhen në figurat 
konkrete ekzistuese të veprave penale kundër mjedisit, është e domosdoshme që në kreun 
IV të pjesës së posaçme të KP të trajtohen në mënyrë të veçantë edhe disa fenomene të 
tjera që po gjejnë gjithnjë e më shumë përhapje, të tilla si rrezikimi, dëmtimi apo 
shkatërrimi i zonave dhe specieve të mbrojtura, lëshimi në mjedis apo hedhja në treg në 
mënyrë të paligjshme e OMGJ-ve (Organizmave të Modifikuar Gjenetikisht), përdorimi, 
eksportimi, importimi apo tregtimi i paligjshëm i lëndëve ozonholluese, gjuetia e 
paligjshme422 apo keqtrajtimi i kafshëve, menaxhimi i paligjshëm i mbetjeve, ndotja nga 
valët elektromagnetike (e ashtuquajtur “elektrosmog”423), ndotja akustike, vënia në 
funksionim në mënyrë të kundërligjshme e impianteve ku kryhen veprimtari të 
rrezikshme për mjedisin, etj.  

Në këtë proces kompleks dhe të rëndësishëm mund t’i referohemi edhe modeleve 
të KP të shteteve të tjera që e kanë kryer tashmë këtë reformë, veçanërisht atyre që janë 
shtete anëtare ose drejt anëtarësimit në BE, të cilat përbëjnë modelin më të përshtatshëm 

422 Kriminalizimi i gjuetisë së paligjshme është rekomanduar së fundi edhe gjatë diskutimeve që janë 
zhvilluar në Komisionin parlamentar për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin, në kuadrin e 
propozimit për shpalljen e një moratoriumi dyvjeçar të gjuetisë në Shqipëri. Sikurse është theksuar nga 
zv.presidenti i Federatës së Gjuetarëve të Shqipërisë dhe nga një anëtar i Komisionit parlamentar, përballë 
situatës dramatike të gjuetisë së paligjshme në RSH do të jetë e nevojshme që gjatë periudhës së 
moratoriumit (të shpallur me ligjin nr.7, datë 30.01.2014) të ndryshohet edhe KP duke e klasifikuar gjuetinë 
e paligjshme si një vepër penale, ashtu sikurse është vepruar me kohë edhe me peshkimin e paligjshëm. 
(shih procesverbalin e datës 03.12.2013 të Komisionit parlamentar për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë 
dhe Mjedisin) 
423 L.Gizzi, Inquinamento elettromagnetico e responsabilita penale, në faqen e internetit  <http:// 
www.penalecontemporaneo.it/upload/Inquinamento%20elettromagnetico.pdf> 
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për t’u ndjekur në këtë drejtim, për shkak të referimit në të njëjtin legjislacion të 
përbashkët evropian.   
 
3.4 Vështrim krahasues mbi veprat penale kundër mjedisit.  
 
Në varësi të zgjedhjes së ligjvënësit ose të sistemit të së drejtës të cilit i përkasin, shtetet e 
ndryshme e kanë të parashikuar katalogun e veprave penale kundër mjedisit në KP, në 
ligje të tjera në fushën e mbrojtjes së mjedisit, ose pjesërisht në këto ligje dhe pjesërisht 
në KP. Kjo zgjedhje, me sa duket ka ndikuar edhe në modelet e përdorura për mbrojtjen e 
mjedisit nëpërmjet të drejtës penale, pasi modeli më i thjeshtë i veprave të rrezikimit 
abstrakt rezulton të jetë ndjekur gjerësisht në ato shtete, në të cilat normat penale gjenden 
kryesisht në legjislacionin administrativ mjedisor.424   

Ndonëse veprat penale kryesore kundër mjedisit, veçanërisht ato në fushën e 
ndotjes së mjedisit, gjenden të parashikuara në legjislacionin e shteteve të ndryshme, ato 
janë karakterizuar nga dallime thelbësore midis shteteve të ndryshme në drejtim të 
formave në të cilat janë parashikuar, si dhe elementeve kryesorë të domosdoshëm të 
figurave konkrete. Për shembull, në disa shtete, për veprën penale të ndotjes së mjedisit 
janë parashikuar tre figura të veçanta me elementë specifikë në varësi të komponentit 
ndaj të cilit drejtohet vepra penale (ujë, tokë, ajër), ndërsa në shtete të tjera është 
parashikuar një vepër e vetme dhe e përgjithshme e ndotjes së mjedisit. Megjithatë, vlen 
të theksohet se dallimet e mëdha që ekzistojnë midis shteteve lidhur me veprat penale 
kundër mjedisit vijnë edhe si pasojë e dallimeve që ato kanë në lidhje me kuptimin e 
koncepteve apo termave të caktuar të së drejtës së mjedisit, si p.sh. dallimet lidhur me 
kuptimin e termit “ndotje”, etj. Në këtë drejtim, vihet re se disa shtete si p.sh. Gjermania, 
Kosova etj, kanë parashikuar në KP të tyre edhe përkufizimin e disa termave të caktuar, 
në kuptimin që ato do të kenë në këtë ligj penal.  

Gjithashtu, në varësi edhe të zhvillimeve të reja në të drejtën dinamike të mjedisit, 
si dhe tendencave në rritje të problematikave të shfaqura në praktikë në fusha të caktuara, 
ligjvënësit e shteteve përkatëse kanë reaguar qoftë duke ashpërsuar dënimet apo duke 
shtuar forma të reja të veprave penale ekzistuese, qoftë duke shtuar edhe vepra të reja 
lidhur me ato fusha që kanë patur nevojë për mbrojtje juridike-penale. Një rol të 
rëndësishëm nxitës në këtë drejtim kanë luajtur edhe organizatat ndërkombëtare përmes 
nismave të ndryshme në fushën e mbrojtjes juridike penale të mjedisit.   

Në kuadrin e BE-së, si Shtetet Anëtare, ashtu edhe shtetet e tjera që janë drejt 
anëtarësimit në të, kanë bërë ndryshime dhe plotësime në legjislacionin e tyre kombëtar 
mbi veprat penale kundër mjedisit, për shkak të detyrimeve që ato kanë në kontekstin e 
transpozimit të Direktivës 2008/99/KE mbi mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet të drejtës 
penale. Në disa nga Shtetet Anëtare më të zhvilluara, të cilat kanë patur edhe një të drejtë 
penale mjedisore të zhvilluar, ndryshimet e nevojshme kanë qenë minimale dhe madje ka 
patur edhe raste si ai i Francës, ku nuk është gjykuar e nevojshme që të bëhen ndryshime 
apo plotësime, duke e konsideruar mëse të plotë legjislacionin ekzistues mbi veprat 
penale kundër mjedisit.  

Në një studim të kryer përpara miratimit të kësaj direktive ka rezultuar se, në 
legjislacionet e Shteteve Anëtare ekzistonin divergjenca të mëdha në disa drejtime, të 

424 M.G. Faure, G.Heine (Koordinatorë), Final Report: Criminal Penalties in EU Member States’ 
Environmental Law, vep. e cit., f. 329. 
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cilat e kanë vështirësuar shumë krahasimin e tyre me njëri-tjetrin.425 Në këtë kontekst, 
përpjekjet për harmonizim të legjislacioneve penale në këtë fushë përfaqësojnë një hap të 
rëndësishëm edhe në drejtim të krijimit të hapësirave të reja për legjislacione penale 
kombëtare që janë më lehtësisht të krahasueshme midis tyre.  

Në bazë të këtij studimi, krahas modelit të rrezikimit abstrakt, në disa raste, 
legjislacioni penal i shteteve të ndryshme synon të dënojë rrezikimin konkret të 
interesave dhe vlerave ekologjike, duke vlerësuar se në këto raste dëmi potencial ndaj 
mjedisit është më serioz, në krahasim me rrezikimin që është thjesht abstrakt.426 Në ato 
shtete që e kishin reformuar apo modernizuar më tej të drejtën penale mjedisore është 
konstatuar se kjo e fundit përmbante një numër të madh dispozitash të detajuara, të cilat 
ishin të larmishme bazuar në shkallën e rrezikshmërisë së rrezikimit, duke parashikuar 
dënime më të rënda për rastet e rrezikimit konkret në krahasim me rastet e rrezikimit 
abstrakt. Si të tilla, ligjet moderne të këtyre shteteve është vlerësuar se tashmë 
parashikojnë kushte për dënueshmërinë e krimeve mjedisore në vetvete, duke mos qenë 
më të kufizuara vetëm në parashikimin e sanksioneve për mosrespektim të rregullave 
administrative. 

Ndonëse në shtete të ndryshme të Evropës janë vënë re disa dallime të 
rëndësishme në fushën e mbrojtjes së veçantë të mjedisit nëpërmjet të drejtës penale, një 
pikë takimi midis tyre është arritur të evidentohet dhe ajo konsiston në qëndrimin e 
përbashkët të tyre se mbrojtja e mjedisit në një nivel të lartë nuk mund të arrihet vetëm 
përmes ndëshkimit me sanksione penale të një shkeljeje të dispozitave administrative, 
pasi kjo tashmë konsiderohet e pamjaftueshme në arritjen e këtij objektivi të 
rëndësishëm.427 Sikurse kanë theksuar koordinatorët e këtij studimi, të gjitha shtetet 
evropiane pajtohen me vlerësimin se interesat dhe vlerat ekologjike janë 
mjaftueshmërisht të rëndësishme sa të mund të mbrohen nëpërmjet të drejtës penale që në 
fazat e hershme, duke përfshirë këtu edhe rastet kur vlerat ekologjike thjesht janë vënë në 
rrezik.   

Duke u bazuar në faktin se Direktiva e BE-së për Krimin Mjedisor 2008/99/KE 
përfaqëson një hap thelbësor në përpjekjen për harmonizimin e legjislacioneve kombëtare 
në fushën e të drejtës penale të mjedisit, vështrimi krahasues mbi veprat penale kundër 
mjedisit në vijim të këtij punimi do të përqendrohet kryesisht në veprat penale të 
parashikuara në legjislacionin e Shteteve Anëtare të BE-së, duke përfshirë krahas 
shteteve që kanë një të drejtë penale mjedisore të zhvilluar, edhe shtetin më të ri anëtar që 
i përket rajonit të Ballkanit Perëndimor sikurse edhe Shqipëria. Eksperienca e këtyre 
shteteve lidhur me transpozimin e Direktivës së Krimit Mjedisor në legjislacionin e tyre 
të brendshëm dhe veçanërisht në ato shtete që i kanë përqendruar veprat penale kryesore 
në KP të tyre, mund të shërbejë edhe si një model i mirë për vlerësimin mbi ndryshimet 
dhe plotësimet e nevojshme lidhur me veprat penale kundër mjedisit që janë të 
parashikuara aktualisht në legjislacionin penal shqiptar.   
 

425 Po aty, f. 3. Ky studim është bazuar në informacionin e paraqitur nga raportuesit e secilit Shtet Anëtar 
(Austri, Belgjikë, Danimarkë, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Irlandë, Itali, Luksemburg, Hollandë, 
Portugali, Spanjë, Suedi, Mbretëri e Bashkuar). Përgatitja e raportit final mbi këtë studim është koordinuar 
nga Prof. Dr. Michael G. Faure dhe Prof.Dr. Günter Heine. 
426 Po aty, f. 329-330. 
427 Po aty, f.330. 
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3.4.1 Veprat penale kundër mjedisit në shtete të sistemit common law 
 
Në shtetet që i përkasin sistemit common law, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 

Mbretëria e Bashkuar, Irlanda, etj., të cilat tradicionalisht nuk mbështeten tek kodifikimi i 
normave penale,428 veprat penale kundër mjedisit janë të shpërndara në ligje të ndryshme.  
 

3.4.1.1 Veprat penale kundër mjedisit në legjislacionin e SHBA-ve. 
 

Në SHBA, veprat penale mjedisore në nivel federal, të cilat zakonisht për efekt 
studimi ndahen në dy grupe kryesore që konsistojnë përkatësisht në vepra penale të 
ndotjes dhe vepra penale kundër kafshëve të egra, janë të shpërndara në një mori ligjesh 
të ndryshme, kryesisht me natyrë administrative, të cilat përfshijnë: ligjin federal mbi 
kontrollin e ndotjes së ujërave (i njohur ndryshe edhe si ligji për ujin e pastër), ligjin për 
parandalimin e ndotjes nga anijet, ligjin për sigurinë e ujit të pijshëm, ligjin për energjinë 
atomike, ligjin për kontrollin e zhurmave, ligjin për ajrin e pastër, ligjin për ruajtjen dhe 
rigjenerimin e burimeve (mbetjet e rrezikshme), ligjin federal mbi transportimin e 
materialeve të rrezikshme, ligjin mbi reagimin, kompensimin dhe përgjegjësinë e plotë 
mjedisore, ligjin kuadër mbi peshkimin dhe kafshët e egra, ligjin për speciet e rrezikuara, 
etj.429  Ndërkohë, titulli i veçantë i Kodit të Shteteve të Bashkuara (United States Code 
ose U.S.C.) kushtuar “Krimeve dhe Procedurës Penale” (i ashtuquajturi “Kodi Penal i 
SHBA-ve”) përmban vetëm një kapitull të veçantë mbi “Kafshët, zogjtë, peshqit dhe 
bimët” (kapitulli 3, seksionet 41-49), në të cilin janë parashikuar si vepra penale, disa 
sjellje të caktuara të kryera në kundërshtim me rregullat ligjore, të tilla si: gjuetia, ngritja 
e kurtheve, kapja, pengimi ose vrasja me dashje e çdo lloj zogu, peshku ose kafshe të 
egër, ose marrja apo shkatërrimi i vezëve ose prishja e çerdheve të zogjve ose peshqve të 
tillë, në çdo hapësirë tokësore ose ujore që është veçuar ose rezervuar në bazë të ligjeve 
të Shteteve të Bashkuara si vend migrimi ose shumimi për zogj, peshq apo kafshë të tilla, 
ose dëmtimi, shqetësimi apo shkatërrimi me dashje i çdo prone të Shteteve të Bashkuara 
në këto hapësira tokësore ose ujore; etj.430 

Sipas përkufizimit të dhënë nga Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit në SHBA, 
vepra penale kundër mjedisit është një lloj shkeljeje mjedisore për të cilën Kongresi ka 
parashikuar sanksione penale (dënim me burgim dhe/ose gjobë penale) për shkak se 
personat fizikë ose juridikë kanë vendosur me ndërgjegje të plotë që të shkelin ligjin 
mjedisor ose kanë vepruar me pakujdesi të tillë sa që sjellja e tyre ka rezultuar në një 
shkelje të rëndë.431  

Kështu, për shembull një nga shkeljet mjedisore që është parashikuar si vepër 
penale në ligjin për ujin e pastër432 konsiston në: (1) shkarkimin apo futjen në një sistem 

428 Po aty, f. 329. 
429 United States Attorneys’ Manual (USAM): Chapter 5-11.000 : Enviromental Crimes, 5-11.101, në faqen 
e internetit <http://www.justice.gov/usao/eousa/foia_reading_room/usam/title5/11menv.htm> dhe United 
States Environmental Protection Agency, America’s Environmental Crime Fighters, në faqen e internetit 
<http://www2.epa.gov/enforcement/criminal-enforcement-pamphlets-and-brochures>  
430 Për më shumë, shih Titullin 18 të U.S.C. në faqen e internetit <http://www.law.cornell.edu/uscode/ 
text/18> 
431 <http://www.epa.gov/region9/enforcement/cid/faq.html> 
432 Federal Water Pollution Control Act, 33 U.S.C. seksioni 1319 (c) (1) (B) dhe (2) (B), në faqen e 
internetit <http://www.law.cornell.edu/uscode/text/33/1319>. 
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kanalizimi ose në një vepër publike të trajtimit të ujërave të ndotura, të një ndotësi ose 
substance të rrezikshme433 që personi e ka ditur, ose nëse do të ishte i arsyeshëm duhej ta 
kishte ditur se mund të shkaktonte plagosjen e personit apo dëmtimin e pronës, ose (2) 
shkarkimin apo futjen në një sistem kanalizimi ose në një vepër publike të trajtimit të 
ujërave të ndotura, të një ndotësi ose substance të rrezikshme, nga një person që, duke 
mos vepruar në përputhje me të gjitha kërkesat apo lejet federale, shtetërore ose lokale 
bën që vepra e trajtimit të shkelë ndonjë kufi të shkarkimit ose kusht të vënë në lejen 
përkatëse të lëshuar për të në bazë të këtij ligji. Kjo vepër mund të kryhet me dashje 
(knowingly) ose nga pakujdesia (negligently). Për secilën formë të fajit është parashikuar 
nga një dispozitë e veçantë, në të cilën janë përcaktuar edhe kufij të ndryshëm të dënimit 
penal që mund të caktohet ndaj autorit të veprës. Konkretisht, për veprën të kryer me 
dashje është parashikuar dënim me gjobë nga 5.000  deri në 50.000 dollarë për çdo ditë sa 
është kryer shkelja dhe/ose dënim me burgim jo më shumë se 3 vjet, ndërsa për veprën të 
kryer nga pakujdesia është parashikuar dënim me gjobë nga 2.500  deri në 25.000 dollarë 
për çdo ditë sa është kryer shkelja dhe/ose dënim me burgim deri në një vit. Dënim më i 
rëndë është parashikuar për rastin e përsëritjes së shkeljes nga personi që është dënuar më 
parë për të njëjtën shkelje, pasi në këtë rast personi që e ka kryer atë me dashje dënohet 
me gjobë deri në 100.000 dollarë për çdo ditë sa është kryer shkelja dhe/ose me burgim 
deri në 6 vjet, ndërsa nëse e ka kryer veprën nga pakujdesia dënohet me gjobë deri në 
50.000 dollarë për çdo ditë sa është kryer shkelja dhe/ose me burgim deri në 2 vjet.  

 
3.4.1.2 Veprat penale kundër mjedisit në Angli dhe Uells 

 
Edhe në të drejtën angleze që zbatohet në Angli dhe Uells, veprat penale 

mjedisore janë të shpërndara në shumë akte ligjore në fushën e mbrojtjes së mjedisit. Ato 
karakterizohen nga mungesa e uniformitetit, pasi zhvillimi i të drejtës penale mjedisore të 
këtij vendi është karakterizuar nga fragmentarizmi dhe inkoherenca434, gjë që ka çuar në 
shfaqjen e shumë papajtueshmërive midis ligjeve që trajtojnë lloje të ndryshme të 
veprave penale mjedisore, të cilat dalin në pah në ndërtimin apo formulimin shumë të 
ndryshëm të figurave konkrete të veprave penale mjedisore në ligjet në fjalë.435 Duke u 
bazuar në objektin përkatës, krimet mjedisore tipike, të cilat janë parashikuar në ligjet 
mjedisore kryesore, paraqiten si vijon: 
- ndotja e ajrit, e parashikuar në ligjin për ajrin e pastër (Clean Air Act) të vitit 1993, e 

cila konsiston në shkarkimin e tymrave të errët; 
- ndotja e tokës, e parashikuar në ligjin për mbrojtjen e mjedisit (Environmental 

Protection Act) të vitit 1990, e cila konsiston në mosrespektimin e një njoftimi për 
rehabilitim;  

- vepër penale që prek cilësinë e ujit të pijshëm, i parashikuar në ligjin për industrinë e 
ujit (Water Industry Act) të vitit 1991, i  cili konsiston në furnizimin me ujë që është i 
papërshtatshëm për konsumim nga njerëzit; 

433 Në një pikë të veçantë të të njëjtit nënseksion të këtij ligji (nënseksioni (c), pika 7) është dhënë edhe 
kuptimi i termit “substancë e rrezikshme”, në të cilin janë përfshirë disa grupe të caktuara të substancave, si 
p.sh. ndotësit toksikë të listuar në seksionin 1307(a) të këtij ligji, etj. 
434 W.Wilson, Making Environmental Laws Work, Hart, Oxford, 1998, f.110, në S. Bell, D. McGillivray, 
Environmental Law, vep.e cit., f.258.  
435 S. Bell, D. McGillivray, Environmental Law, vep. e cit., f.258. 
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- vepra penale në fushën e taksave mjedisore, të parashikuara në ligjet për financat 
(Finance Act) të viteve 1996 dhe 2000, të cilat konsistojnë në shmangien nga pagimi i 
taksës së lendfillit dhe i taksës për ndryshimin klimatik (Climate Change Levy);   

- vepër penale në fushën e pyjeve, e parashikuar në ligjin për pyjet (Forestry Act) të 
vitit 1967,  e cila konsiston në prerjen e paligjshme të pemëve;  

- vepër penale në fushën e organizmave të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), e 
parashikuar në ligjin për mbrojtjen e mjedisit të vitit 1990, e cila konsiston në 
lëshimin e paautorizuar të OMGJ-ve në mjedis; 

- vepra penale në fushën e substancave të rrezikshme dhe zonave me rrezik për 
aksidente madhore, të parashikuara në Rregulloret mbi kontrollin e rreziqeve nga 
aksidentet madhore (Control of Major Accident Hazards Regulations) të vitit 1999 
dhe që përfshijnë vepra penale që lidhen me depozitimin, lajmërimin dhe planifikimin 
e emergjencave në raste rreziku të aksidenteve madhore;   

- vepra penale në fushën e lejeve të mjedisit, të parashikuara në Rregulloret mbi Lejet e 
Mjedisit (Environmental Permitting Regulations) të vitit 2007, të cilat konsistojnë për 
shembull në ushtrimin e veprimtarisë pa lejen përkatëse;  

- vepër penale në fushën e pesticideve, e parashikuar në Rregullat mbi kontrollin e 
pesticideve (Control of Pesticides Regulations) të vitit 1986, e cila konsiston në 
keqpërdorimin e pesticideve;  

- vepër penale në lidhje me zhurmat, e parashikuar në ligjin për mbrojtjen e mjedisit të 
vitit 1990, e cila konsiston në mosrespektimin e njoftimit për uljen e zhurmës; 

- vepër penale në fushën e menaxhimit të mbetjeve, e parashikuar në ligjin për 
mbrojtjen e mjedisit të vitit 1990, i cili konsiston në asgjësimin ose trajtimin e 
kundërligjshëm të mbetjeve;  

- vepër penale në fushën e nxjerrjes së ujërave (Water abstraction), i parashikuar në 
ligjin për burimet ujore (Water Resources Act) të vitit 1991, i cili konsiston në 
nxjerrjen e ujërave pa qenë i pajisur me licencë;  

- ndotja e ujërave, e parashikuar në ligjin për burimet ujore të vitit 1991, e cila 
konsiston në shkaktimin ose lejimin me dashje të futjes së lëndës ndotëse në ujërat që 
janë objekt i këtij ligji (ujërat e kontrolluar);  

- veprat penale kundër faunës dhe florës së egër (Wildlife crime), të parashikuara në 
ligjin mbi florën dhe faunën e egër (Wildlife and Countryside Act) të vitit 1981, 
Rregulloren e Këshillit të BE-së nr.338/97 mbi tregtimin e florës dhe faunës së egër 
dhe në Rregulloret mbi kontrollin e tregtimit të specieve të rrezikuara (Control of 
Trade in Endangered Species (Enforcement) Regulations) të vitit 1997, të cilat 
përfshijnë vepra penale në fushën e kontrollit mbi tregtimin dhe posedimin e bimëve 
dhe kafshëve të egra, në fushën e mbrojtjes së habitateve, si dhe në fushën e tregtimit 
të specieve të rrezikuara. 436 

 
3.4.2 Veprat penale kundër mjedisit në Francë 
Edhe në disa shtete të tjera të Evropës, ndonëse tradicionalisht i përkasin sistemit 

civil law dhe kanë një KP ku parashikohen veprat penale, shumica apo tërësia e veprave 
penale mjedisore nuk janë parashikuar në kodin penal përkatës, por në ligje të tjera në 

436 Kjo listë e përmbledhur e krimeve më kryesore është një adaptim nga C.DuPont dhe P.Zakkow, Trends 
in Environmental Sentencing in England and Wales, DEFRA, London, 2003, në: S. Bell, D. McGillivray, 
Environmental Law, vep. e cit., f.257-258.  
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fushën e mbrojtjes së mjedisit.437 Kështu, në Francë, me përjashtim të disa veprave të 
përfshira në KP (i ashtuquajturi “terrorizmi ekologjik” i parashikuar në nenin 421-2, si 
dhe nenet 521-1 dhe 521-2 të kapitullit të veçantë mbi keqtrajtimin e rëndë ose trajtimin 
mizor ndaj kafshëve), shumica e veprave penale mjedisore nuk janë parashikuar në këtë 
të fundit. Megjithatë, një karakteristikë e veçantë e këtij shteti është se pjesa më kryesore 
e kuadrit rregullator për mjedisin është e kodifikuar dhe e sistemuar në një kod të 
veçantë.438  

Në Kodin Mjedisor francez,439 i cili është ndërtuar me shtatë Libra, të ndarë sipas 
objektit të veçantë të mbrojtur, veprat penale mjedisore janë parashikuar në dispozita të 
veçanta kushtuar posaçërisht sanksioneve penale për shkeljet e dispozitave të fushës 
përkatëse. Për shembull, në Librin II, titulli I, i cili iu është kushtuar ujit dhe mjedisit 
ujor, është parashikuar vepra penale e ndotjes së ujërave që konsiston në hedhjen, 
shkarkimin ose lejimin e rrjedhjes, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose jo, në ujërat 
sipërfaqësore, nëntokësore ose detare, të një ose më shumë substancave, veprimi apo 
reagimi i të cilave shkakton, qoftë edhe vetëm përkohësisht, efekte të dëmshme në 
shëndetin e njerëzve, faunën dhe florën, modifikime thelbësore në regjimin normal të 
furnizimit me ujë, ose kufizime në përdorimin e ujërave për larje (neni L216-6, paragrafi 
i parë). Në rast se shkarkimi i substancave të tilla në ujë bëhet në bazë të një autorizimi, 
respektimi i urdhërimeve të këtij të fundit përbën shkak për përjashtimin nga përgjegjësia 
penale, pasi në të njëjtën dispozitë të Kodit Mjedisor është parashikuar shprehimisht se 
kjo sjellje formon veprën penale të lartpërmendur vetëm kur nuk janë respektuar 
urdhërimet e përcaktuara në autorizimin përkatës. Një formë e veçantë e kësaj vepre 
konsiston në shkarkimin apo braktisjen e sasive të mëdha të mbetjeve në ujërat 
sipërfaqësore, nëntokësore ose detare brenda kufijve territorialë, në plazhe ose hapësira 
bregdetare (neni L216-6, paragrafi i tretë).  

Po kështu, në titullin II të të njëjtit Libër të Kodit Mjedisor francez, i cili i është 
kushtuar ajrit, parashikohet vepra penale e ndotjes së ajrit që konsiston në çlirimin e 
substancave ndotëse që shkaktojnë ndotjen e ajrit, në shkelje të detyrimeve të përcaktuara 
në një njoftim zyrtar (neni L 226-9, paragrafi i dytë). Në fushën e menaxhimit të 
mbetjeve, në Librin V të këtij kodi janë kriminalizuar shkelje të ndryshme, të tilla si 
transferimi i mbetjeve tek një person që nuk është operator i një impianti të miratuar, 
eksportimi ose importimi i mbetjeve pa përmbushur kërkesat ligjore, transportimi ose 
tregtimi i mbetjeve pa përmbushur kërkesat ligjore, mosdërgimi i informacionit të 
kërkuar, etj.440 Në nenin L536-4 të titullit të veçantë të po të njëjtit libër është parashikuar 
një vepër penale e veçantë në fushën e organizmave të modifikuar gjenetikisht, e cila 

437 Në një studim të METRO mbi dënimet penale në të drejtën mjedisore të shteteve anëtare të BE-së janë 
evidentuar disa raste, të tilla si në Francë, Itali, Greqi, Belgjikë, Luksemburg, Suedi (M.G. Faure, G.Heine 
(Koordinatorë), Final Report: Criminal Penalties in EU Member States’ Environmental Law, vep. e cit., f. 
329). 
438 M.Roquette-Pfister, Environmental law and practice in France: overview, Clifford Chance, Paris, 2013, 
në faqen e internetit <http://uk.practicallaw.com/7-503-4572?service=crossborder#a902442>. 
439 Environmental Code (http://www.legifrance.gouv.fr/Traductions/en-English/Legifrance-translations) 
ndryshuar me Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation 
des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement 
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025134953&dateTexte=&categori
eLien=id) 
440 Shih nenin L541-46 të Kodit Mjedisor francez. 
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konsiston në kryerjen pa autorizimin përkatës të (1) lëshimit të OMGJ-ve ose të një 
kombinimi të tyre, apo (2) të hedhjes në treg të një produkti që konsiston në ose përmban 
OMGJ.  Vepra të tjera penale janë parashikuar në fushën e gjuetisë në nenet L428-1 deri 
428-18 të titullit përkatës. Në këto dispozita janë parashikuar edhe rrethana të veçanta të 
cilësuara të gjuetisë së kundërligjshme, të tilla si kryerja e veprës penale gjatë natës ose 
në kohë të ndaluar, me mjete të ndaluara, etj.   

Veprat penale mjedisore të parashikuara në këtë kod dënohen me dënime 
kumulative (burgim dhe gjobë), të parashikuara në masa fikse. Kështu, për veprat e 
lartpërmendura të ndotjes së ujërave dhe ndotjes së ajrit është parashikuar dënim me 2 
vjet burgim dhe me gjobë 75,000 Euro. E njëjta masë e gjobës, por e shoqëruar me 
dënimin me burgim prej 1 viti është parashikuar për veprën penale të lartpërmendur në 
lidhje me OMGJ. Krahas dënimeve për personat fizikë, në normat penale përkatëse janë 
parashikuar dispozita të veçanta për personat juridikë, që përcaktojnë dënimet për këta të 
fundit duke iu referuar dispozitave të KP kushtuar dënimeve për personat juridikë. 

 Vlen të theksohet se Franca është i vetmi ndër shtetet anëtare të BE-së, i cili ka 
çmuar se legjislacioni i tij mjedisor në fuqi i plotësonte të gjitha kërkesat e Direktivës 
2008/99/KE mbi mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet të drejtës penale, duke qenë se ky shtet 
ka raportuar se nuk është konsideruar e nevojshme që të hartoheshin dispozita të reja 
ligjore për transpozimin e kësaj Direktive në legjislacionin kombëtar.441  

 
3.4.3 Veprat penale kundër mjedisit në Itali 
 
Në ngjashmëri me Francën, edhe në Itali, me përjashtim të disa veprave penale të 

parashikuara në KP, shumica e veprave penale mjedisore nuk janë parashikuar në këtë të 
fundit, por në ligje të tjera në fushën e mbrojtjes së mjedisit, të cilat në një pjesë kryesore 
të tyre janë sistemuar dhe integruar në të ashtuquajturin “Kod Mjedisor” apo “Tekst Unik 
Ambiental” (Testo Unico Ambientale442), të ndryshuar ndër vite.443 Një karakteristikë, e 
cila lidhet me detyrimet si një shtet anëtar i BE-së, konsiston në faktin se shumë norma 
penale në fushën e mbrojtjes së mjedisit rezultojnë të jenë miratuar në kuadrin e 
transpozimit të direktivave evropiane.444 Megjithatë, sikurse është theksuar në 
jurisprudencën dhe doktrinën italiane, në këtë proces të përafrimit të legjislacionit janë 
evidentuar edhe shumë gabime dhe mospërputhje.445   

Në Kodin Mjedisor italian,446 i cili është ndarë në gjashtë Pjesë kryesore me 
norma që rregullojnë disa fusha të caktuara në lidhje me mbrojtjen e mjedisit,447 janë 

441 Shih raportimin e Francës në National provisions communicated by the Member States concerning: 
Directive 2008/99/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on the 
protection of the environment through criminal law, në faqen e internetit <http://eur-lex.europa.eu/ 
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72008L0099:EN:NOT#FIELD_FR> 
442 Dekreti legjislativ nr.152, datë 3 prill 2006 mbi “Normat në fushën ambientale”. 
443 Shih L.Ramacci, Diritto penale dell’ambiente, vep.e cit., f.9 dhe 27, si dhe N.Jurisch, Il diritto penale 
dell’ambiente, vep.e cit., f.38.  
444 L.Ramacci, Diritto penale dell’ambiente, vep.e cit., f.24. 
445 Po aty, f.9-12. 
446 Versioni i plotë, i azhornuar i këtij dekret-ligji në: <http://www.altalex.com/?idnot=33891> 
447 Konkretisht, gjashtë pjesët e Kodit Mjedisor përmbajnë norma që rregullojnë përkatësisht: dispozitat e 
përbashkëta dhe parimet e përgjithshme (Pjesa I), procedurat për vlerësimin strategjik mjedisor, për 
vlerësimin e ndikimit në mjedis dhe për autorizimin mjedisor të integruar (Pjesa II), mbrojtjen e tokës dhe 
luftën kundër shkretërizimit, si dhe mbrojtjen e ujërave nga ndotja dhe menaxhimin e burimeve ujore (Pjesa 
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parashikuar edhe disa vepra penale konkrete, të shpërndara në pjesë të ndryshme të këtij 
kodi sipas objektit të veçantë. Kështu, në Pjesën e dytë të këtij kodi, me shtesat e vitit 
2010 janë parashikuar disa figura konkrete të veprave penale që lidhen me shkeljen e 
procedurave përkatëse për pajisjen me autorizimin mjedisor të integruar, të tilla si: 
ushtrimi i disa veprimtarive të përcaktuara në një nga shtojcat e këtij kodi (p.sh. fonderitë 
e metaleve të hekurit me një kapacitet prodhues më shumë se 20 tonë në ditë, si një nga 
impiantet që ushtrojnë veprimtari në fushën e prodhimit dhe transformimit të 
metaleve),448 pa qenë i pajisur me autorizimin mjedisor të integruar ose pas pezullimit 
apo revokimit të këtij autorizimi, ushtrimi i veprimtarive të tilla pas urdhërit për mbyllje 
të impiantit, etj. 449 

Në një dispozitë të veçantë të Pjesës së tretë të këtij kodi janë parashikuar disa 
vepra penale në fushën e mbrojtjes së ujërave nga ndotja, të menaxhimit të burimeve 
ujore, si dhe të mbrojtjes së tokës. Në bazë të nenit 137, dënohet penalisht kushdo që hap 
ose në ndonjë mënyrë bën të mundur shkarkime të reja të ujërave të ndotura industriale 
në ujë ose në tokë, pa qenë i pajisur me autorizim ose pas pezullimit apo revokimit të 
autorizimit. Po kjo vepër dënohet më rëndë nëse lidhet me shkarkimin e ujërave të 
ndotura industriale që përmbajnë ndonjë nga substancat e rrezikshme të caktuara në një 
nga shtojcat e këtij kodi, të tilla si arsenik, mërkur, plumb, etj. 450 Gjithashtu, lidhur me 
shkarkimin e ujërave të ndotura industriale që përmbajnë substanca të rrezikshme të 
caktuara janë kriminalizuar edhe shkarkimet e kryera duke mos respektuar kërkesat e 
autorizimit ose kërkesat e tjera të autoriteteve kompetente, si dhe shkarkimet e bëra tej 
vlerave kufi të përcaktuara në tabelat përkatëse të shtojcës në fjalë të kodit, apo tej 
kufijve më rigorozë të përcaktuar nga rajonet apo provincat autonome ose nga autoritetet 
kompetente sipas nenit 107, paragrafi i parë. Një dënim kumulativ (burgim i lehtë dhe 
gjobë e lehtë) më i rëndë është parashikuar për rastet kur gjatë shkarkimit të tyre janë 
tejkaluar edhe kufijtë e përcaktuar për disa substanca të rrezikshme në Tabelën 3/A të së 
njëjtës shtojcë (V) të kësaj pjese të kodit në lidhje me disa cikle prodhuese specifike, të 
tilla si mërkuri, trikloretileni, etj. Në këtë rast, dënimi i parashikuar përfshin bashkërisht 
dënimin me burgim të lehtë nga 6 muaj deri në 3 vjet, si dhe dënimin me gjobë të lehtë 
nga 6,000 deri në 120,000 Euro. I njëjti dënim është parashikuar edhe për operatorin e 
impiantit të trajtimit të ujërave të ndotura urbane, i cili gjatë shkarkimit të tyre tejkalon 
vlerat-kufi të parashikuara si më lart. Ndër veprat penale të tjera të parashikuara në këtë 
fushë është përfshirë edhe shkelja e kërkesave që lidhen me instalimin dhe menaxhimin e 
kontrollit automatik, si dhe shkelja e detyrimit për ruajtjen e rezultateve të këtij kontrolli, 
sikurse kërkohet në dispozitën përkatëse mbi kontrollin e shkarkimeve të substancave të 
rrezikshme. Për këto shkelje është parashikuar një alternativë e vetme dënimi, e cila 
konsiston në dënimin me burgim të lehtë deri në dy vjet. Vlen të theksohet se për të gjithë 
veprat penale të parashikuara në nenin 137 të Kodit Mjedisor është parashikuar mundësia 

III), menaxhimin e mbetjeve dhe rikuperimin e zonave të ndotura (Pjesa IV), mbrojtjen e ajrit dhe uljen e 
shkarkimeve në atmosferë (Pjesa V), si dhe mbrojtjen përmes shpërblimit për dëmet e shkaktuara në mjedis 
(Pjesa VI).  
448 Shih shtojcën VIII të pjesës së dytë të Kodit Mjedisor, të shtuar me dekretin legjislativ nr.128, datë 
29.06.2010. 
449 Shih pikat 1 deri 3 të nenit 29- quattuordecies, të shtuar me dekretin legjislativ nr.128, datë 29.06.2010. 
450 Shih Tabelën 5 të Shtojcës 5 për Pjesën III të Kodit Mjedisor në Decreto Legislativo: Norme in materia 
ambientale, Allegati, f.133-4, në faqen e internetit <https://intranet.unige.it/sicurezza/documents/ 
allegatidecretoambientale1523aprile2006.pdf> 
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e uljes së dënimit penal me 1/2 deri 2/3 e tij në rast se, para dhënies së vendimit penal, 
subjekti ka riparuar plotësisht dëmin.451  

Në pjesën kushtuar mbrojtjes së ajrit (pjesa V) janë parashikuar disa vepra penale, 
të cilat përfshijnë: instalimin apo vënien në punë të një fabrike, e cila prodhon shkarkime 
në atmosferë, pa autorizimin e kërkuar, ose vazhdimin e veprimtarisë me autorizim të 
skaduar, pezulluar ose revokuar, shkeljen e kufijve të lejuar të shkarkimeve apo shkeljen 
e kërkesave të përcaktuara në autorizim452, gjatë ushtrimit të veprimtarisë në fabrikë, si 
dhe mosrespektimin e disa detyrimeve për dhënie informacioni sipas kërkesave të 
parashikuara në këtë kod.453 Gjithashtu, një vepër penale e veçantë që është parashikuar 
në lidhje me impiante të caktuara që prodhojnë shkarkime në atmosferë, konsiston në 
djegien e materialeve ose substancave që nuk përbëjnë mbetje, në kundërshtim me 
kërkesat e titullit I të kësaj pjese të kodit, të cilat synojnë parandalimin dhe kufizimin e 
ndotjes atmosferike,454 nëse djegia është kryer në impiantet e përfshira në po të njëjtin 
titull.455 Për të gjitha këto vepra penale është parashikuar një dënim që përfshin në formë 
alternative burgimin e lehtë dhe gjobën e lehtë. 

Një vend të rëndësishëm ndër veprat penale mjedisore të parashikuara në këtë kod 
e zënë veprat e parashikuara në pjesën që i është kushtuar menaxhimit të mbetjeve (Pjesa 
IV). Në nenin 256 të Kodit Mjedisor janë parashikuar vepra penale të tilla si: (1) braktisja 
apo depozitimi i pakontrolluar i mbetjeve, e kryer nga titullarët e ndërmarrjeve dhe 
përgjegjësit e personave juridikë në kontekstin e ushtrimit të një veprimtarie ekonomike, 
ose futja e mbetjeve në ujërat sipërfaqësore ose ato nëntokësore, në kundërshtim me 
dispozitën që ndalon braktisjen apo depozitimin e pakontrolluar të mbetjeve mbi dhe nën 
tokë, si dhe futjen e çdo lloj mbetjeje të ngurtë apo të lëngshme në ujërat sipërfaqësore 
dhe nëntokësore; (2) ushtrimi i veprimtarive të grumbullimit, transportimit, rikuperimit, 
asgjësimit, tregtimit dhe ndërmjetësimit për mbetjet, pa autorizimin apo lejen e kërkuar 
në bazë të dispozitave përkatëse të ligjit. Në varësi të llojit të mbetjeve, kjo vepër dënohet 
përkatësisht, me burgim të lehtë nga 3 muaj deri në 1 vit ose me gjobë të lehtë nga 2,600 
deri në 26,000 Euro nëse bëhet fjalë për mbetje jo të rrezikshme, ndërsa për mbetjet e 
rrezikshme është parashikuar dënim me burgim të lehtë nga 6 muaj deri në 2 vjet dhe me 
gjobë të lehtë nga 2,600 deri në 26,000 Euro, të cilat jepen bashkërisht; (3) groposja e 
paautorizuar e mbetjeve, e cila dënohet më rëndë nëse është bërë, qoftë edhe pjesërisht, 
për të asgjësuar mbetje të rrezikshme.  

Për rastet kur veprimet e përfshira në të tre veprat e lartpërmendura janë kryer në 
mosrespektim të kërkesave të përcaktuara ose të referuara në autorizim, si dhe të 
kërkesave dhe kushteve të kërkuara për regjistrimin ose komunikimin e informacionit, 
është parashikuar përgjysmimi i dënimit të parashikuar në dispozitat përkatëse.456 

Vepra të tjera penale në fushën e mbetjeve përfshijnë: kryerjen e veprimeve të 
ndaluara të përzierjes së mbetjeve, për të cilën është parashikuar dënim kumulativ me 
burgim dhe gjobë; depozitimin e përkohshëm në vendin e prodhimit të mbetjeve spitalore 
të rrezikshme, në kundërshtim me dispozitat përkatëse të këtij kodi, nëse sasia e mbetjeve 

451 Shih nenin 140 të Kodit Mjedisor italian. 
452 Me përjashtim të rastit kur këto kërkesa apo vlera kufi janë përcaktuar në autorizimin mjedisor të 
integruar, për të cilin zbatohen sanksionet e parashikuara në pjesën përkatëse (pjesa II- shiko më lart). 
453 Shih nenin 279, paragrafët 1 deri në 6, të Kodit Mjedisor italian.  
454 Shih nenin 267 të Kodit Mjedisor italian.  
455 Neni 296/1/a i Kodit Mjedisor italian. 
456 Neni 256, paragrafi 4 i Kodit Mjedisor italian. 
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të depozituara është mbi 200 litra; mosbindjen ndaj urdhërit të Kryetarit të Bashkisë, të 
lëshuar në lidhje me rikuperimin e zonës së ndotur në rastin e braktisjes ose depozitimit 
të pakontrolluar të mbetjeve mbi dhe nën tokë, si dhe futjes së çdo lloj mbetjeje të ngurtë 
apo të lëngshme në ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore; mospërmbushjen e detyrimit 
për ndarjen e mbetjeve që janë përzier në kundërshtim me ndalimin e parashikuar në këtë 
kod, kur ndarja e tyre është teknikisht dhe ekonomikisht e mundur pa rrezikuar shëndetin 
e njerëzve dhe duke mos përdorur metoda dhe procese që mund të vënë në rrezik 
mjedisin.457  

Krahas këtyre veprave, në dy dispozita të veçanta të Kodit Mjedisor italian janë 
parashikuar trafikimi i paligjshëm i mbetjeve dhe veprimtaria e organizuar për trafikimin 
e paligjshëm të mbetjeve, të cilat janë edhe veprat penale që dënohen më rëndë nga të 
gjithë të tjerat në fushën e mbetjeve. Në bazë të nenit 259, trafikimi i paligjshëm i 
mbetjeve dënohet me dënim kumulativ që konsiston në gjobë të lehtë nga 1,550 deri në 
26,000 Euro dhe burgim të lehtë deri në 2 vjet, të cilat jepen bashkërisht. Dënimi për këtë 
vepër rëndohet nëse janë trafikuar mbetje të rrezikshme. Në çdo rast, konfiskohet 
detyrimisht mjeti i transportit me të cilin është kryer vepra. Ndërkohë, organizimi i 
trafikimit të paligjshëm të mbetjeve, i parashikuar në nenin 260 të këtij kodi, është e 
vetmja vepër që është klasifikuar si krim dhe dënohet me burgim të rëndë si dënim 
kryesor, i cili është parashikuar nga 1 deri në 6 vjet. Ky dënim i rëndë është parashikuar 
për këdo që, me qëllim nxjerrjen e një përfitimi të padrejtë, përmes kryerjes së disa 
veprimeve dhe përmes përgatitjes me mjete dhe veprimtari të vazhdueshme të 
organizuara, jep, merr, transporton, eksporton, importon ose në ndonjë mënyrë tjetër 
menaxhon në mënyrë abuzive sasi të mëdha të mbetjeve. Në rastin e mbetjeve me 
radioaktivitet të lartë, krimi është në rrethana të cilësuara dhe dënohet me burgim të rëndë 
nga 3 deri në 8 vjet.   

Krahas Kodit Mjedisor, vepra të tjera penale që drejtohen kundër sektorëve apo 
fushave specifike të mbrojtjes së mjedisit janë parashikuar në ligje të tjera, si p.sh. në 
dekretin legjislativ për implementimin e Direktivës së Këshillit të BE-së mbi kontrollin e 
rreziqeve nga aksidentet madhore që përfshijnë substanca të rrezikshme,458 në ligjin për 
mbrojtjen e faunës së egër dhe ushtrimin e gjuetisë,459 në dekretin legjislativ për 
implementimin e Direktivës së BE-së mbi lëshimin e qëllimshëm në  mjedis të 
organizmave të modifikuar gjenetikisht,460 etj.  

Në të ashtuquajturën “e drejtë penale mjedisore” italiane përfshihen edhe disa 
dispozita të caktuara të Kodit Penal italian, i cili ndonëse nuk përmban një kre të veçantë 

457 Shih nenin 256 paragrafët 5 dhe 6, si dhe nenin 255, paragrafi 3 dhe në lidhje me këtë të fundit shih edhe 
nenin 187, paragrafi 3, nenin 177, paragrafi 4 dhe nenin 192, paragrafët 1 dhe 2 të Kodit Mjedisor Italian.  
458 Shih nenin 27 të dekretit legjislativ nr. 334, datë 17.08.1999 “Për implementimin e Direktivës 96/82/KE 
mbi kontrollin e rreziqeve nga aksidentet madhore që përfshijnë substanca të rrezikshme”, në të cilin janë 
parashikuar disa figura konkrete të veprave penale që konsistojnë në mosveprime të ndryshme në 
kundërshtim me detyrimet përkatëse (si p.sh. në mosparaqitjen brenda afateve të caktuara të raportit të 
sigurisë, të cilit i referohet neni 8 i këtij dekreti, etj).  
459 Shih nenin 30 të ligjit nr. 157, datë 11.02.1992 “Për mbrotjen e faunës së egër dhe ushtrimin e gjuetisë”, 
në të cilin janë parashikuar disa figura konkrete të veprave penale, si p.sh. ushtrimi i gjuetisë në kohë të 
ndaluara, në parqe kombëtare, në parqe natyrore rajonale, në parqe dhe kopshte urbane, etj.  
460 Shih nenet 34 deri 36 të dekretit legjislativ nr. 224, datë 08.07.2003 “Implementimi i Direktivës 
2001/18/KE mbi lëshimin e qëllimshëm në mjedis të organizmave të modifikuar gjenetikisht”, në të cilin 
janë parashikuar disa figura konkrete të veprave penale, si p.sh. lëshimi i qëllimshëm i një OMGJ pa 
njoftuar paraprakisht autoritetin kompetent kombëtar, etj. 
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për veprat penale kundër mjedisit, ka edhe dispozita që mbrojnë drejtpërdrejt komponentë 
të mjedisit, krahas atyre që sigurojnë vetëm një mbrojtje indirekte të tij.461 Në këto norma 
penale të KP janë parashikuar vepra të tilla si shkatërrimi ose cënimi i bukurive natyrore, 
keqtrajtimi i kafshëve, etj. Lidhur me mbrojtjen juridike penale të kafshëve, e cila është 
bazuar kryesisht në kundërvajtjen penale të braktisjes së kafshëve (neni 727), në vitin 
2004 ligjvënësi italian ka prezantuar risi të rëndësishme, duke shtuar një titull të ri mbi 
krimet kundër ndjeshmërisë për kafshët,462 ku përfshihen krimet e vrasjes së kafshëve, 
keqtrajtimit të tyre, spektaklet dhe manifestimet e ndaluara, si dhe ndalimi i luftimeve 
midis kafshëve.  

Në kuadrin e transpozimit të Direktivave të Krimit Mjedisor janë bërë dy shtesa 
në KP, të cilat lidhen vetëm me kundërvajtjet penale dhe jo me krimet. Konkretisht, me 
dekretin nr. 121, datë 7.7.2011, 463 pas kundërvajtjes penale të braktisjes së kafshëve 
është shtuar neni 727-bis mbi vrasjen, shkatërrimin, kapjen, marrjen, mbajtjen e 
individëve të specieve të kafshëve ose bimëve të egra të mbrojtura, ku përjashtohen rastet 
kur këto veprime, të kryera përtej rasteve të lejuara, lidhen me një sasi të papërfillshme të 
individëve të tillë dhe kanë një ndikim të papërfillshëm në statusin e ruajtjes të specieve. 
Gjithashtu, pas kundërvajtjes penale të shkatërrimit të pasurive kombëtare arkeologjike, 
historike ose artistike, është shtuar neni 733-bis mbi shkatërrimin ose dëmtimin e 
habitatit në brendësi të një zone të mbrojtur, i cili dënon këto veprime nëse ato janë kryer 
përtej rasteve të lejuara. Në këtë dispozitë të re është dhënë edhe kuptimi i termave 
“specie të mbrojtura të kafshëve ose bimëve të egra” dhe “habitat në brendësi të një zone 
të mbrojtur”, në kuptim të dy dispozitave të reja të KP, duke iu referuar edhe direktivave 
përkatëse të BE-së.  

 
3.4.4 Veprat penale kundër mjedisit në Gjermani 
 
Në vijim do t’i referohemi eksperiencës së disa shteteve të tjera anëtare ose drejt 

rrugës për anëtarësim në BE, të cilat në ngjashmëri me Republikën e Shqipërisë kanë një 
kapitull të veçantë për veprat penale mjedisore në kodet e tyre penale.  

461 N.Jurisch, Il diritto penale dell’ambiente, vep.e cit., f.50-79, dhe L.Ramacci, Diritto penale 
dell’ambiente, vep.e cit., f. 209-213, 262-4, 396-401, 433-7, 447-452, 467-500. Ndër dispozitat e KP që 
parashikojnë vepra të tjera penale që nuk janë parashikuar specifikisht për mjedisin, përmenden: 
shkatërrimi nga përmbytja apo rrëshqitjet e dheut; shembja e ndërtesave dhe katastrofa të tjera me dashje, 
ku është përfshirë edhe katastrofa mjedisore (disastro ambientale); epidemia; helmimi i ujërave ose i 
substancave ushqimore, modifikimi dhe falsifikimi i substancave ushqimore; krimet nga pakujdesia kundër 
shëndetit publik; devijimi i ujërave dhe modifikimi i gjendjes së terrenit; dëmtimi i pasurisë; hedhja e 
rrezikshme e sendeve, ku është përfshirë edhe ndotja nga shkarkimi i valëve elektromagnetike; dëmtimi i 
pasurisë arkeologjike, historike ose artistike kombëtare; shqetësimi në banesë ose prishja e qetësisë së 
personave, ku është përfshirë edhe ndotja akustike. 
462 L.Ramacci, Diritto penale dell’ambiente, vep.e cit., f. 489, si dhe Legge 20 luglio 2004, nr.189 
“Disposizioni concernenti il divieto di maltratamento degli animali nonché l’impiego degli stessi in 
combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate” (Gazzetta Ufficiale n.178 dell 31 Luglio 2004) 
në faqen e internetit <http://www.altalex.com/ index.php?idnot=7589>  
463 Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n.121 “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale 
dell’ambiente, nonche’ della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa 
all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni.” (Gazzetta Ufficiale 
n.177 dell'1-8-2011), neni 1, në faqen e internetit <http://www.altalex.com/index.php?idnot=53428> 
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 Një ndër këto shtete është edhe Gjermania, e cila ka shërbyer si një ndër modelet 
në hartimin e KP tonë. Në këtë shtet anëtar të BE-së, veprat penale më kryesore kundër 
mjedisit janë përqendruar në KP me reformën e vitit 1980, ndërsa disa dispozita penale të 
caktuara kanë mbetur ende të shpërndara në ligje të tjera, me natyrë administrative.464 
Nëpërmjet kësaj reforme të rëndësishme, e cila është vlerësuar edhe si moment i 
themelimit për herë të parë të së drejtës penale mjedisore gjermane, shumica e 
dispozitave penale që parashikonin vepra penale mjedisore janë zhvendosur nga ligjet e 
ndryshme për në KP, duke theksuar në këtë mënyrë rrezikshmërinë e krimeve 
mjedisore.465 Qëllimi i integrimit të këtyre normave penale në KP ka qenë rritja e 
ndërgjegjësimit të publikut për mjedisin, si dhe luftimi i veprave penale kundër 
mjedisit.466  

E drejta penale mjedisore është pasuruar më tej me Ligjin e dytë mbi Luftën 
kundër Kriminalitetit Mjedisor të vitit 1994, objektivi i të cilit ka qenë luftimi më efektiv 
i kriminalitetit mjedisor.467 Përmes kësaj reforme, në kapitullin e veçantë të KP mbi 
veprat penale kundër mjedisit (kapitulli 29)  janë shtuar vepra penale të reja, sikurse është 
ndotja e tokës,468 e cila mungonte në katalogun e veprave penale kundër mjedisit, pasi 
ligjvënësi i viteve ‘80 e kishte konsideruar tokën si një objekt që meritonte mbrojtje 
vetëm në varësi të masës dhe mënyrës së përdorimit apo shfrytëzimit të saj.469 Kjo shtesë 
është vlerësuar si një ndryshim shumë i rëndësishëm në qëndrimin e ligjvënësit gjerman 
në drejtim të së ashtuquajturës “mbrojtje kualitative të tokës”470, pasi ajo tashmë 
vlerësohet si një e mirë juridike mjedisore autonome.471  

Shtesa të tjera të rëndësishme që janë bërë me reformën e vitit 1994 konsistojnë 
në dispozitën e re penale kundër transportimit ndërkufitar apo trafikut të paligjshëm të 
mbetjeve, në shtimin e një vepre penale që lidhet me mbajtjen dhe transportimin e 
mallrave të rrezikshme, kur kjo sjellje krijon rreziqe të caktuara, si dhe në shtimin e një 
seksioni (neni) të veçantë mbi shkaktimin e zhurmave, dridhjeve dhe rrezatimit 
jojonizues.472 Këto shtesa kanë shërbyer ndër të tjera edhe për  transpozimin e direktivave 

464 M.G. Faure, G.Heine (Koordinatorë), Final Report: Criminal Penalties in EU Member States’ 
Environmental Law, vep.e cit., f. 185; I.Rusu, V.Negruţ, M.Pocora, G.Goga, M.Balan-Rusu, Legal liability 
in environmental law, vep. e cit., f.51; N.Jurisch, Il diritto penale dell’ambiente, vep.e cit., f.132. 
465 A. Gallas, J. Werner, Transboundary Environmental Crimes: German Experiences and Approaches, në 
Proceedings of the Fifth International Conference on Environmental Compliance and Enforcement, Vol.1 
(INECE 1998), f.376, në faqen e internetit <http://www.inece.org/5thvol1/gallas.pdf>. 
466 H.Schlemminger, C.-P. Martens (eds.), German Environmental Law for Practitioners, 2nd Edition, 
Kluwer Law International, 2004, f. 205. 
467 Po aty. 
468 Seksioni 324a i KP të Gjermanisë. 
469 N.Jurisch, Il diritto penale dell’ambiente, vep.e cit., f.134 dhe 146-147. Si rezultat i këtij qëndrimi të 
ligjvënësit të viteve ‘80, toka mbrohej vetëm përmes zbatimit të dy dispozitave të tjera të KP, përkatësisht 
seksionit 326 mbi trajtimin e paautorizuar të mbetjeve të rrezikshme dhe seksionit 329, pika 3 mbi 
rrezikimin e zonave të mbrojtura, përmes disa veprave të caktuara që bien në kundërshtim me një urdhër 
apo ndalim të miratuar me synim mbrojtjen e një zone të ruajtjes së natyrës, një zone të veçuar përkohësisht 
si një zonë për ruajtjen e natyrës, apo për mbrojtjen e një parku kombëtar, si dhe përmes zbatimit të 
dispozitave të tjera të legjislacionit penal plotësues dhe rregulloreve administrative.  
470 Në kuptimin e mbrojtjes së funksioneve të tokës që janë të rëndësishme për njeriun dhe mjedisin, nga 
dëmet e provokuara përmes futjes së substancave që janë të huaja për përbërjen e saj natyrale.   
471 N.Jurisch, Il diritto penale dell’ambiente, vep.e cit., f.147. 
472 H.Schlemminger, C.-P. Martens (eds.), German Environmental Law for Practitioners, vep. e cit., f. 205. 
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evropiane mbi mbetjet, si dhe për plotësimin e boshllëqeve që ishin identifikuar ndërkohë 
nga doktrina.473 

Në këtë kontekst, sistemi i mbrojtjes juridike penale që është zgjedhur nga 
ligjvënësi gjerman është vlerësuar si një sistem i plotë, me një sistemim të arsyeshëm të 
normave penale që shfaqet jo vetëm brenda për brenda Kodit Penal, por edhe në drejtim 
të koordinimit me të drejtën administrative, e cila sanksionon ato shkelje që janë thjesht 
formale dhe që, si të tilla, janë konsideruar nga ligjvënësi si më pak të rënda.474 

Në kuadrin e detyrimeve përkatëse për transpozimin e Direktivës së Krimit 
Mjedisor (2008/99/KE) në legjislacionin penal të brendshëm, ligjvënësi gjerman ka 
vlerësuar të nevojshme bërjen e disa ndryshimeve e shtesave në dispozita të caktuara të 
kapitullit të veçantë të KP.475 Megjithatë, vlen të theksohet se struktura e përgjithshme e 
këtij kapitulli nuk ka ndryshuar dhe në të parashikohen po ato vepra penale mjedisore që 
parashikoheshin edhe para ndyshimeve të vitit 2011.  

Në kapitullin 29 të pjesës së posaçme të KP gjerman476 janë parashikuar disa 
figura konkrete të veprave penale mjedisore, të cilat përfshijnë si vepra penale që 
rrezikojnë, ashtu edhe vepra penale që dëmtojnë. Për secilën prej tyre, forma e fajit 
përfshin si dashjen, ashtu edhe pakujdesinë. Ligjvënësi gjerman ka parashikuar paragrafë 
të veçantë në varësi të formës së fajit me të cilën kryhet e njëjta vepër, duke diferencuar 
në këtë mënyrë edhe sanksionin përkatës, i cili natyrisht është parashikuar më i lehtë në 
rastin kur vepra është kryer nga pakujdesia.  

Në rastet kur vepra penale mjedisore mund të përbëjë kundërvajtje penale, për të 
cilat, si rregull, faza e tentativës nuk është e dënueshme, me përjashtim të rasteve kur 
parashikohet ndryshe,477 ligjvënësi ka parashikuar një paragraf të veçantë mbi 
dënueshmërinë e veprës penale të mbetur në tentativë pothuajse në çdo dispozitë 
relevante të këtij kapitulli të pjesës së posaçme të KP.  

Një veçori tjetër e veprave penale mjedisore në KP gjerman qëndron në faktin se, 
disa rrethana cilësuese që lidhen me raste veçanërisht të rënda të veprave penale 
mjedisore janë parashikuar në një dispozitë të përbashkët (seksioni 330), në të cilën janë 
përfshirë si rrethana cilësuese që lidhen me pasoja të rënda apo rrezikim për pasoja të 
rënda në njerëz, ashtu edhe rrethana cilësuese që lidhen me dëmet e shkaktuara në mjedis. 
Kjo dispozitë iu referohet vetëm veprave penale të kryera me dashje, ndërsa pasojat e 
rënda duhet të kenë ardhur së paku nga pakujdesia.478  

Megjithatë, duke patur parasysh se të gjithë veprat penale mjedisore të 
parashikuara në dispozitat pararendëse të këtij kapitulli të veçantë të KP kanë si element 
të domosdoshëm veprimin në mungesë apo në kundërshtim me lejen, autorizimin apo 

473 N.Jurisch, Il diritto penale dell’ambiente, vep.e cit., f. 134. 
474 Po aty, f.259-260. 
475 Strafrechtsänderungsgesetz zur Umsetzung der Richtlinie des EP und des Rates über den 
strafrechtlichen Schutz der Umwelt, 06.12.2011, Bundesgesetzblatt Jahrgang 2011 Teil I Nr.64, në faqen e 
internetit <http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/recht/BGBl._I_S._2557.pdf> 
476 German Criminal Code, as amended, translated by Prof. Dr. Michael Bohlander, juris GmbH, 
Saarbrücken, 2012, në faqen e internetit <http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/ 
german_criminal_code.pdf> 
477 Shih seksionin 23, pika (1) të KP të Gjermanisë. 
478 Në bazë të seksionit 18 të KP të Gjermanisë, në rastet kur ligjvënësi ka parashikuar një dënim më të 
rëndë duke u bazuar në rrethana të posaçme apo në një pasojë më të rëndë të veprës, ky dënim mund të 
caktohet vetëm nëse autori ka vepruar së paku me pakujdesi ndaj kësaj pasoje.   
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rregullat ligjore përkatëse administrative, një rëndësi të veçantë merr seksioni në vijim (§ 
330a), në të cilin rastet veçanërisht të rënda të rrezikimit përmes shkarkimit të helmeve 
janë parashikuar direkt si vepra penale, të pavarura nga rregulloret apo aktet 
administrative individuale479 që mund të përjashtojnë personin nga përgjegjësia penale në 
rastin e veprave të tjera, qoftë edhe ato në rrethana cilësuese të parashikuara në seksionin 
330. Ky është i vetmi përjashtim nga e ashtuquajtura “varësi administrative” e veprave 
penale mjedisore, e cila është vlerësuar si nga veçoritë dhe fushat problematike më të 
debatueshme në të drejtën penale mjedisore.480  

Me përjashtim të rasteve veçanërisht të rënda, për të gjithë figurat konkrete të 
veprave penale kundër mjedisit, dënimi kryesor i parashikuar në sanksionin e dispozitave 
përkatëse përfshin në formë alternative burgimin dhe gjobën. 

Gjithashtu, një veçori tjetër e KP gjerman është se, në një dispozitë të veçantë481 
në fund të kapitullit që i është kushtuar veprave penale kundër mjedisit, ligjvënësi 
gjerman ka përcaktuar kuptimin që do të kenë në kontekstin e këtij kapitulli disa terma 
kryesorë, të tillë si: “ujëra”, “impiant nuklear”, “mallra të rrezikshme”, “detyrim në bazë 
të së drejtës administrative”, “veprim pa një leje, plan të miratuar ose lejime të tjera”. Në 
vitin 2011, me ligjin për transpozimin e Direktivës së BE-së mbi Krimin Mjedisor është 
shtuar edhe një përkufizim i ri mbi kuptimin që do të kenë terma të tillë si “detyrim në 
bazë të së drejtës administrative”, “leje” etj, në rastin kur vepra është kryer në një shtet 
tjetër anëtar të BE-së. Në këtë rast, këto terma i referohen detyrimeve, ndalimeve, lejeve, 
etj, në bazë të legjislacionit ose të një akti tjetër sovran të atij shteti anëtar, për sa kohë që 
me këto të fundit po implementohet një akt ligjor i BE-së ose Euroatom-it mbi mbrojtjen 
nga rreziqet ose efektet e dëmshme në mjedis, veçanërisht në njerëz, kafshë ose bimë, në 
ujë, ajër ose tokë.482     

Ligjvënësi gjerman ka zgjedhur që të parashikojë tre vepra penale të ndotjes, 
përkatësisht për ujin, tokën dhe ajrin. Në bazë të seksionit 324 të KP, ndotja e ujërave 
konsiston në ndotjen ose përkeqësimin e cilësisë së ujërave483, pa autorizimin e autoritetit 
kompetent.  

Ndotja e tokës, e cila parashikohet në seksionin e shtuar 324a, konsiderohet e 
kryer nëse, me futjen, lejimin e hyrjes ose shkarkimin e substancave në tokë, duke 
shkelur detyrimet që ekzistojnë në bazë të së drejtës administrative, është shkaktuar 
ndotja e tokës ose përkeqësimi i saj: (1) në një mënyrë të tillë sa mund të dëmtojë 
shëndetin e një njeriu, kafshët, bimët, pasuri të tjera me vlerë të konsiderueshme, ose 
ujërat; apo (2) në një masë të konsiderueshme.  

Lidhur me veprën penale të ndotjes së ajrit, në seksionin 325 të KP janë 
parashikuar disa forma të kryerjes, të cilat përfshijnë përkatësisht rastet kur një person:  

479 C.Waling, G.Heine, Environmental Criminal Law in the Federal Republic of Germany with regard to 
the situation in the Netherlands, në faqen e internetit <http://www.walingadvocaten.nl/wp-
content/uploads/2010/05/Environmental-criminal-law-in-the-federal-republic-of-germany-with-regard-to-
the-situation-in-the-Netherlands.pdf> 
480 H.Schlemminger, C.-P. Martens (eds.), German Environmental Law for Practitioners, 2nd Edition, 
Kluwer Law International, 2004, f. 206. 
481 Seksioni 330d i KP të Gjermanisë. 
482 Nënseksioni i ri (2) në §330d të KP të Gjermanisë. 
483 Në bazë të përkufizimit të dhënë në seksionin 330d të KP gjerman, me termin “ujëra” do të kuptohen 
ujërat sipërfaqësore, nëntokësore, si dhe detet. 
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(1) me veprimet ose mosveprimet e kryera gjatë operimit të një impianti, 
veçanërisht të një fabrike ose makinerie, në shkelje të detyrimeve që ekzistojnë në bazë të 
së drejtës administrative, shkakton ndryshime të cilësisë së ajrit, të cilat mund të 
dëmtojnë shëndetin e një njeriu, kafshët, bimët, ose pasuri të tjera me vlerë të 
konsiderueshme që ndodhen jashtë zonës që i përket impiantit; 

(2) gjatë operimit të një impianti, veçanërisht të një fabrike ose makinerie, në 
shkelje të detyrimeve që ekzistojnë në bazë të së drejtës administrative, çliron sasi të 
konsiderueshme të substancave të dëmshme në ajrin jashtë territorit ku ndodhet impianti;  

(3) duke shkelur detyrimet që ekzistojnë në bazë të së drejtës administrative, 
çliron në ajër sasi të konsiderueshme të substancave të dëmshme, kur kjo nuk përbën 
formën e lartpërmendur të veprës në paragrafin (2). 

Në rastin e parë janë përjashtuar shprehimisht mjetet rrugore me motor, mjetet 
hekurudhore, si dhe avionët e anijet.  

Lidhur me termin “substanca të dëmshme”, i cili është përdorur në dy format e 
tjera të veprës, ligjvënësi gjerman ka përcaktuar në të njëjtën dispozitë të KP se me këtë 
term do të kuptohen ato substanca, të cilat janë në gjendje që të shkaktojnë: 

-  dëmtimin e shëndetit të një njeriu, kafshëve, bimëve, ose të pasurive të tjera me 
vlerë të konsiderueshme; apo  

-  ndotjen ose, në ndonjë mënyrë tjetër, përkeqësimin, e zgjatur në kohë, të ujit, 
ajrit ose tokës.       

Sikurse u theksua më lart, me reformën e vitit 1994 është shtuar një seksion i ri 
mbi shkaktimin e zhurmave, dridhjeve dhe rrezatimit jojonizues, e cila tashmë 
parashikohet si një vepër penale e veçantë.484 Në bazë të seksionit 325a të KP, kjo vepër 
konsiderohet e kryer kur një person, gjatë operimit të një impianti, veçanërisht të një 
fabrike ose makinerie:  

(1) duke shkelur detyrimet që ekzistojnë në bazë të së drejtës administrative, 
shkakton zhurma, të cilat mund të dëmtojnë shëndetin e një njeriu që ndodhet jashtë 
zonës që i përket impiantit; si dhe  

(2) duke shkelur detyrimet që ekzistojnë në bazë të së drejtës administrative, e cila 
shërben për mbrojtjen kundër zhurmave, dridhjeve ose rrezatimit jojonizues, rrezikon 
shëndetin e një njeriu, kafshët që nuk i përkasin autorit, ose pasurinë me vlerë të 
konsiderueshme që i përket një personi tjetër.         

Nga fusha e zbatimit të kësaj norme penale janë përjashtuar shprehimisht mjetet 
rrugore me motor, hekurudhore, si dhe avionët e anijet.  

Në fushën e mbetjeve, ligjvënësi gjerman ka parashikuar një dispozitë të veçantë 
në KP, në të cilën është parashikuar vepra penale e menaxhimit të paautorizuar të 
mbetjeve. Në seksionin 326 të KP janë parashikuar disa forma të kryerjes së kësaj vepre, 
të cilat përfshijnë rastet kur një person, jashtë impiantit të autorizuar për këtë qëllim, ose 
duke shmangur në mënyrë thelbësore procedurën e parashikuar ose të autorizuar, 
grumbullon, transporton, trajton, riciklon, ruan, depoziton, rikuperon, asgjëson ose në 
ndonjë formë tjetër menaxhon mbetje, të cilat: 

- përmbajnë ose mund të gjenerojnë helme ose mbartës të sëmundjeve që janë të 
rrezikshme për publikun dhe janë të transmetueshme tek njerëzit ose kafshët, 

484 Më parë, kjo vepër parashikohej në një paragraf të veçantë të seksionit mbi ndotjen e ajrit (§ 325, 
paragrafi i dytë). Shih N.Jurisch, Il diritto penale dell’ambiente, vep.e cit., f. 158. 
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- janë toksike për riprodhimin, të dëmshme për fetusin ose mund të shkaktojnë 
ndryshime në përbërjen gjenetike të njeriut, 

- janë veçanërisht shpërthyese, spontanisht të djegshme, ose radioaktive në një 
masë jo të lehtë, 

- për shkak të natyrës, përbërjes ose sasisë së tyre mund të shkaktojnë: 
(a) ndotjen apo përkeqësimin, e zgjatur në kohë, të ujit, ajrit ose tokës, 
(b) vënien në rrezik të një popullate ekzistuese të kafshëve ose bimëve. 
(nënseksioni (1) i seksionit 326)         

    
   Gjithashtu, me shtesat e mëvonshme në këtë seksion të KP, fusha e zbatimit të tij 
është zgjeruar edhe më tej, duke përfshirë edhe rastet kur një person:  
(a) kryen lëvizje ndërkufitare të sasive të konsiderueshme të mbetjeve, në kuptimin sipas 
nenit 2, pika 1 të Rregullores (KE) Nr. 1013/2006 të Parlamentit Evropian dhe të 
Këshillit, të datës 14.06.2006 mbi lëvizjet ndërkufitare të mbetjeve, të ndryshuar me 
Rregulloren (BE) Nr. 413/2010, me kushtin që kjo lëvizje e mbetjeve të jetë një lëvizje 
ndërkufitare e paligjshme e mbetjeve, në kuptimin sipas nenit 2, pika 35 të Rregullores 
(KE) Nr. 1013/2006;  
(b) në kundërshtim me një ndalim apo pa patur lejen përkatëse, importon, eksporton ose 
tranziton në/nga/përmes hapësirës territoriale në të cilin zbatohet ky ligj, mbetje, në 
kuptimin e dhënë në nënseksionin (1) të këtij seksioni. (§ 326, nënseksioni (2)) 
   Së fundi, në një paragraf të veçantë të seksionit 326 të KP është parashikuar si 
vepër penale edhe mosdorëzimi i mbetjeve radioaktive, në shkelje të detyrimeve që 
ekzistojnë në bazë të së drejtës administrative. 
   Vlen të theksohet se, për të gjitha format e lartpërmendura të veprës penale të 
menaxhimit të paautorizuar të mbetjeve, ligjvënësi gjerman ka parashikuar shprehimisht 
një shkak padënueshmërie, i cili lidhet me sasinë e mbetjeve që janë objekt i veprës. 
Konkretisht, sipas nënseksionit të fundit të § 326, vepra nuk është e dënueshme nëse, për 
shkak të sasisë të vogël të mbetjeve, është haptazi e përjashtuar mundësia e shfaqjes së 
efekteve të dëmshme në mjedis, veçanërisht në qëniet njerëzore, ujë, ajër, tokë, kafshë 
ose bimë të dobishme.  

Në të ashtuquajturën “e drejtë penale e mbetjeve”, ligjvënësi gjerman ka përfshirë 
edhe një dispozitë tjetër penale, e cila është parashikuar në një seksion tjetër të 
përgjithshëm mbi operimin e paautorizuar të impianteve.485 Konkretisht, në pikën 3 të 
nënseksionit (2) të seksionit 327 është parashikuar si vepër penale edhe operimi i një 
impianti për asgjësimin e mbetjeve, pa liçencën përkatëse ose pa miratimin e planit, apo 
në kundërshtim me një ndalim të parashikuar në Ligjin për Mbetjet dhe Riciklimin.  

Krahas kësaj vepre penale në fushën e mbetjeve, në të njëjtin nënseksion të 
seksionit 327 të KP janë parashikuar edhe disa forma të tjera të kryerjes të veprës penale 
të operimit të paautorizuar të impianteve, të cilat përfshijnë edhe disa impiante të tjera 
specifike, si vijon:  

- operimi i një impianti për të cilin kërkohet pajisja me një leje ose i ndonjë 
impianti tjetër sipas kuptimit të dhënë në Ligjin Federal mbi Kontrollin e 
Shkarkimeve, operimi i të cilëve është i ndaluar me qëllimin për t’u mbrojtur nga 
rreziku; 

485 H.Schlemminger, C.-P. Martens (eds.), German Environmental Law for Practitioners, vep. e cit., f. 210-
211. 
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- operimi i një impianti tubacionesh për të cilin kërkohet pajisja me një leje ose 
është objekt i një detyrimi për raportim, për të transportuar substanca të 
rrezikshme për ujërat, sipas kuptimit të dhënë në Ligjin për Burimet Ujore; 

- operimi në një Shtet tjetër Anëtar të Bashkimit Evropian, pa lejen ose miratimin e 
kërkuar apo në kundërshtim me një ndalim të zbatueshëm, i një impianti ku ruhen 
ose përdoren substanca ose përzierje të rrezikshme ose kryhen aktivitete të 
rrezikshme, kur kjo mund të shkaktojë vdekjen ose plagosjen e rëndë të një 
personi apo dëmtimin e rëndë të kafshëve, bimëve, ujit, ajrit ose tokës që ndodhen 
jashtë impiantit486. 
 
Megjithatë, format më të rënda të kësaj vepre penale lidhen me operimin e 

paautorizuar të impianteve nukleare ose fabrikave ku përdoren lëndë djegëse nukleare, të 
cilat në bazë të nënseksionit (1) të seksionit 327 përfshijnë rastet kur një person, pa patur 
lejen e kërkuar ose në kundërshtim me një ndalim të zbatueshëm, kryen veprimet ose 
mosveprimet e mëposhtme që lidhen me këto impiante: 

- operon një impiant nuklear, mban një impiant nuklear që është funksional ose 
inaktiv, ose çmonton pjesërisht një impiant të tillë apo modifikon në mënyrë 
thelbësore operimin e tij; ose 

- modifikon në mënyrë thelbësore fabrikën, në të cilën përdoren lëndë djegëse 
nukleare, ose vendndodhjen e saj. 
 
Në lidhje të ngushtë dhe në plotësim të kësaj vepre penale,487 në veprat penale 

kundër mjedisit të parashikuara në kapitullin 29 të pjesës së posaçme të KP, ligjvënësi 
gjerman ka përfshirë edhe veprën penale të menaxhimit të paautorizuar të substancave 
radioaktive dhe të substancave e mallrave të tjera të rrezikshme. Në bazë të seksionit 328, 
nënseksioni i parë, kjo vepër konsiderohet e kryer nëse personi, pa patur lejen përkatëse 
ose në kundërshtim me një ndalim të zbatueshëm, mban, prodhon, transporton, trajton, 
përpunon, përdor, importon ose eksporton substancat e mëposhtme: 

- lëndë djegëse nukleare, ose  
- substanca të tjera radioaktive, të cilat për shkak të natyrës, përbërjes ose sasisë së 

tyre janë në gjendje të shkaktojnë vdekjen ose plagosjen e rëndë të një personi 
tjetër për shkak të rrezatimit jonizues, ose dëm të konsiderueshëm në kafshë, 
bimë, ujë, ajër ose tokë.488   
Disa forma të tjera të kryerjes së kësaj vepre, të cilat përfshijnë katër figura 

konkrete që janë autonome nga njëra-tjetra,489 të parashikuara në nënseksionin e dytë të 
seksionit 328 të KP, paraqiten si vijon: 

- mosdorëzimi me përpikmëri i lëndëve djegëse nukleare, për të cilat ekziston 
detyrimi për dorëzim në bazë të Ligjit mbi Përdorimin Paqësor të Energjisë 
Nukleare; 

486 Kjo formë e re e kryerjes së veprës penale të operimit e paautorizuar të impianteve është shtuar me ligjin 
e datës 6 Dhjetor 2011 në kuadrin e plotësimit të detyrimeve lidhur me transpozimin e Direktivës së Krimit 
Mjedisor 2008/99/KE. 
487 N.Jurisch, Il diritto penale dell’ambiente, vep.e cit., f.173. 
488 Në kuadrin e plotësimit të detyrimeve lidhur me transpozimin e Direktivës së Krimit Mjedisor, në 
rrezikshmërinë e substancave të tjera radioaktive është përfshirë edhe aftësia e tyre për të shkaktuar një 
dëm të konsiderueshëm në mjedis, krahas dëmeve të rënda në njerëz. 
489 N.Jurisch, Il diritto penale dell’ambiente, vep.e cit., f.174. 
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- dorëzimi tek persona të paautorizuar ose ndërmjetësimi për dorëzimin tek persona 
të paautorizuar të lëndëve djegëse nukleare ose të substancave të tjera radioaktive, 
të cilat për shkak të natyrës, përbërjes ose sasisë së tyre janë në gjendje të 
shkaktojnë vdekjen ose plagosjen e rëndë të një personi tjetër për shkak të 
rrezatimit jonizues, ose dëm të konsiderueshëm në kafshë, bimë, ujë, ajër ose 
tokë; 

- shkaktimi i një shpërthimi nuklear; 
- nxitja ose ndihma për kryerjen e një shpërthimi nuklear.  

Së fundi, në bazë të nënseksionit të tretë të të njëjtit seksion të KP, të ndryshuar 
në vitin 2011, i njëjti dënim është parashikuar edhe për personin, i cili vë në rrezik 
shëndetin e një personi tjetër, kafshët ose bimët, ujin, ajrin ose tokën, ose pasurinë me 
vlerë të konsiderueshme të një personi tjetër, nëpërmjet sjelljeve të mëposhtme të kryera 
në shkelje të detyrimeve që ai ka në bazë të së drejtës administrative:  

- gjatë operimit të një impianti, veçanërisht të një fabrike ose të një instalimi teknik, 
depoziton, trajton, përpunon ose përdor në mënyra të tjera substanca radioaktive 
ose substanca apo përzierje të rrezikshme sipas kuptimit që i është dhënë në nenin 
3 të Rregullores (KE) Nr. 1272/2008 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, të 
datës 16.12.2008 mbi klasifikimin, etiketimin dhe paketimin e substancave dhe 
përzierjeve;490 

- transporton, dërgon, ambalazhon, heq ambalazhin, ngarkon ose shkarkon, merr 
ose jep mallra të rrezikshme.       
Duke patur parasysh rëndësinë e veçantë që ka ruajtja e mjedisit në zonat e 

mbrojtura, ligjvënësi gjerman ka përfshirë në kapitullin 29 edhe veprën penale të vënies 
në rrezik të zonave që kërkojnë mbrojtje të veçantë, e cila ka një përmbajtje shumë të 
gjerë dhe përfshin forma të ndryshme të kryerjes së veprës, përmes të cilave ligjvënësi 
gjerman synon të parandalojë çdo lloj dëmi ndaj një zone të tillë491. Në bazë të 
nënseksioneve (1) dhe (2) të seksionit 329 të KP gjerman, kjo vepër konsiderohet e kryer 
nëse një person, në kundërshtim me urdhëresat, urdhërat ose ndalimet përkatëse: 

- operon impiante (me përjashtim të mjeteve rrugore me motor, mjeteve 
hekurudhore, avionëve dhe anijeve) në brendësi të një zone, e cila kërkon një 
mbrojtje të veçantë nga efektet e dëmshme në mjedis që vijnë nga ndotja e ajrit 
ose zhurmat, ose në një zonë, në të cilën, gjatë periudhave të inversioneve termale 
mund të ketë një rritje të madhe të efekteve të dëmshme në mjedis, kur ky veprim 
është kryer në kundërshtim me urdhëresën e miratuar për zonën përkatëse në bazë 
të Ligjit Federal mbi Kontrollin e Shkarkimeve ose në kundërshtim me një urdhër 
të zbatueshëm që është nxjerrë mbi bazën e kësaj urdhërese; 

- duke shkelur një urdhëresë ose një ndalim të zbatueshëm, të miratuar me qëllimin 
për të mbrojtur një zonë të ruajtjes së ujërave ose burimeve minerale, operon 
impiante industriale492 për përdorimin e substancave të rrezikshme për ujin, 
operon impiante tubacionesh për transportimin e substancave të rrezikshme për 

490 Tashmë, me ndryshimet e bëra me ligjin e datës 6 Dhjetor 2011, për kuptimin e substancave apo 
përzierjeve të rrezikshme, ky nënseksion referon në rregulloren përkatëse të BE-së dhe jo më në 
legjislacionin përkatës kombëtar.  
491 N.Jurisch, Il diritto penale dell’ambiente, vep.e cit., f.183. 
492 Në fund të nënseksionit 2 theksohet se me impiante industriale do të kuptohen edhe impiantet e një 
ndërmarrjeje publike.   
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ujin ose transporton substanca të tilla, ose nxjerr zhavorr, rërë, argjilë ose 
substanca të tjera të ngurta në kuadrin e një veprimtarie tregtare.  
Në nënseksionin e tretë të të njëjtit seksion, në të cilin është parashikuar një 

shumëllojshmëri veprimesh aktive, vlerësohet se ligjvënësi gjerman ka bashkuar në një 
figurë konkrete të vetme, të gjithë objektet e mbrojtura që janë të shpërndara në disiplina 
të ndryshme, duke krijuar në këtë mënyrë një vepër që bazohet në konceptin se disa 
veprime që dëmtojnë një ose disa nga të mirat juridike të përshkruara në të janë në të 
njëjtën kohë edhe potencialisht të dëmshme për ekuilibrin e një ekosistemi, në tërësinë e 
tij.493 Konkretisht, në tetë pikat e këtij nënseksioni të veçantë janë parashikuar këto 
veprime që mund të dëmtojnë ekosistemin e një zone të mbrojtur: (1) nxjerrja ose 
mbledhja e burimeve minerare ose e përbërësve të tjerë të tokës; (2) gërmimi ose krijimi i 
pirgjeve; (3) krijimi, ndryshimi ose eleminimi i trupave ujorë; (4) tharja e kënetave, 
moçaleve ose ligatinave të tjera; (5) shkretërimi i një pylli; (6) vrasja, kapja, ndjekja, ose 
shkatërrimi apo marrja e plotë ose e pjesshme e vezëve të kafshëve të një lloji veçanërisht 
të mbrojtur në kuptimin e dhënë në Ligjin Federal për Ruajtjen e Natyrës; (7) dëmtimi 
ose shkulja e bimëve të një lloji veçanërisht të mbrojtur në kuptimin e dhënë në Ligjin 
Federal për Ruajtjen e Natyrës; (8) ndërtimi i një objekti.  

Këto veprime përbëjnë vepër penale nëse plotësohen njëkohësisht këto dy kushte: 
(a) janë kryer në kundërshtim me një urdhëresë ose një ndalim të zbatueshëm që është 
miratuar me synim mbrojtjen e një zone të ruajtjes së natyrës, të një zone që është veçuar 
përkohësisht si një zone e ruajtjes së natyrës, ose të një parku kombëtar, si dhe (b) 
dëmtimi i shkaktuar ndaj objektit të mbrojtur të mos jetë thjesht një dëm jothelbësor, 
kusht i cili, sipas doktrinës dhe jurisprudencës gjermane nënkupton se shkalla e dëmit 
duhet të jetë e konsiderueshme si në sasi, ashtu edhe në kohën që do të nevojitet për 
rikthimin e zonës në gjendjen e mëparshme (nëse një gjë e tillë është e mundur), 
pavarësisht nga fakti se zona në fjalë ka qenë ose jo paraprakisht e dëmtuar.494     

Në kuadrin e transpozimit të Direktivës së Krimit Mjedisor (2008/99/KE), në vitin 
2011 është shtuar një nënseksion i ri në seksionin 329 të KP, në të cilin është parashikuar 
një vepër penale që lidhet me mbrojtjen e habitatit dhe florës e faunës së egër në zonat e 
ruajtjes së natyrës të rrjetit ekologjik evropian të njohur me emrin “Natura 2000”, të cilat 
janë zona të veçanta ruajtjeje, me rëndësi për komunitetin evropian495. Kjo vepër 
konsiderohet e kryer nëse një person, duke shkelur detyrimet administrative ose një nga 
objektivat e ruajtjes, ose qëllimin e mbrojtjes së një zone të ruajtjes që i përket rrjetit 
ekologjik Natura 2000, dëmton rëndë habitatin e disa llojeve të caktuara ose tipat e 
habitateve natyrore të listuara në dispozita dhe anekse të caktuara të dy direktivave të BE-
së, të njohura si direktiva mbi Habitatet (92/43/EEC) dhe direktiva mbi Zogjtë 
(2009/147/EC), të ndryshuara. 

Për të gjithë veprat penale të lartpërmendura,496 ligjvënësi gjerman ka parashikuar 
një dënim më të rëndë në rastet kur arrihet në konkluzionin se bëhet fjalë për një “rast 
veçanërisht të rëndë” të veprës së kryer me dashje.497 Në bazë të seksionit të veçantë 

493 N.Jurisch, Il diritto penale dell’ambiente, vep.e cit., f.183. 
494 A Eser, G.Heine,§ 329, në A.Schönke, H.Schröder, Strafgesetzbuch. Kommentar, München, 2010, 
Rn.46, në: N.Jurisch, Il diritto penale dell’ambiente, vep.e cit., f.182-183.  
495 Për më shumë, shih Direktivën e Këshillit 92/43/KEE të datës 21 Maj 1992 mbi ruajtjen e habitateve 
natyrore dhe të florës dhe faunës së egër, të ndryshuar, Official Journal L 206, 22/07/1992. 
496 Veprat penale të parashikuara në seksionet 324 deri 329 të KP gjerman. 
497 H.Schlemminger, C.-P. Martens (eds.), German Environmental Law for Practitioners, vep.e cit., f. 211. 
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kushtuar rasteve veçanërisht të rënda të një vepre penale kundër mjedisit (§ 330), si 
rregull, një rast i tillë konsiderohet se ekziston nëse autori i veprës së kryer me dashje: 

1- dëmton ujin, tokën ose një zonë të ruajtjes në kuptimin e dhënë në 
nënseksionin e tretë të seksionit 329 të KP, në atë masë sa dëmi nuk mund të shmanget, 
ose mund të shmanget por vetëm me shpenzime jashtëzakonisht të mëdha ose pas një 
kohe të gjatë;  

2- vë në rrezik furnizimin e publikut me ujë; 
3- shkakton dëmtimin e zgjatur në kohë të një popullate ekzistuese të kafshëve 

ose bimëve që i përkasin llojeve veçanërisht të mbrojtura;  
4- e ka kryer veprën për qëllime përfitimi. (nënseksioni (1) i seksionit 330) 
Një rëndim i mëtejshëm i përshkallëzuar i dënimit është parashikuar për rastet kur 

në veprat penale të kryera me dashje është e pranishme një nga rrethanat e cilësuara498 të 
parashikuara në nënseksionin (2) të të njëjtit seksion të KP, të cilat konsistojnë në sa 
vijon: 

- kur rrezikohet jeta ose dëmtimi i rëndë i shëndetit të ndonjë njeriu, ose 
rrezikohet dëmtimi i shëndetit të një numri të madh të njerëzve;  

- kur është shkaktuar vdekja e një njeriu. 
Krahas këtyre rasteve më të rënda, ligjvënësi gjerman ka parashikuar një rëndim 

të dënimit edhe për raste të tjera “më pak të rënda” të të dy nënseksioneve të 
lartpërmendura.499  

Në këtë kontekst, për raste të tilla të veprave penale kundër mjedisit të kryera me 
dashje, ligjvënësi gjerman ka parashikuar si alternativë të vetme dënimin me burgim, i 
cili në rastin më të rëndë është parashikuar të jetë minimumi 3 vjet burgim, ndërsa në 
rastet e tjera janë parashikuar në mënyrë të përshkallëzuar kufijtë minimalë dhe 
maksimalë, që fillojnë nga minimumi më i ulët prej gjashtë muajsh deri në maksimumin 
më të lartë prej 10 vitesh burgim.  

Sikurse u theksua më lart, nga rastet veçanërisht të rënda që lidhen me rrezikimin 
apo ardhjen e pasojave në njerëz, ligjvënësi gjerman ka shkëputur në një seksion të 
veçantë rastet veçanërisht të rënda të rrezikimit përmes shkarkimit të helmeve. 
Konkretisht, në bazë të seksionit 330a të KP gjerman, vepra penale e rrezikimit të rëndë 
përmes shkarkimit të helmeve, e cila mund të kryhet me dashje ose nga pakujdesia, 
konsiderohet e kryer kur personi ka shpërndarë ose shkarkuar substanca që përmbajnë ose 
mund të gjenerojnë helme, duke rrezikuar në këtë mënyrë vdekjen ose dëmtimin e rëndë 
të shëndetit të një njeriu, ose duke rrezikuar dëmtimin e shëndetit të një numri të madh të 
njerëzve. Nëse nga kjo vepër është shkaktuar vdekja e një njeriu, atëherë ajo konsiderohet 
e kryer në rrethana të cilësuara dhe autori i saj dënohet me jo më pak se 3 vjet burgim. 
Nënseksione të veçanta iu janë kushtuar rasteve më pak të rënda, si dhe rasteve kur 
rrezikimi ka ardhur nga pakujdesia. Për këto të fundit janë parashikuar dy nënseksione të 
veçanta, duke u nisur nga fakti nëse forma e pakujdesisë kërkohet vetëm për shkaktimin e 
rrezikimit, apo edhe për kryerjen e veprimit ose mosveprimit, pasi në rastin e parashikuar 
në nënseksionin (5) kërkohet shprehimisht që veprimi ose mosveprimi të jetë kryer me 
pakujdesi të rëndë. Gjithsesi, e përbashkëta për të dy këto nënseksione qëndron në faktin 
se ato përbëjnë të vetmet raste të rrezikimit të rëndë përmes shkarkimit të helmeve, në të 
cilat dënimi përfshin, si alternativë, edhe gjobën.     

498 Po aty. 
499 Nënseksioni (3) i seksionit 330 të KP gjerman. 
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 Një karakteristikë e veçantë e kapitullit mbi veprat penale kundër mjedisit në KP 
gjerman qëndron në faktin se në këtë kapitull të pjesës së posaçme janë përfshirë edhe dy 
dispozita të veçanta mbi konfiskimin dhe të ashtuquajturin “pendim aktiv” të autorit.  
Kështu, në seksionin 330b, e cila është një dispozitë e përbashkët për disa nga veprat 
penale të parashikuara në kapitullin 29, 500 ligjvënësi gjerman ka parashikuar mundësinë e 
uljes së dënimit ose përjashtimit nga dënimi i parashikuar në dispozitën përkatëse për 
autorin që, me vullnetin e tij, si dhe përpara se të jetë shkaktuar një dëm thelbësor, ka 
arritur që të shmangë rrezikun ose të eliminojë rrethanat e rrezikshme që ai vetë ka 
krijuar me sjelljen e tij. Në të njëjtat kushte, autori i këtyre veprave të përcaktuara, të 
kryera nga pakujdesia,501 do të përjashtohet nga dënimi i parashikuar në dispozitat 
përkatëse. Megjithatë, kjo nuk përjashton mundësinë e zbatimit ndaj tij të sanksioneve të 
tjera, sikurse është edhe konfiskimi i produkteve dhe mjeteve të kryerjes së veprës.502 Në 
seksionin 330c të KP gjerman, i cili referon në një dispozitë të pjesës së përgjithshme mbi 
konfiskimin (§ 74a) janë përcaktuar veprat penale kundër mjedisit për të cilat mund të 
zbatohet masa e konfiskimit503 që përfshin: objektet që kanë rrjedhur nga kryerja e veprës 
penale, objektet që kanë shërbyer apo ishin caktuar për t’u përdorur në kryerjen ose 
përgatitjen e kryerjes së veprës, si dhe objektet me të cilat lidhet vepra penale konkrete (si 
p.sh. impianti ku është kryer veprimtaria e paligjshme504).  
 Krahas veprave penale të parashikuara në kapitullin 29, figura të veçanta të 
veprave penale që, në përgjithësi, përfshihen në grupin e veprave penale kundër mjedisit 
janë parashikuar në kapituj të tjerë të pjesës së posaçme të KP gjerman, si dhe në ligje të 
veçanta në fushën e mbrojtjes së mjedisit, të cilat, sikurse u theksua më lart, vazhdojnë të 
kenë në përmbajtjen e tyre disa norma penale të veçanta që nuk u përfshinë në KP me 
reformën e vitit 1980. Përmendim këtu, veprën penale të shkarkimit të rrezatimeve 
jonizuese, e cila, ndonëse është e parashikuar në seksionin 311 të KP që i përket kapitullit 
të veçantë kushtuar veprave penale të rrezikut të përbashkët, është pranuar gjerësisht si 
një vepër penale kundër mjedisit, për shkak të strukturës shumë të ngjashme që ajo ka me 
atë të veprave të parashikuara në kapitullin 29, si dhe referimit në përkufizimet e 
parashikuara në dispozitën e fundit të këtij kapitulli.505 Po kështu, edhe vepra të tjera që 
lidhen me gjuetinë apo peshkimin, zjarrvënien dhe dëmtimin ose shkatërrimin e pyjeve 
me zjarr, si dhe vënien në rrezik për ndezjen e zjarrit në pyje, janë parashikuar në 

500 Shkaktimi i zhurmave, dridhjeve dhe rrezatimit jojonizues (§ 325a, nënseksioni 2), menaxhimi i 
paautorizuar i mbetjeve (§ 326, nënseksionet 1 deri 3), menaxhimi i paautorizuar i substancave radioaktive 
dhe i substancave e mallrave të tjera të rrezikshme (§ 328, nënseksionet 1 deri 3), rrezikimi i rëndë përmes 
shkarkimit të helmeve (§ 330a, nënseksionet 1, 3 dhe 4). 
501 Shkaktimi i zhurmave, dridhjeve dhe rrezatimit jojonizues (§ 325a, nënseksioni 3, pika 2), menaxhimi i 
paautorizuar i mbetjeve (§ 326, nënseksioni 5), menaxhimi i paautorizuar i substancave radioaktive dhe i 
substancave e mallrave të tjera të rrezikshme (§ 328, nënseksioni 5), rrezikimi i rëndë përmes shkarkimit të 
helmeve (§ 330a, nënseksioni 5). 
502 N.Jurisch, Il diritto penale dell’ambiente, vep.e cit., f.196. 
503 Menaxhimi i paautorizuar i mbetjeve (§ 326), operimi i paautorizuar i impianteve (§ 327, nënseksionet 1 
ose 2), menaxhimi i paautorizuar i substancave radioaktive dhe i substancave e mallrave të tjera të 
rrezikshme (§ 328), vënia në rrezik e zonave që kërkojnë mbrojtje të veçantë (§ 329, nënseksionet 1, 2 ose 
3 në lidhje me nënseksionin 5, ose nënseksioni 4 në lidhje me nënseksionin 6). 
504 N.Jurisch, Il diritto penale dell’ambiente, vep.e cit., f.197. 
505 Po aty, f.203. 
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kontekstin e kapitujve të tjerë të pjesës së posaçme të KP gjerman.506 Ndërkohë, vepra të 
tjera penale kundër mjedisit, të tilla si vënia në rrezik e llojeve të mbrojtura apo mbajtja e 
paligjshme e substancave të rrezikshme janë parashikuar në ligje të tjera në fushën e 
mbrojtjes së mjedisit, përkatësisht, në ligjin federal për ruajtjen e natyrës dhe në ligjin 
mbi kimikatet.507 Në këtë kontekst, në kuadrin e transpozimit të plotë të Direktivës së 
Krimit Mjedisor, ligjvënësi gjerman ka vlerësuar të nevojshme ndërhyrjen njëkohësisht 
në disa akte ligjore federale, të cilat, krahas KP, përfshijnë edhe normat penale të ligjeve 
të tjera të veçanta që parashikojnë vepra penale kundër mjedisit.508  
 

3.4.5 Veprat penale kundër mjedisit në shtete të rajonit të Ballkanit 
Perëndimor 
 

Në shtetet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, veprat penale kryesore që drejtohen 
kundër mjedisit janë përfshirë në KP të tyre. Në shumicën e këtyre shteteve, në 
ngjashmëri me Shqipërinë, veprat penale kundër mjedisit janë parashikuar në një kapitull 
të veçantë të KP të tyre, si në Malin e Zi, Maqedoni, Kosovë, Serbi, Kroaci. Në vija të 
përgjithshme, veprat penale kundër mjedisit të parashikuara në KP të këtyre shteteve 
paraqesin shumë ngjashmëri, krahas disa veçorive dalluese që natyrshëm ekzistojnë midis 
tyre. Kështu p.sh., mund të përmendim rastin e veçantë të Malit të Zi, i cili në kapitullin e 
veçantë të pjesës së posaçme të KP të tij ka klasifikuar si vepër penale edhe “shkeljen e të 
drejtës për t’u informuar mbi gjendjen e mjedisit”.509 Po kështu, ato dallojnë edhe në 
mënyrën e sistemimit të këtyre veprave në kapitujt e veçantë të KP përkatëse, pasi 
ndonëse veprat penale kundër mjedisit janë grupuar në një kapitull të veçantë, në ndonjë 
rast, këtë kapitull ato e ndajnë me disa vepra të tjera penale, të cilat janë cilësuar që në 
titullin e kapitullit si vepra që drejtohen ndaj një objekti të ndryshëm material, sikurse 
janë p.sh. në rastin e Malit të Zi, veprat penale në fushën e planifikimit të territorit 
(ndërtimi i paligjshëm, etj). Mesa duket, në këto raste ligjvënësi, në thelb, ka mbështetur 
kuptimin e gjerë të termit “mjedis” (mjedis natyror dhe mjedis i krijuar nga njeriu) 
ndonëse në terminologjinë e përdorur është fokusuar në kuptimin e ngushtë të këtij termi, 
duke iu referuar vetëm mjedisit natyror. 

Në kuadrin e transpozimit të Direktivës së Krimit Mjedisor (2008/99/KE), si 
shtetet që janë ende në rrugën e anëtarësimit në BE, ashtu edhe Kroacia si shteti më i ri 
anëtar i BE-së, kanë bërë disa ndryshime dhe shtesa të rëndësishme në kapitullin përkatës 
të KP të tyre. Disa prej tyre, këtë harmonizim të legjislacionit të tyre të brendshëm me 
Direktivën e BE-së e kanë bërë në kontekstin e hartimit të një KP krejtësisht të ri, sikurse 

506 Përkatësisht në seksionet 292, 293 të kapitullit mbi përfitimet kriminale (criminal self-seeking), si dhe 
seksionet 306 deri 306f të kapitullit mbi veprat penale të rrezikut të përbashkët. 
507 A. Gallas, J. Werner, Transboundary Environmental Crimes: German Experiences and Approaches, 
vep.e cit., f.376. 
508 Në nenet 2 deri 4 të Ligjit transpozues të datës 6 Dhjetor 2011 janë parashikuar ndryshime në tre akte 
juridike federale, përkatësisht mbi ruajtjen e natyrës, gjuetinë, si dhe lëvizjet ndërkufitare të mbetjeve. 
509 Në nenin 317 të KP të Malit të Zi është parashikuar një dënim me gjobë ose me burgim deri në një vit 
për këdo që, në kundërshtim me rregulloret përkatëse, nuk jep të dhëna ose jep të dhëna të pavërteta mbi 
gjendjen e mjedisit dhe mbi fenomenet që janë të nevojshme për të bërë vlerësimin e rrezikut në mjedis dhe 
për të marrë masat e nevojshme për mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të njerëzve, apo për këdo që bën publike 
të dhëna të pavërteta mbi gjendjen e mjedisit duke shkaktuar panik ose alarmim madhor midis shtetasve. 
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ka qenë rasti i Kosovës dhe Kroacisë, të cilëve do t’i referohemi në vijim të këtij 
vështrimi krahasues mbi veprat penale kundër mjedisit.   
 

3.4.5.1 Veprat penale kundër mjedisit në Kroaci 
 
Në Kroaci, e cila është edhe shteti më i ri anëtar i BE-së, veprat penale kundër 

mjedisit janë parashikuar në një kapitull të veçantë të pjesës së posaçme të KP.  
Nëpërmjet KP të ri, i cili ka hyrë në fuqi më 1 janar të vitit 2013 dhe ka 

shfuqizuar KP të mëparshëm të vitit 1997, të ndryshuar, ligjvënësi kroat ka bërë 
njëkohësisht edhe transpozimin e dy Direktivave të BE-së mbi Krimin Mjedisor 
(2008/99/KE dhe 2009/123/KE).510 Në përpjekjen e tij për përafrimin e KP me acquis 
communautaire, ligjvënësi kroat ka bërë ndryshime thelbësore lidhur me veprat penale 
kundër mjedisit, të cilat shprehen në inkriminimet e reja, në ashpërsimin e sanksioneve, si 
dhe në modernizimin e figurave konkrete të veprave penale ekzistuese me synim 
implementimin e Direktivave të BE-së për Krimin Mjedisor.511 

Në kapitullin 20 të KP të ri janë parashikuar këto vepra penale kundër mjedisit: 
ndotja e mjedisit (neni 193), shkarkimi i substancave ndotëse nga një objekt lundrues 
(neni 194), vënia në rrezik e shtresës së ozonit (neni 195), vënia në rrezik e mjedisit 
përmes asgjësimit të mbetjeve (neni 196), vënia në rrezik e mjedisit përmes një impianti 
prodhimi (neni 197), vënia në rrezik e mjedisit përmes substancave radioaktive (neni 
198), vënia në rrezik përmes zhurmave, dridhjeve ose rrezatimit jojonizues (neni 199), 
shkatërrimi i vlerave natyrore të mbrojtura (neni 200), shkatërrimi i habitateve (neni 201), 
tregtimi i vlerave natyrore të mbrojtura (neni 202), futja e kundërligjshme në mjedis e 
llojeve të egra ose OMGJ-ve (neni 203), gjuetia dhe peshkimi i paligjshëm (neni 204), 
torturimi ose vrasja e kafshëve (neni 205), transmetimi i sëmundjeve ngjitëse tek kafshët 
si dhe i organizmave të dëmshëm tek bimët (neni 206), prodhimi dhe tregtimi i 
medikamenteve të dëmshme për kafshët (neni 207), ushtrimi i parregullt i veterinarisë 
(neni 208), shkretërimi i pyjeve (neni 209), ndryshimi i rrjedhës së ujit (neni 210), 
shfrytëzimi i paligjshëm i burimeve minerale (neni 211), ndërtimi i paligjshëm (neni 
212). 

Në ngjashmëri me KP të Gjermanisë, krimet më të rënda kundër mjedisit janë 
parashikuar në një dispozitë të përbashkët në fund të kapitullit të veçantë (neni 214). Për 
pothuajse të gjitha veprat penale të rrezikimit që janë parashikuar në dispozitat 
pararendëse të kapitullit 20, ligjvënësi kroat, në këtë dispozitë të përbashkët, ka 
parashikuar rastet kur ato shkaktojnë pasoja të rënda dhe veçanërisht të rënda, duke 
përcaktuar edhe sanksionin përkatës më të rëndë. Në nenin 214 janë parashikuar disa lloje 
të rrethanave të cilësuara, të cilat konsistojnë në shkaktimin e pasojave të rënda në njerëz, 
por edhe në mjedis. Konkretisht, në kontekstin e formave më të rënda të veprave penale 
të caktuara, ligjvënësi kroat ka parashikuar rastet kur vepra ka shkaktuar një nga këto 
pasoja të rënda: plagosjen e rëndë të një ose më shumë personave; kur ndryshimet në 

510 Këto Direktiva përmenden shprehimisht në dispozitën e parafundit të KP, në të cilën janë renditur të 
gjithë aktet juridike të BE-së me të cilët është përafruar KP i ri. Shih nenin 386, pikat 1 dhe 5 të KP të 
Kroacisë (Kazneni Zakon, Text.No. 2498, Klasa: 740-02/11-01/06, Zagreb, 21.10.2011, Narodne Novine, 
Croatia, në faqen zyrtare të internetit <http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx>) 
511 M. Carević, Judicial Training and Research on EU crimes against environment and maritime pollution: 
Report for the Republic of Croatia, JUDT- Judicial Training, f.11-12, në faqen e internetit 
<http://www.judt.unisalento.it/wp-content/uploads/2012/03/REPORT-CROATIA.pdf>.  
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mjedis, të cilat janë shkaktuar nga ndotja, nuk mund të eliminohen për një kohë të gjatë; 
kur ka ndodhur një aksident madhor; kur është shkaktuar vdekja e një ose më shumë 
personave (për të cilën është parashikuar edhe maksimumi më i lartë i dënimit me burgim 
prej 15 vitesh); kur është shkaktuar një dëm thelbësor. 

Po kështu, në një dispozitë të veçantë të kapitullit mbi veprat penale kundër 
mjedisit në KP të ri, në një mënyrë të ngjashme me dispozitën korresponduese në KP 
gjerman, është shtuar instituti i “pendimit efektiv” (neni 213), në bazë të të cilit gjykata 
mund të përjashtojë nga dënimi autorin e veprave penale të parashikuara në nenet 193, 
194, 196, 197 dhe 198 të KP, nëse ai, vullnetarisht, ka eliminuar rrezikun ose gjendjen e 
shkaktuar nga vepra, përpara se të shfaqeshin pasojat e rënda të saj.  

Ndërkohë, në dallim nga KP i Gjermanisë dhe ai i Shqipërisë, në këtë kod është 
parashikuar një vepër e përbashkët për ndotjen e mjedisit dhe nuk ka dispozita të veçanta 
për ndotjen e komponentëve të veçantë natyrorë të mjedisit (ajër, ujë, tokë). Ndër risitë 
kryesore të KP të ri lidhur me këtë vepër penale, në literaturën juridike është vlerësuar 
përpjekja e ligjvënësit për ta lehtësuar zbatimin e normës penale përkatëse nëpërmjet 
përcaktimit të veprimtarive konkrete të kundërligjshme që do të formojnë anën objektive 
të saj.512 Konkretisht, në bazë të paragrafit të parë të nenit 193 të KP të ri, kjo vepër 
konsiderohet se është kryer në rastet kur një person, në kundërshtim me rregullat ligjore, 
shkarkon, fut ose çliron në ajër, tokë, nëntokë, ujë ose det, një sasi të atillë të substancave 
ose rrezatimit jonizues që mund të rrezikojë në mënyrë të përhershme ose në një masë të 
konsiderueshme cilësinë e tyre, apo mund të rrezikojë në një masë të konsiderueshme ose 
në një zonë të gjerë kafshët, bimët ose mykun, apo mund të rrezikojë jetën ose shëndetin 
e njerëzve. Është interesant fakti se, ndër vlerat e mbrojtura nga kjo normë penale, për 
herë të parë,513 ligjvënësi kroat ka përmendur shprehimisht edhe mykun. Gjithashtu, vlen 
të theksohet se, ndonëse është parashikuar si një vepër e rrezikimit abstrakt, sanksioni i 
normës penale që parashikon këtë vepër përmban dënimin me burgim si alternativën e 
vetme në caktimin e dënimit për autorin e saj.  

Një dënim më i rëndë është parashikuar për rastet kur shkarkimi, futja ose çlirimi 
në ajër, tokë, nëntokë, ujë ose det, e substancave ose rrezatimit jonizues ka vënë në rrezik 
jetën ose shëndetin e njerëzve. Ndërkohë, sikurse u theksua më lart, rrethana të cilësuara 
dhe veçanërisht të cilësuara për secilën formë të kësaj vepre penale janë parashikuar në 
dispozitën e përbashkët që iu është kushtuar krimeve më të rënda kundër mjedisit.  

Sikurse është vepruar edhe në rastin e dispozitave të tjera të kapitullit 20 të KP 
kroat, në një paragraf të veçantë të dispozitës mbi veprën penale të ndotjes së mjedisit 
është parashikuar rasti kur kjo vepër kryhet nga pakujdesia, duke mundësuar në këtë 
mënyrë edhe një diferencim më të qartë të sanksionit përkatës, në krahasim me rastin kur 
ajo është kryer me dashje. 

Në disa raste, në të cilat faza e tentativës, si rregull, nuk është e dënueshme për 
veprën penale konkrete për shkak të masës së dënimit,514 ligjvënësi kroat ka parashikuar 
shprehimisht në dispozitën përkatëse të kapitullit 20 se edhe kjo fazë e veprimtarisë 

512 Po aty, f.13. 
513 Po aty. 
514 Sikurse përcaktohet në pjesën e përgjithshme të KP kroat, faza e tentativës, si rregull, është e dënueshme 
vetëm për veprat penale për të cilat parashikohet një dënim jo më pak se 5 vjet burgim. Në rastet e tjera, ajo 
është e dënueshme vetëm nëse ligjvënësi e ka parashikuar shprehimisht një gjë të tillë (neni 34, paragrafi i 
parë). 
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paraprake kriminale do të jetë e dënueshme për veprën në fjalë, duke e zgjeruar kështu 
edhe më tej sferën e ndëshkueshmërisë për këto vepra penale kundër mjedisit. Kështu 
p.sh., në paragrafin e fundit të nenit 211 të KP është parashikuar shprehimisht se faza e 
tentativës është e dënueshme edhe për figurën e thjeshtë të veprës penale të shfrytëzimit 
të paligjshëm të burimeve minerale, e cila në të kundërt nuk do të ishte e dënueshme për 
shkak të masës më të ulët të dënimit.515   

Vlen të theksohet se, në dallim nga KP i mëparshëm i vitit 1997, të gjitha veprat 
penale kundër mjedisit dënohen me burgim dhe në asnjë nga dispozitat e kapitullit të 
veçantë nuk është parashikuar më dënimi me gjobë si një sanksion alternativ. Ndërkohë, 
vihet re edhe një tendencë drejt ashpërsimit të dënimit me burgim, masa e të cilit në disa 
raste është shtuar në KP të ri. Megjithatë, në rastet kur sanksioni për një vepër penale 
është përcaktuar vetëm në kufirin e tij maksimal dhe ky i fundit është parashikuar deri në 
tre vjet burgim, ekziston mundësia që gjykata të japë dënimin me gjobë si dënim kryesor, 
sipas përcaktimeve të përgjithshme mbi dënimet në nenin 40(4) të KP. 

Sipas autores kroate Melita Carević, veprat penale të parashikuara në shkronjat (a) 
deri (i) të nenit 3 të Direktivës kryesore mbi krimin mjedisor 2008/99/KE janë 
parashikuar tashmë në KP të ri, përkatësisht në dispozitat mbi veprat penale të:  

(a) ndotjes së mjedisit (neni 193);  
(b) vënies në rrezik të mjedisit përmes asgjësimit të mbetjeve, në formën e 

parashikuar në paragrafin e dytë të nenit 196;516  
(c) vënies në rrezik të mjedisit përmes asgjësimit të mbetjeve, në formën e 

lëvizjeve të paligjshme ndërkufitare (neni 196, paragrafi i parë),  
(d) vënies në rrezik të mjedisit përmes një impianti prodhimi (neni 197);  
(e) vënies në rrezik të mjedisit përmes substancave radioaktive (neni 198);  
(f) shkatërrimit të vlerave natyrore të mbrojtura (neni 200);  
(g) tregtimit të vlerave natyrore të mbrojtura (neni 202);  
(h) shkatërrimit të habitateve (neni 201);  
(i) vënies në rrezik të shtresës së ozonit (neni 195).517  
Gjithashtu, me synim transpozimin e Direktivës së dytë mbi krimin mjedisor 

2009/123/KE, ligjvënësi kroat ka shtuar edhe një vepër penale të re, e cila konsiston në 
shkarkimin e substancave ndotëse nga një objekt lundrues (neni 194).518 

Krahas ndryshimeve dhe shtesave në veprat penale ekzistuese, të cilat 
parashikoheshin edhe në KP të mëparshëm, rezulton se veprat më të reja penale të shtuara 
në kapitullin e veçantë të KP të ri, të harmonizuar me Direktivat e BE-së janë:               
(1) shkarkimi i substancave ndotëse nga objekti lundrues; (2) vënia në rrezik e shtresës së 

515 Figura e thjeshtë e kësaj vepre, e cila konsiston në shfrytëzimin e kundërligjshëm të burimeve minerale 
që shkakton një dëm thelbësor, dënohet me burgim deri në 3 vjet (neni 211, paragrafi i parë). 
516 Në bazë të këtij paragrafi të veçantë të dispozitës, vepra konsiderohet e kryer me asgjësimin, 
grumbullimin, mbledhjen, depozitimin, trajtimin, importimin, eksportimin ose transportimin e mbetjeve, të 
vepruarit si ndërmjetës në këto raste ose në përgjithësi, menaxhimin e mbetjeve, të kryer në kundërshtim 
me rregullat përkatëse, si dhe në një mënyrë që mund të rrezikojë në mënyrë thelbësore dhe të përhershme 
cilësinë e ajrit, tokës, nëntokës, ujit ose detit në një zonë të gjerë, apo mund të rrezikojë në mënyrë 
thelbësore ose në një zonë të gjerë kafshët, bimët ose mykun, apo mund të rrezikojë jetën ose shëndetin e 
njerëzve.  
517 M. Carević, Judicial Training and Research on EU crimes against environment and maritime pollution: 
Report for the Republic of Croatia, vep. e cit., f. 15. 
518 Po aty, f.13-14. 
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ozonit; (3) shkatërrimi i vlerave natyrore të mbrojtura; (4) shkatërrimi i habitateve; (5) 
tregtimi i vlerave natyrore të mbrojtura; (6) futja e kundërligjshme në mjedis e llojeve të 
egra ose OMGJ-ve, (7) ndryshimi i rrjedhës së ujit.  

Në këtë kontekst, vihet re se për shumicën e veprave penale të parashikuara në 
Direktivat e BE-së ka qenë e nevojshme që të shtohet një vepër penale e re për secilën 
prej tyre, formulimi i të cilave përputhet plotësisht me formulimin e veprave penale 
korresponduese në Direktivat e Krimit Mjedisor. 

 
3.4.5.2 Veprat penale kundër mjedisit në Kosovë 
 
Në KP të ri të Kosovës, të miratuar në vitin 2012,519 veprat penale kundër mjedisit 

janë parashikuar në një kapitull të veçantë të pjesës së posaçme, bashkë me veprat penale 
kundër objekteve kulturore. Vlen të theksohet se në titullin e kapitullit XXVIII të tij, në 
ngjashmëri me KP të mëparshëm të vitit 2003,520 janë përmendur në mënyrë të veçantë 
këto objekte të mbrojtura posaçërisht nga veprat penale: mjedisi, kafshët, bimët dhe 
objektet kulturore, duke lënë të kuptohet se me termin “mjedis” në kontekstin e të drejtës 
penale do të kuptohen tre përbërësit e tij natyrorë: ajër, tokë, ujë. Ndonëse në ndërtimin e 
KP të mëparshëm mund të ketë ndikuar edhe mungesa e një përkufizimi ligjor për termin 
“mjedis” në ligjin për mbrojtjen e mjedisit të vitit 2003, në kohën e hartimit të KP të ri 
kjo situatë kishte ndryshuar tashmë me ligjin e ri të vitit 2009, pasi në këtë të fundit është 
përfshirë një përkufizim i tillë, sipas të cilit, me termin “mjedis” kuptohet “rrethina 
natyrore: ajri, toka, uji, klima, flora dhe fauna, në tërësinë e ndërveprimit dhe trashëgimia 
kulturore si pjesë e rrethinës të cilën e ka krijuar njeriu.” 521 Megjithatë, sikurse theksohet 
në literaturën juridike, në thelb, qëllimi i ligjvënësit edhe në KP të mëparshëm ka qenë 
që, në ndërtimin e grupit të veprave penale të kapitullit të veçantë të pranohej koncepti 
bashkëkohor, sipas të cilit objekt i mbrojtjes nuk është vetëm mjedisi i njeriut, por 
“mjedisi i natyrës në përgjithësi.”522  

Në normat kryesisht blankete523 të kapitullit XXVIII të KP të Kosovës janë 
parashikuar një shumëllojshmëri veprash penale, duke përfshirë edhe disa figura të reja, 
të cilat janë shtuar në kontekstin e përshtatjes së KP të ri me kërkesat e Direktivës së BE-
së mbi Krimin Mjedisor524 të vitit 2008.  Në shumicën e tyre, ato janë vepra të rrezikimit 
(konkret ose abstrakt) të mjedisit.525 Në 18 dispozitat e këtij kapitulli janë parashikuar 
këto vepra penale: ndotja, degradimi ose shkatërrimi i mjedisit (neni 347), mbajtja e 

519 Kodi Nr. 04/L-82, datë 20 prill 2012, i cili ka hyrë në fuqi më 1 janar 2013. Botuar në Gazetën Zyrtare 
të Republikës së Kosovës Nr.19, datë 13 Korrik 2012, Prishtinë (http://www.md-ks.org/repository/docs/ 
Kodi_Penal_i_R.Kosoves_(shqip)1.pdf). 
520 UNMIK REG 2003/05, i cili ka hyrë në fuqi më 6 prill 2004, botuar në Gazetën Zyrtare të datës             
6 Korrik 2003, i ndryshuar. 
521 Neni 4 i ligjit Nr. 03/ L-025, datë 26 shkurt 2009 “Për mbrojtjen e mjedisit”.  
522 I.Salihu, E drejta penale (Pjesa e Posaçme), vep. e cit., f.379. 
523 Po aty, f.380. 
524 Sipas planifikimit të përafrimit të legjislacionit mjedisor në Kosovë, kjo Direktivë, e cila është 
transpozuar pjesërisht përmes KP dhe ligjit për mbrojtjen e mjedisit, ishte planifikuar të implementohej 
plotësisht në vitin 2013. Për më shumë, shih: Environmental approximation planning in Bosnia and 
Herzegovina and Kosovo under UNSCR 1244, RENA (Regional Environmental Network for 
Approximation) Regional Training Workshop, Prishtina, 2011, f.6, në faqen e internetit 
<www.renanetwork.org/index.php?view= wgroup&groups=w_subgroups&id_group=1&id_subgroup=1> 
525 I.Salihu, E drejta penale (Pjesa e Posaçme), vep. e cit., f.380. 
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paligjshme e substancave dhe e mbeturinave të rrezikshme (neni 348), lejimi i 
kundërligjshëm i ndërtimit apo drejtimit të fabrikave dhe instalimeve që ndotin mjedisin 
(neni 349), dëmtimi i objekteve dhe pajisjeve për mbrojtjen e mjedisit (neni 350), 
prodhimi, shitja dhe vënia në qarkullim e materieve të dëmshme për mjekimin e shtazëve 
(neni 351), dhënia e ndihmës veterinare në mënyrë të pandërgjegjshme (neni 352), 
ushtrimi i kundërligjshëm i shërbimeve veterinere (neni 353), moszbatimi i urdhrave për 
luftimin e sëmundjeve të shtazëve dhe të bimëve (neni 354), ndotja e ushqimit dhe e ujit 
të shtazëve (neni 355), shkatërrimi i botës bimore me materie të dëmshme (neni 356), 
shkretërimi i pyjeve (neni 357), vjedhja e pyllit (neni 358), gjuetia e kundërligjshme  
(neni 359), shitja ose nxjerrja e trofeve të kafshëve të egra jashtë Republikës së Kosovës 
(neni 360), shitja ose nxjerrja e të mirave natyrore, bimëve ose kafshëve posaçërisht të 
mbrojtura jashtë Republikës së Kosovës (neni 361), peshkimi i kundërligjshëm           
(neni 362), dëmtimi, shkatërrimi dhe nxjerrja e paautorizuar e monumenteve ose 
objekteve të mbrojtura jashtë Republikës së Kosovës (neni 363), punimet e paautorizuara 
dhe përvetësimi i monumenteve kulturore (neni 364). 

Në dallim nga KP i mëparshëm, në këtë kapitull të veçantë të KP të ri, krahas 
figurave të reja, janë bërë ndryshime të rëndësishme në disa nga veprat penale ekzistuese. 
Kështu, ligjvënësi kosovar ka vlerësuar të nevojshme që të shtojë këto vepra penale të 
reja:  

(1) dëmtimi i objekteve dhe pajisjeve për mbrojtjen e mjedisit,  
(2) ushtrimi i kundërligjshëm i shërbimeve veterinere, si dhe  
(3) shitja ose nxjerrja e të mirave natyrore, bimëve ose kafshëve posaçërisht të 
mbrojtura jashtë Republikës së Kosovës.  
Vepra penale e dëmtimit të objekteve dhe pajisjeve për mbrojtjen e mjedisit 

konsiderohet e kryer kur personi, me dashje ose nga pakujdesia, dëmton, shkatërron, heq 
apo në ndonjë mënyrë tjetër i bën të papërdorshme objektet apo pajisjet për mbrojtjen e 
mjedisit. Nëse kjo vepër rezulton me ndotjen e ajrit, ujit apo tokës në shkallë të madhe 
apo territor të gjerë, ose kur ajo rezulton me asgjësimin e plotë ose të pjesshëm të botës 
shtazore, bimore ose ndotjen në shkallë të madhe për rehabilitimin e të cilës nevojitet 
kohë e gjatë ose shpenzime të mëdha, atëherë vepra konsiderohet e kryer në rrethana, 
përkatësisht, të cilësuara ose veçanërisht të cilësuara. 

Në ngjashmëri me KP kroat, në KP të Kosovës ligjvënësi ka zgjedhur të 
parashikojë një vepër penale të përbashkët për ndotjen e mjedisit dhe nuk ka parashikuar 
dispozita të veçanta për ndotjen e komponentëve të veçantë të mjedisit. Në bazë të KP të 
ri, vepra penale e përgjithshme e “ndotjes, degradimit ose shkatërrimit të mjedisit” 
konsiston në ndotjen ose degradimin e ajrit, ujit apo tokës ose shfrytëzimin jashtë mase të 
burimeve natyrore, në shkelje të ligjit përkatës. Në dallim nga KP i mëparshëm, tashmë 
për këtë vepër nuk kërkohet si element i domosdoshëm që ndotja ose degradimi i mjedisit 
apo shfrytëzimi jashtë mase i burimeve natyrore të ketë shkaktuar rrezik për mjedisin dhe 
jetën apo shëndetin e një numri të madh të njerëzve.  

Po kështu, edhe vepra penale e lejimit të kundërligjshëm të ndërtimit apo drejtimit 
të fabrikave dhe instalimeve që ndotin mjedisin nuk është më vetëm një vepër penale e 
dëmtimit, por një vepër e rrezikimit në disa aspekte dhe një vepër e dëmtimit në disa 
aspekte të tjera. Kështu, në bazë të dy paragrafëve të parë të nenit 349 të KP të Kosovës, 
kjo vepër konsiderohet e kryer kur një person, në shkelje të ligjit mbi mbrojtjen e 
mjedisit, lejon ndërtimin apo instalimin e fabrikës ose drejton apo menaxhon fabrikën ose 
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instalimin në të cilën kryhet veprimtari e rrezikshme dhe me këtë rrezikon të shkaktojë 
vdekjen apo lëndimin e rëndë trupor të ndonjë personi, të ndotë mjedisin, ajrin, tokën apo 
ujin ose shkakton dëm në shumën prej 5.000 Euro apo më shumë të kafshëve, bimëve ose 
pasurisë. Në KP të ri është shtuar edhe një formë e re e kësaj vepre, e cila konsiston në 
lejimin ose aplikimin e kundërligjshëm të teknologjisë që ndot mjedisin ose territorin në 
shkallë të madhe. Nëse kjo vepër ka rezultuar me asgjësimin e plotë ose të pjesshëm të 
botës shtazore, bimore ose ndotjen në shkallë të madhe për të cilën nevojitet kohë e gjatë 
ose shpenzime të mëdha për ta rehabilituar, atëherë autori i saj dënohet me një dënim 
kumulativ, i cili përfshin gjobën dhe burgimin nga 6 muaj deri në 5 vjet.  

Gjithashtu, në KP të ri konstatohet një tendencë drejt ashpërsimit të dënimit për 
shumicën e veprave penale të këtij kapitulli, duke zëvendësuar sanksionet e normave që 
më parë përmbanin në formë alternative dënimin me gjobë dhe atë me burgim, herë me 
një sanksion të ri që përmban vetëm dënimin me burgim, si alternativën e vetme, dhe 
herë të tjera me një sanksion që parashikon dhënien bashkërisht të dënimit me gjobë dhe 
atij me burgim (dënim kumulativ).  

Në rastin e veprës penale të gjuetisë së kundërligjshme, si dhe të veprës penale të 
shitjes ose nxjerrjes së kundërligjshme të trofeve526 të kafshëve të egra jashtë Kosovës, 
ligjvënësi kosovar ka parashikuar edhe konfiskimin e detyrueshëm, përkatësisht, të 
kafshëve të egra dhe pajisjeve të gjuetisë, si dhe të trofeve të kafshëve të egra. 
Megjithatë, në KP të ri, ky lloj dënimi plotësues nuk është parashikuar më si një 
konfiskim i detyrueshëm në rastin e veprës penale të peshkimit të kundërligjshëm, sikurse 
parashikohej në KP të mëparshëm.527  

Krahas dënimeve kryesore dhe plotësuese, me shtesat e bëra nëpërmjet KP të ri në 
dy dispozita të kapitullit të veçantë mbi veprat penale kundër mjedisit, ligjvënësi kosovar 
ka parashikuar, për herë të parë, mundësinë që gjykata të detyrojë autorin e veprës që të 
ndërmarrë “masa të caktuara për mbrojtjen, ruajtjen dhe përmirësimin e mjedisit jetësor”. 
Ky detyrim i veçantë, i lidhur drejtpërdrejt me mbrojtjen e mjedisit, mund të jepet me 
rastin e caktimit të dënimit për veprën penale të lejimit të kundërligjshëm të ndërtimit apo 
drejtimit të fabrikave dhe instalimeve që ndotin mjedisin (neni 349/5), si dhe për veprën 
penale të dëmtimit të objekteve dhe pajisjeve për mbrojtjen e mjedisit (neni 350/7).  
 Një veçori tjetër e KP të Kosovës, e cila e dallon nga KP ynë, konsiston në faktin 
se në rastet kur vepra penale është e dënueshme pavarësisht nga forma e fajit me të cilën 
është kryer, për secilën formë të fajit (dashje, pakujdesi) janë parashikuar paragrafë të 
veçantë të dispozitës përkatëse, duke bërë në këtë mënyrë edhe diferencimin apo 
përshkallëzimin e dënimit që mund të jepet në secilin rast. Madje, me KP të ri, ky veçim i 
rasteve në paragrafë më vehte në varësi të formës së fajit është bërë edhe për formën apo 
format më të rënda të veprës, në të cilat ajo kryhet në rrethana të cilësuara ose veçanërisht 
të cilësuara. Kështu për shembull, për veprën penale të ndotjes, degradimit ose 
shkatërrimit të mjedisit janë parashikuar dy paragrafë të veçantë, një për veprën e kryer 
me dashje dhe një për veprën e kryer nga pakujdesia, si për figurën e thjeshtë të kësaj 

526 Sipas prof. I.Salihu, termi “trofe” i përdorur në kontekstin e kësaj vepre penale ka kuptimin e një kafshe 
të egër që është zënë e gjallë ose është vrarë në gjueti. (I.Salihu, E drejta penale (Pjesa e Posaçme), vep. e 
cit., f. 397.) 
527 Në KP të mëparshëm, konfiskimi i detyrueshëm parashikohej edhe në rastin e veprës penale të 
peshkimit të kundërligjshëm. Konkretisht, në një paragraf të veçantë të nenit 288 të tij parashikohej 
konfiskimi i detyrueshëm i peshqve dhe i pajisjeve të peshkimit.  
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vepre (paragrafët 1 dhe 2), ashtu edhe për veprën e kryer në rrethana të cilësuara 
(paragrafët 3 dhe 4), si dhe në rrethana veçanërisht të cilësuara (paragrafët 5 dhe 6).  
 Ndërkohë, për ndonjë nga veprat penale kundër mjedisit të kryera me dashje, për 
të cilat, si rregull, faza e tentativës nuk është e dënueshme,528 ligjvënësi kosovar ka 
zgjedhur që të zbatojë përjashtimin nga rregulli i përgjithshëm, duke parashikuar si të 
dënueshme edhe këtë fazë të veprimtarisë paraprake kriminale. Kështu p.sh., faza e 
tentativës është parashikuar shprehimisht si e dënueshme në rastin e figurës së thjeshtë të 
veprës penale të vjedhjes së pyllit, e cila dënohet me gjobë ose me burgim deri në një vit 
(neni 358/3), apo në rastin e veprës penale të dëmtimit, shkatërrimit dhe nxjerrjes së 
paautorizuar të monumenteve ose objekteve të mbrojtura jashtë Kosovës, e cila dënohet 
me gjobë ose me burgim deri në një apo dy vjet, në varësi të formës me të cilën është 
kryer vepra (neni 363/6). Për këtë të fundit, dënueshmëria e tentativës është parashikuar 
për herë të parë në KP të ri, krahas shtimit të gjobës si alternativë dënimi në sanksionin e 
normës, e cila më parë përmbante vetëm dënimin me burgim, si alternativën e vetme për 
këtë vepër penale. Në këtë kontekst, sërish vihet re tendenca e ashpërsimit apo zgjerimit 
të sferës së ndëshkueshmërisë për veprat penale të parashikuara në kapitullin XXVIII të 
KP të ri, në krahasim me KP të mëparshëm. 

Në ngjashmëri me KP tonë, rrethanat e cilësuara të veprave penale kundër 
mjedisit janë parashikuar në paragrafë të veçantë të së njëjtës dispozitë në të cilën është 
parashikuar edhe figura e thjeshtë e veprës penale përkatëse. Megjithatë, rrethanat e 
cilësuara dhe ato veçanërisht të cilësuara në KP të Kosovës janë më të larmishme dhe 
përfshijnë si dëme në njerëz apo pasuri, ashtu edhe dëme konkrete në ajër, ujë, tokë, 
kafshë dhe bimë. Kështu për shembull, vepra penale e ndotjes, degradimit ose 
shkatërrimit të mjedisit konsiderohet e kryer në rrethana të cilësuara nëse vepra ka 
rezultuar me dëmtimin e shëndetit të një numri të madh të njerëzve apo me asgjësimin e 
plotë ose të pjesshëm të botës shtazore, bimore ose të rezervave të ujit të pijshëm ose me 
ndonjë dëmtim tjetër të mjedisit me pasoja të rënda, apo me shtimin e nivelit të ndotjes në 
shkallë kritike. Ndërkohë, rrethanat që janë parashikuar si rrethana veçanërisht të 
cilësuara të kësaj vepre penale, janë përqëndruar vetëm në dëmet në mjedis dhe 
konkretisht, ato konsistojnë në dëmtimin apo shkatërrimin e papërmirësueshëm të 
mjedisit ose në rrezikimin e pasurive të mbrojtura natyrore. 

Vlen të theksohet se, objekteve të mbrojtura natyrore dhe veçanërisht llojeve të 
mbrojtura të kafshëve dhe bimëve iu janë kushtuar figura të veçanta të veprave penale, si 
dhe rrethana të cilësuara në disa vepra penale të tjera. Ky vlerësim i veçantë është 
përforcuar më tej me KP të ri, në të cilin janë shtuar rrethana të reja cilësuese që lidhen 
pikërisht me këto objekte të veçanta, si dhe është shtuar një figurë e re e veprës penale. 
Kështu, në bazë të shtesës së bërë në nenin 356, vepra penale e shkatërrimit të botës 
bimore me materie të dëmshme dënohet më rëndë në rast se vepra është kryer ndaj llojit 
veçanërisht të mbrojtur të bimëve, pemëve ose vegjetacionit tjetër. Gjithashtu, në 
kapitullin e veçantë të KP të ri është shtuar edhe një vepër e re penale mbi shitjen ose 
nxjerrjen e të mirave natyrore, bimëve ose kafshëve posaçërisht të mbrojtura jashtë 
Kosovës. 

528 Në bazë të nenit 28 të KP të Kosovës, tentativa, si rregull, dënohet vetëm për veprat penale për të cilat 
mund të caktohet një dënim me tre ose më shumë vjet burgim, ndërsa për veprat e tjera penale që dënohen 
më lehtë, tentativa dënohet vetëm nëse parashikohet shprehimisht në ligj. 
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Nga ana tjetër, në po të njëjtin kod vihet re se për veprën penale të dëmtimit, 
shkatërrimit dhe nxjerrjes së paautorizuar të monumenteve ose objekteve të mbrojtura 
jashtë Republikës së Kosovës, e cila është një vepër që ka për objekt material edhe llojet 
e rrezikuara të kafshëve ose bimëve,529 ligjvënësi kosovar ka shtuar gjobën si një lloj 
alternativ dënimi, duke “lehtësuar” në këtë mënyrë sanksionin që parashikohej për këtë 
vepër në KP të mëparshëm, i cili përmbante vetëm dënimin me burgim.530  

Një numër i konsiderueshëm i dispozitave të kapitullit XXVIII të KP të Kosovës 
iu është kushtuar mbrojtjes së kafshëve dhe bimëve, duke filluar nga vepra penale e 
ndotjes së ushqimit dhe ujit të shtazëve, veprat penale në fushën e mjekimit të kafshëve 
dhe luftimit të sëmundjeve në rast epidemie, e deri tek gjuetia dhe peshkimi i paligjshëm, 
si dhe shitja ose nxjerrja jashtë Republikës së Kosovës e trofeve të kafshëve të egra apo 
bimëve dhe kafshëve posaçërisht të mbrojtura. Kështu, në bazë të nenit 355, vepra penale 
e ndotjes së ushqimit dhe të ujit të shtazëve konsiderohet e kryer në rastet kur një person, 
me dashje ose nga pakujdesia, duke përdorur ndonjë lëndë helmuese apo të dëmshme ka 
ndotur ushqimin apo ujin e shtazëve, shpezëve, bletëve, shtazëve të egra apo peshqve, ose 
ka ndotur çfarëdo furnizimi ujor natyror apo të bërë nga njeriu që siguron ujë për këto 
krijesa dhe me këtë ka rrezikuar jetën apo shëndetin e tyre, apo ka ndotur çfarëdo uji dhe 
më këtë ka rrezikuar ekzistencën e shtazëve, shpezëve, bletëve, shtazëve të egra apo 
peshqve në ujë. Krahas figurës së thjeshtë, e cila është një vepër e rrezikimit, kjo vepër 
penale përmban edhe një figurë në rrethana të cilësuara, e cila është një vepër e dëmtimit, 
pasi në këtë rast vepra rezulton me ngordhjen e një numri të madh të krijesave të 
lartpërmendura, në një vlerë që tejkalon 10.000 Euro.  

Sikurse u theksua më lart, ushtrimi i kundërligjshëm i shërbimeve veterinare është 
një vepër penale e re, e cila është shtuar për herë të parë në KP të ri. Kjo vepër 
konsiderohet e kryer kur një person, pa patur përgatitjen e duhur profesionale, merret me 
shërimin e kafshëve ose ofron shërbime të tjera veterinare përkundrejt pagesës.  

Për veprën penale të gjuetisë së kundërligjshme, e cila mund të kryhet vetëm me 
dashje, janë parashikuar disa forma të kryerjes sikurse janë gjuajtja, mbytja ose zënia 
gjallë e një kafshe të egër pa leje ose autorizim. Në KP të ri janë shtuar si forma të reja 
edhe gjuetia e kafshëve të egra në kohë të ndaluar ose në vende të ndaluara. Ndërkohë, 
figurat e cilësuara të kësaj vepre i referohen rasteve kur ajo kryhet në këto rrethana të 
cilësuara: (1) jashtë sezonit, (2) në grup, (3) ndaj gjahut me vlerë mbi 2.000 Euro, ose (4) 
ndaj gjahut me rëndësi sipas rregulloreve të gjuetisë. Vepra konsiderohet se është kryer 
në rrethana veçanërisht të cilësuara kur: (1) objekt i gjuetisë janë lloje të rrezikuara ose të 
rralla të kafshëve, gjuetia e të cilave është e ndaluar, (2) gjuetia kryhet ndaj llojeve të 
posaçme të kafshëve pa pasur lejen e veçantë për atë lloj gjahu, ose (3) kur janë përdorur 
metoda të asgjësimit masiv, automjeti, ose drita e fortë. 

Lidhur me veprën penale të peshkimit të paligjshëm, e cila ka pësuar ndryshime të 
rëndësishme në KP të ri, konstatohet lehtësisht një ngjashmëri e madhe me dispozitën 
korresponduese në KP tonë, veçanërisht në sanksionin e parashikuar në secilin paragraf të 
normës së veçantë. Konkretisht, në bazë të nenit 362 të KP të ri: “1. Kushdo që peshkon 
gjatë kohës kur peshkimi është i ndaluar apo në ujërat ku peshkimi është i ndaluar, 
dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) muaj. 2. Kushdo që peshkon duke 

529 Shih paragrafin e pestë të nenit 363 të KP të Kosovës. 
530 Në të katër paragrafët e nenit 289 të KP të mëparshëm, sanksioni i dispozitës parashikonte vetëm 
dënimin me burgim, të përcaktuar në kufirin e tij maksimal. 
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përdorur eksploziv, rrymë elektrike, helm ose mjete helmuese dhe me këtë shkakton 
ngordhjen e peshqve në mënyrë të tillë që të dëmtojë shumimin e peshqve, dënohet me 
gjobë ose me burgim deri në dy (2) vjet.”   

Pavarësisht shumëllojshmërisë së veprave penale kundër kafshëve, vihet re se nuk 
ka asnjë figurë konkrete të veprës penale të keqtrajtimit apo torturimit të kafshëve, e cila 
ka gjetur një përhapje të gjerë në legjislacionet penale të shumë shteteve. 

Vlen të theksohet se në KP të Kosovës, në dallim nga KP ynë, në dispozitat e 
kapitullit të veçantë mbi veprat penale kundër mjedisit janë parashikuar edhe përkufizime 
të veçanta të disa termave të caktuar, veçanërisht ato që janë përcaktues për objektin 
material të veprës penale përkatëse, të tilla si përkufizimi i termit “blegtori” në kontekstin 
e veprës penale të moszbatimit të urdhërave për luftimin e sëmundjeve të shtazëve dhe 
bimëve (neni 354/6), apo përkufizimi i termit “monument ose objekt i mbrojtur kulturor, 
historik, fetar, shkencor apo natyror” në kontekstin e veprës penale të dëmtimit, 
shkatërrimit dhe nxjerrjes së paautorizuar të monumenteve ose objekteve të mbrojtura 
jashtë Republikës së Kosovës (neni 363/5), të cilët japin kuptimin që ato do të kenë në 
nenet përkatëse të KP.  

Kjo veçori e KP të Kosovës konstatohet që në pjesën e tij të përgjithshme, e cila 
mbyllet me një kapitull të veçantë që iu është kushtuar posaçërisht kuptimit të disa 
termave të caktuar në Kodin Penal. Një risi e rëndësishme e KP të ri është se në këtë 
kapitull të pjesës së përgjithshme janë shtuar edhe disa përkufizime të reja që lidhen me 
terma që përdoren shpesh edhe në kapitullin mbi veprat penale kundër mjedisit, të tilla si 
“dëm i konsiderueshëm”, “dëm substancial” dhe “dëm në shkallë të madhe”. 531  

Në këtë kontekst, krahas rasteve të veçanta kur ligjvënësi e ka përcaktuar 
konkretisht vlerën minimale të dëmit në dispozitat e kapitullit XXVIII të KP, sikurse 
është rasti i lartpërmendur i veprës penale të lejimit të kundërligjshëm të ndërtimit apo 
drejtimit të fabrikave dhe instalimeve që ndotin mjedisin, përkufizimet e përcaktuara në 
pjesën e përgjithshme të KP mund të konsiderohen si një hap i rëndësishëm në ndihmë të 
një interpretimi të unifikuar të dispozitave të kapitullit të veçantë mbi veprat penale 
kundër mjedisit gjatë zbatimit të tyre në praktikë. 

 
3.5  Veprat penale që duhet të parashikohen në legjislacionin kombëtar sipas 
Direktivave të Bashkimit Evropian mbi krimet mjedisore.   
 
Sikurse është theksuar në kreun e parë të këtij punimi, dy Direktivat e krimit mjedisor, të 
miratuara përkatësisht në vitet 2008 dhe 2009, përbëjnë një hap të rëndësishëm drejt një 
të drejte penale mjedisore evropiane të vërtetë, pasi për herë të parë Shtetet Anëtare të 
BE-së detyrohen të përdorin të drejtën penale për të penalizuar shkeljet e rënda të 
legjislacionit kombëtar që zbaton legjislacionin evropian.532 Në përzgjedhjen e krimeve 
mjedisore, të parashikuara në këto Direktiva, ligjvënësi komunitar është bazuar në 
dispozitat më të rëndësishme të legjislacionit komunitar mbi mbrojtjen e mjedisit, duke 

531 Në bazë të nenit 120, pikat 29 deri 31 të KP të Kosovës, këto shkallë të dëmit korrespondojnë 
përkatësisht me humbje në vlera monetare sa vijon: (1) 5.000 -15.000 Euro; (2) 15.000-50.000 Euro; (3) më 
shumë se 50.000 Euro. 
532 M.G. Faure, The implementation of the environmental crime directives in Europe, Ninth International 
Conference on Environmental Compliance and Inforcement 2011, f. 369, në faqen e internetit  
<http://inece.org/conference/9/proceedings/41_Faure.pdf>. 
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marrë në konsideratë ato shkelje që ishin konsideruar si më të rëndat edhe nga Komiteti i 
Ekspertëve gjatë hartimit të Konventës së Këshillit të Evropës mbi mbrojtjen e mjedisit 
nëpërmjet të drejtës penale.533 

Në këtë kontekst, Direktiva 2008/99/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 
19 Nëntorit 2008 mbi mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet të drejtës penale përcakton disa 
rregulla minimale që duhen implementuar në legjislacionet penale kombëtare.534 Në këtë 
mënyrë, kjo direktivë siguron një standard minimal për të drejtën penale mjedisore, që 
nënkupton se ndotësit nuk do të kenë më mundësinë që të përfitojnë nga dallimet apo 
divergjencat midis sistemeve të ndryshme kombëtare, pasi me transpozimin e Direktivës 
në të drejtën e brendshme të Shteteve Anëtare nuk do të ketë më “parajsë apo strehim për 
ndotësit”535 në Bashkimin Evropian.536  

Ndërkohë, Shtetet Anëtare janë të lira që të miratojnë apo ruajnë masa që janë më 
të rrepta për sa i përket mbrojtjes juridike penale efektive të mjedisit, për sa kohë që këto 
masa janë në pajtim me Traktatin.537 Ky prag minimal për harmonizimin e 
legjislacioneve do të bëjë të mundur një zbatim më të mirë të legjislacionit mjedisor, në 
përputhje me objektivin esencial për mbrojtjen e mjedisit të parashikuar në Traktatin 
Themelues të Komunitetit Evropian.538 
 Veprat e kundërligjshme që duhet të parashikohen si vepra penale kundër mjedisit 
në legjislacionet e të gjithë Shteteve Anëtare të BE-së janë përcaktuar në nenin 3 të 
Direktivës, shoqëruar nga neni 4 mbi nxitjen, dhënien e ndihmës, si dhe përkrahjen në 
kryerjen e veprave penale të përcaktuara në Direktivë. Në nenin 3 të Direktivës, e cila 
mbetet dispozita thelbësore e saj, janë parashikuar nëntë vepra penale, të cilat kanë këto 
dy elementë të përbashkët që janë të domosdoshëm për secilën prej tyre:  

(1) kundërligjshmërinë e veprimit ose mosveprimit, si dhe  
(2) fajin në formën e dashjes ose pakujdesisë së rëndë539.  

 Në dallim nga Konventa e KE-së mbi mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet të drejtës 
penale (1998), kundërligjshmëria është parashikuar si një element i domosdoshëm për të 
gjithë veprat penale pa përjashtim. Si rrjedhim, në këtë Direktivë nuk ka asnjë vepër 
penale të ashtuquajtur “autonome”. Sipas përkufizimit të dhënë në nenin 2(a) të 
Direktivës, me termin  “kundërligjshmëri” si element i domosdoshëm i veprës penale do 
të kuptohet shkelja e akteve juridike komunitare ose kombëtare, si vijon:  
 (i) shkelja e legjislacionit të miratuar në bazë të Traktatit të Komunitetit Evropian, 
i listuar në Shtojcën A të Direktivës;  

533Commission Staff Working Document, Accompanying Document to the Proposal for a Directive of the 
European Parliament and of the Council on the protection of the environment through criminal law, 
Impact Assessment, Brussels, 9 February 2007, SEC(2007) 160, f.6. 
534 <http://ec.europa.eu/environment/legal/crime/index.htm> 
535 Të tilla konsideroheshin ato Shtete Anëtare që, në krahasim me Shtetet e tjera Anëtare, parashikonin 
dënime penale më të lehta.  
536 E.Mullier, The emergence of criminal competence to enforce EC Environmental Law: Directive 2008/99 
in the context of the case-law of the European Court of Justice, vep. e cit., f.110, 115. 
537 Shih paragrafin 12 të preambulës së Direktivës 2008/99/KE. 
538 <http://europa.eu/legislation_summaries/environment/index_en.htm> 
539 Koncepti i “pakujdesisë së rëndë”, që është njohur në legjislacionin e shumë shteteve si një formë e 
pakujdesisë në fushën e të drejtës penale mjedisore, shtron kërkesën për një shkelje të rëndë të detyrimit për 
të treguar kujdes. (Council of Europe, Convention on the protection of the environment through criminal 
law- Explanatory Report, vep. e cit.)  
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 (ii) përsa i përket veprimtarive që mbulohen nga Traktati i Euroatomit, shkelja e 
legjislacionit të miratuar në bazë të Traktatit të Euroatomit dhe të listuar në Shtojcën B të 
Direktivës; ose  
 (iii) shkelja e një ligji, një rregulloreje administrative të një Shteti Anëtar ose e një 
vendimi të marrë nga autoriteti kompetent i një Shteti Anëtar që bën të zbatueshëm 
legjislacionin komunitar të përmendur në shkronjat (i) dhe (ii) të këtij neni.  
 Lidhur me legjislacionin komunitar të listuar në të dy Shtojcat e Direktivës, në 
paragrafin 9 të preambulës së saj është theksuar se detyrimet e parashikuara në këtë 
direktivë lidhen vetëm me ato dispozita të këtij legjislacioni komunitar, të cilat i 
detyrojnë Shtetet Anëtare që, kur të implementojnë këtë legjislacion, të parashikojnë 
masa ndaluese. Ndërkohë, Direktiva është konsideruar si “potencialisht shumë e gjerë në 
zbatueshmërinë e saj”, pasi në përkufizimin e lartpërmendur të nenit 2 nuk është kërkuar 
domosdoshmërisht që legjislacioni komunitar i listuar në shtojcat e Direktivës të jetë 
implementuar apo transpozuar në legjislacionin kombëtar, duke bërë që, si pasojë e 
implementimit të kësaj Direktive, çdo Shtet Anëtar do të jetë i detyruar që të 
kriminalizojë shkelje të të gjithë legjislacionit komunitar të lartpërmendur, edhe nëse ai 
nuk është transpozuar në legjislacionin e tij kombëtar.540    
 Sikurse është theksuar në literaturën juridike, përzgjedhja e Direktivave dhe 
rregulloreve që janë përfshirë në fushën e veprimit të Direktivës 2008/99/KE është bërë 
duke patur si synim vendosjen e rregullave më të rrepta në ato fusha të politikave 
mjedisore, të cilat sipas vlerësimit të ligjvënësit komunitar janë përballur me 
papajtueshmëri apo probleme të rëndësishme në zbatimin e tyre në BE në tërësi dhe si të 
tilla, ato janë mjaftueshmërisht problematike për të kërkuar zbatimin e dënimeve penale 
në rast shkeljeje të instrumenteve përkatëse.541      
 Ndërkohë, vlen të theksohet se, lidhur me shkeljet e legjislacionit të ri mjedisor, i 
cili do të miratohej pas hyrjes në fuqi të Direktivës 2008/99/KE, kjo e fundit mund të 
zbatohet vetëm nëse legjislacioni i ri e parashikon shprehimisht zbatueshmërinë e kësaj 
Direktive.542 Në këtë rast, nëse do të jetë e nevojshme, do të duhet të bëhen ndryshimet 
përkatëse në listën e veprave penale të parashikuara në nenin 3 të Direktivës.     
 Krahas elementëve të përbashkët të lartpërmendur, veprat penale të përcaktuara 
në këtë Direktivë kanë edhe elementët e tyre specifikë objektivë, të cilët janë parashikuar 
në shkronjat (a) deri (i) të nenit 3 të Direktivës, si vijon: 

(a) shkarkimi, çlirimi apo futja e materialeve543 ose rrezatimit të jonizuar në ajër, 
tokë ose ujë, në sasi të tilla që shkaktojnë ose mund të shkaktojnë vdekjen apo plagosjen 
e rëndë të ndonjë personi ose dëm të rëndë në cilësinë e ajrit, cilësinë e tokës, cilësinë e 
ujit apo në kafshët ose bimët; 

(b) grumbullimi, transporti, rikuperimi ose asgjësimi i mbetjeve, duke përfshirë 
mbikëqyrjen e këtyre operacioneve dhe kujdesin e mëtejshëm për vendet e asgjësimit, si 

540 E.Mullier, The emergence of criminal competence to enforce EC Environmental Law: Directive 2008/99 
in the context of the case-law of the European Court of Justice, vep. e cit., f.111. 
541 Po aty, f.112-113. 
542 Shih paragrafin 15 të preambulës së Direktivës 2008/99/KE. 
543 Në dallim nga Konventa e KE-së mbi mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet të drejtës penale (1998), kjo vepër 
penale i referohet “materialeve” në vend të “substancave”, duke qenë se termi “material” është konsideruar 
si një term më i gjerë. (European Commission, Proposal for a directive of the European Parliament and of 
the Council on the protection of the environment through criminal law, Explanatory Memorandum, 
2007/0022 (COD), f.7.) 
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dhe duke përfshirë veprimet e ndërmarra në cilësinë e tregtarit apo agjentit (menaxhimi i 
mbetjeve), të cilat shkaktojnë ose mund të shkaktojnë vdekjen apo plagosjen e rëndë të 
ndonjë personi ose dëm të rëndë në cilësinë e ajrit, cilësinë e tokës, cilësinë e ujit ose në 
kafshët ose bimët; 

(c) lëvizja ndërkufitare e mbetjeve, në rastet kur kjo veprimtari hyn në objektivin 
e nenit 2(35) të Rregullores (KE) Nr. 1013/2006 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, 
të datës 14.06.2006 mbi lëvizjet ndërkufitare të mbetjeve, si dhe kur ajo është ndërmarrë 
në një sasi jo të vogël, qoftë e realizuar në një lëvizje të vetme ndërkufitare, qoftë në disa 
të tilla që shfaqen të lidhura me njëra-tjetrën. 

(d) operimi i një fabrike, ku kryhet një veprimtari e rrezikshme ose ruhen apo 
përdoren substanca ose përzierje të rrezikshme, dhe me këtë shkakton ose mund të 
shkaktojë, jashtë fabrikës, vdekjen apo plagosjen e rëndë të ndonjë personi ose dëm të 
rëndë në cilësinë e ajrit, cilësinë e tokës, cilësinë e ujit ose në kafshët apo bimët.  

(e) prodhimi, procesimi, trajtimi, përdorimi, mbajtja, ruajtja, transportimi, 
importimi, eksportimi ose hedhja e materialeve nukleare ose e substancave të tjera të 
rrezikshme radioaktive që shkakton ose mund të shkaktojnë vdekjen apo plagosjen e 
rëndë të ndonjë personi ose dëm të rëndë në cilësinë e ajrit, cilësinë e tokës, cilësinë e ujit 
ose në kafshët ose bimët;544 

(f) vrasja, shkatërrimi, mbajtja ose marrja e individëve të llojeve të faunës ose 
florës së egër të mbrojtur, me përjashtim të rasteve kur vepra lidhet me një sasi të vogël të 
papërfillshme të këtyre individëve dhe ka një ndikim të papërfillshëm në statusin e 
ruajtjes së llojeve.  

(g) tregtimi i individëve të llojeve të faunës ose florës së egër të mbrojtur, apo e 
pjesëve ose derivatëve të tyre, me përjashtim të rasteve kur sjellja lidhet me një sasi të 
vogël të papërfillshme të këtyre individëve dhe ka një ndikim të papërfillshëm në statusin 
e ruajtjes së llojeve.  

(h) çdo vepër që shkakton dëmtimin e konsiderueshëm të habitatit brenda një zone 
të mbrojtur.  

(i) prodhimi, importimi, eksportimi, hedhja në treg ose përdorimi i substancave 
ozonholluese. 

Sikurse vihet re nga përshkrimi i elementëve të domosdoshëm të veprave të 
ndryshme, ana objektive e tyre përfshin jo vetëm veprime aktive, por edhe 
mosveprime545. Duke patur parasysh faktin se Direktiva fokusohet vetëm në format më të 
rënda të krimit mjedisor, 546 në shumicën e veprave të parashikuara në të, kërkohet që 
vepra të ketë shkaktuar ose së paku, të ketë rrezikuar shkaktimin e disa pasojave 
konkrete, të cilat përfshijnë si pasoja të rënda në shëndetin e njerëzve, ashtu edhe pasoja 
të rënda në mjedis. Konkretisht, në rastin e veprave penale të parashikuara në shkronjat 

544 Direktiva 2008/99/KE ka shkuar më tej në krahasim me Draft-Direktivën e propozuar nga Komisioni 
Evropian në vitin 2001, duke e zgjeruar kompetencën e Komunitetit edhe në çështjet që hyjnë në fushën e 
Traktatit të Euroatomit. (E. Mullier, The emergence of criminal competence to enforce EC Environmental 
Law: Directive 2008/99 in the context of the case-law of the European Court of Justice, vep. e cit., f.109.) 
545 Sikurse përcaktohet në paragrafin 6 të preambulës së Direktivës, edhe mosveprimi duhet të jetë i 
dënueshëm, duke patur parasysh faktin se mosrespektimi i detyrimit ligjor për të vepruar mund të ketë të 
njëjtin efekt sikurse edhe një veprim aktiv.  
546 Commission Staff Working Document, Accompanying Document to the Proposal for a Directive of the 
European Parliament and of the Council on the protection of the environment through criminal law, 
Impact Assessment, vep. e cit., f.39. 
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(a), (b), (d) dhe (e), kërkohet që vepra të ketë shkaktuar ose të mund të shkaktojë 
“vdekjen apo plagosjen e rëndë të ndonjë personi ose dëm të rëndë në cilësinë e ajrit, 
cilësinë e tokës, cilësinë e ujit apo në kafshët ose bimët”.547 Në këtë kontekst, në varësi të 
faktit nëse vepra shkakton një dëm të tillë të rëndë ose thjesht rrezikon shkaktimin e tij, 
këto vepra penale mund të konsiderohen, në rastin e parë, si vepra penale të dëmtimit 
konkret, ndërsa në rastin e dytë, si vepra penale të rrezikimit konkret.548  

Megjithatë, ndonëse në përkufizimin e këtyre veprave, shëndeti i njerëzve është 
vendosur “në të njëjtin nivel” me mbrojtjen e mjedisit,549 në literaturën juridike është 
rekomanduar që në përcaktimin e sanksionit përkatës të bëhet një diferencim i qartë midis 
sanksionit të parashikuar për rastin kur vepra shkakton vetëm dëm të rëndë në mjedis, si 
dhe sanksionit të parashikuar për rastin kur dëmi konsiston në vdekjen apo plagosjen e 
rëndë të ndonjë personi, duke patur parasysh se në rastin e dytë krimi paraqet dukshëm 
një shkallë më të lartë të rrezikshmërisë.550 

Në një pjesë të veprave penale të parashikuara në Direktivë, këto pasoja të rënda 
nuk janë parashikuar si elementë të domosdoshëm të anës objektive të figurës së veprës 
penale. Arsyeja kryesore lidhet me faktin se, në këto raste është “pothuajse e pamundur” 
që të provohet se vepra ka shkaktuar ose mund të shkaktonte një pasojë konkrete, për 
shkak se ato shfaqen në vende të treta ose për shkak se efektet do të shfaqen vetëm në 
afatgjatë dhe në një formë kumulative.551 Konkretisht, një element i tillë i domosdoshëm 
nuk është parashikuar në rastin e veprave penale të lëvizjes së paligjshme ndërkufitare të 
mbetjeve, si dhe të tregtimit të paligjshëm të llojeve të faunës ose florës së egër të 
mbrojtur. Po kështu, për të njëjtën arsye, ky element nuk kërkohet as në rastin e veprës 
penale të prodhimit, tregtimit ose përdorimit të substancave ozonholluese. Megjithatë, në 
dallim nga kjo e fundit, e cila është një vepër që konsiderohet e kryer vetëm me kryerjen 
e veprimit ose mosveprimit të kundërligjshëm, në të dy rastet e lartpërmendura ligjvënësi 
komunitar ka parashikuar një kusht apo element specifik që lidhet me sasinë e mbetjeve 
apo të individëve të llojeve të faunës ose florës së egër të mbrojtur. Një kusht i tillë është 
parashikuar edhe në rastin e veprës penale të vrasjes, shkatërrimit, mbajtjes ose marrjes 
së individëve të llojeve të faunës ose florës së egër të mbrojtur, e cila konsiderohet e 
kryer vetëm nëse vepra lidhet me një sasi jo të vogël të këtyre individëve dhe ka një 
ndikim jo të papërfillshëm në statusin e ruajtjes së llojeve të mbrojtura.   

Me përjashtim të veprës penale të dëmtimit të konsiderueshëm të habitateve, të 
parashikuar në shkronjën (h) të nenit 3 të Direktivës, e cila është qartësisht vetëm një 
vepër e dëmtimit, me fokus në dëmin e shkaktuar në mjedis,552 në të gjithë rastet e tjera, 
studiuesit që janë përpjekur t’i klasifikojnë ato në vepra të dëmtimit dhe rrezikimit 

547 Lidhur me kuptimin e termave “dëm i rëndë” dhe “plagosje e rëndë”, Direktiva nuk përmban ndonjë 
përkufizim të veçantë, pasi elaborimi i tyre iu është lënë Shteteve Anëtare, të cilat mund t’i interpretojnë 
ato nën dritën e traditës dhe sistemit ligjor përkatës. (European Commission, Proposal for a directive of the 
European Parliament and of the Council on the protection of the environment through criminal law, 
Explanatory Memorandum, 2007/0022 (COD), f.8.) 
548 M.G. Faure, The implementation of the environmental crime directives in Europe, vep.e cit., f. 362-363.  
549 E.Mullier, The emergence of criminal competence to enforce EC Environmental Law: Directive 2008/99 
in the context of the case-law of the European Court of Justice, vep. e cit., f.109. 
550 M.G. Faure, The implementation of the environmental crime directives in Europe, vep.e cit., f. 363.  
551 Commission Staff Working Document, Accompanying Document to the Proposal for a Directive of the 
European Parliament and of the Council on the protection of the environment through criminal law, 
Impact Assessment, vep.e cit., f.39. 
552 M.G. Faure, The implementation of the environmental crime directives in Europe, vep.e cit., f. 364.  
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(konkret ose abstrakt) kanë hasur jo pak vështirësi për shkak të larmishmërisë së efekteve 
që mund të vijnë nga veprimet ose mosveprimet e ndryshme që janë përfshirë në anën 
objektive të tyre. Kështu për shembull, një rast relativisht i vështirë për t’u klasifikuar për 
shkak të formulimit të komplikuar është konsideruar rasti i veprës penale të prodhimit, 
importimit, eksportimit, tregtimit ose përdorimit të substancave ozonholluese, pasi në 
këtë rast janë parashikuar pesë lloje të ndryshme të veprimeve, të cilat potencialisht 
rrezikojnë shtresën e ozonit, por ky rrezik, herë është një rrezik thjesht abstrakt, si p.sh. 
në rastin e veprimit të prodhimit të substancave ozonholluese, herë të tjera mund të jetë 
një rrezik më konkret, si p.sh. në rastin e tregtimit të tyre, ose mund të çojë deri në 
shkaktimin e një dëmi konkret në rastin e përdorimit të substancave të tilla.553 

Në plotësim të nenit 3 të Direktivës, e cila mbetet dispozita thelbësore e saj, në 
nenin 4 të saj Shteteve Anëtare iu është kërkuar që të penalizojnë edhe nxitjen, dhënien e 
ndihmës, si dhe përkrahjen në kryerjen e veprimeve ose mosveprimeve të paligjshme, të 
parashikuara në nenin 3, kur ato janë kryer me dashje. 
 Lidhur me dënimet që duhet të zbatohen për veprat e lartpërmendura, në nenin 5 
të Direktivës parashikohet vetëm detyrimi i shteteve për të marrë masat e nevojshme që të 
sigurojnë se veprat e përmendura në nenet 3 dhe 4 janë të dënueshme me dënime penale 
“efektive, proporcionale dhe shkurajuese”. Ky nocion e ka prejardhjen nga jurisprudenca 
e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë, e cila në çështjen e ashtuquajtur “Greek Corn” [misri 
grek] të vitit 1989 është shprehur se, ndonëse Shtetet Anëtare janë të lira në zgjedhjen  e 
instrumenteve për implementimin e një direktive, dënimet që zbatohen në rastet e 
shkeljes së legjislacionit implementues duhet që, së paku, të jenë efektive, proporcionale 
dhe shkurajuese.554  

Vlen të theksohet se, detyrimi për të parashikuar dënime penale vlen vetëm për 
shkeljet e kryera nga personat fizikë, pasi në bazë të nenit 7 të Direktivës për personat 
juridikë nuk kërkohet detyrimisht imponimi i dënimeve me karakter penal. Në këtë 
dispozitë të veçantë që i është kushtuar dënimeve për personat juridikë parashikohet 
vetëm detyrimi i shteteve për të marrë masat e nevojshme që të sigurojnë se personat 
juridikë që kanë përgjegjësi në bazë të nenit 6 të Direktivës janë të dënueshëm me 
dënime efektive, proporcionale dhe shkurajuese. Sikurse është vepruar edhe në Direktivat 
e mëparshme, për sa i përket përgjegjësisë së personave juridikë është respektuar 
plotësisht e drejta e Shteteve Anëtare për të zgjedhur nëse do të parashikojnë apo jo 
përgjegjësinë penale të personave juridikë, pasi disa prej këtyre shteteve ende refuzojnë 
ta njohin këtë lloj përgjegjësie, ndër të tjera, për shkak të papajtueshmërisë së saj me 
parimin themelor të fajësisë.555 Pra, Shtetet Anëtare janë të detyruara që të sigurojnë se 
personat juridikë do të kenë përgjegjësi për veprat penale të kryera dhe se ndaj tyre do të 
zbatohen dënime, të cilat mund të jenë penale ose jopenale. 
 Sikurse vihet re nga përmbajtja e neneve 5, 6 dhe 7 të Direktivës, në respektim të 
plotë të vendimit të Gjykatës së Drejtësisë të 23 Tetorit 2007 ligjvënësi komunitar nuk 
është shprehur apo nuk ka vendosur detyrime lidhur me llojin dhe masën e dënimeve të 

553 Po aty. 
554 Po aty, f. 365. 
555 Shih M. Kaiafa-Gbandi, The Importance of Core Principles of Substantive Criminal Law for a 
European Criminal Policy Respecting Fundamental Rights and the Rule of Law, European Criminal Law 
Review, No.1, 2011, Volume 1, f.31. 
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zbatueshme. Ato do të përcaktohen nga Shtetet Anëtare, me detyrimin e vetëm që 
dënimet e përcaktuara të jenë efektive, proporcionale dhe shkurajuese. 

Në një vështrim kritik, si dhe duke e ballafaquar Direktivën 2008/99/KE me disa 
parime themelore mbi një politikë kriminale koherente në nivelin e BE-së, një grup 
kërkimor ndërkombëtar i quajtur “Iniciativa për Politikën Kriminale Evropiane”556 ka 
evidentuar dy çështje kryesore, të cilat paraqiten si problematike në drejtim të respektimit 
të parimeve themelore të lartpërmendura. Në bazë të të ashtuquajturit  “Manifest mbi 
Politikën Kriminale Evropiane”,557 i cili është botuar nga ky grup kërkimor në vitin 2009, 
Direktiva 2008/99/KE përbën një nga rastet problematike në drejtim të respektimit të 
parimeve ultima ratio dhe lex certa dhe konkretisht ajo kritikohet për sa vijon: 

- për kriminalizimin e veprave që kanë një karakter thjesht formal sikurse është 
rasti i veprës penale të lëvizjeve të paligjshme ndërkufitare të mbetjeve, duke 
kriminalizuar në këtë mënyrë kundërvajtjet administrative, gjë e cila është vlerësuar se 
bie në kundërshtim me parimin Evropian të proporcionalitetit dhe nënparimin e tij ultima 
ratio;  

- për mosrespektimin e parimit të përcaktimit, si një ndër nënparimet e 
ligjshmërisë, për shkak se në formulimin e veprave të dënueshme, në këtë Direktivë është 
përdorur edhe teknika e referimit në pjesë të tjera të legjislacionit komunitar, duke e 
detyruar në këtë mënyrë ligjvënësin kombëtar që, për të përmbushur detyrimin për një 
transpozim të plotë të Direktivës, të përsërisë këto referenca në aktin juridik 
implementues, gjë e cila mund të bëhet pengesë në dhënien e drejtësisë.558  

Krahas këtyre kritikave, të cilat lidhen ngushtë me Manifestin, në literaturën 
juridike është theksuar shpesh se një çështje problematike, e cila mund të çojë në shkeljen 
e kërkesës themelore të përcaktimit të qartë të veprës penale (lex certa), lidhet me faktin 
se Direktiva përmban disa shprehje apo terma pak a shumë të gjerë, pa dhënë një 
përkufizim të unifikuar për to (si p.sh. “dëm i rëndë”, etj). Megjithatë, për këtë 
problematikë të veçantë konsiderohet se ekziston një zgjidhje, e cila konsiston në 
interpretimin e këtyre termave duke iu referuar legjislacionit mjedisor komunitar në të 
cilin vetë Direktiva referon, si dhe legjislacionit kombëtar implementues në rastet kur ky 
legjislacion komunitar është transpozuar ndërkohë në legjislacionin e brendshëm.559  

Në Direktivën e dytë të Krimit Mjedisor (2009/123/KE) është parashikuar një 
vepër penale e vetme për ndotjen e ujërave të shkaktuar nga anijet. Në bazë të shtesave të 
bëra me këtë Direktivë të vitit 2009, në nenin 4(1) dhe 5a(1) të Direktivës 2005/35/KE 
“Mbi ndotjen e shkaktuar nga anijet dhe parashikimin e dënimeve për shkeljet” është 
parashikuar detyrimi për çdo Shtet Anëtar që të konsiderojë si vepër penale shkarkimin e 

556 Iniciativa për Politikën Kriminale Evropiane (ECPI) është një grup kërkimor i përbërë nga 14 profesorë 
universitarë nga 10 Shtete Anëtare të BE-së. (Për më shumë, shih <http://www.crimpol.eu/>)  
557 Manifesti ka qenë objekt debati në shumë seminare dhe konferenca ndërkombëtare, si dhe është marrë 
në konsideratë edhe nga vetë institucionet Evropiane. Ai përbëhet nga dy pjesë kryesore. Në pjesën e parë 
janë shpalosur parimet e përgjithshme, të cilat janë thellësisht të rrënjosura në traditën e përbashkët 
Evropiane të së drejtës penale dhe si të tilla, ato janë në përputhje të plotë me të drejtën evropiane. Pjesa e 
dytë e Manifestit, e cila konsiderohet edhe si një lloj “instrumenti të gjallë”, përmban një analizë dhe qasje 
kritike ndaj legjislacionit ekzistues të BE-së ose propozimeve konkrete për legjislacion të ri, me synim që të 
kontrollojë nëse ky legjislacion është në përputhje me kërkesat e Manifestit apo është e nevojshme që të 
bëhen amendime. (http://www.crimpol.eu/manifesto/) 
558 European Criminal Policy Initiative, A Manifesto on European Criminal Policy, në faqen e internetit 
<http://www.crimpol.eu/manifesto/> 
559 Shih M.G. Faure, The implementation of the environmental crime directives in Europe, vep.e cit., f. 368. 

238 
 

                                                 

http://www.crimpol.eu/manifesto/
http://www.crimpol.eu/manifesto/


Enkelejda Turkeshi  Mbrojtja juridike penale e mjedisit 

substancave ndotëse nga anijet në ndonjë nga hapësirat ujore të përcaktuara në nenin 
3(1), kur kjo vepër është kryer me dashje ose pakujdesi të rëndë.  

Duke iu referuar të drejtës ndërkombëtare, në nenin 3(1) të Direktivës 
2005/35/KE është përcaktuar se në fushën e zbatimit të saj do të përfshihen këto hapësira 
ujore: ujërat e brendshme, përfshirë portet, e një Shteti Anëtar, në të cilat është i 
zbatueshëm regjimi Marpol; deti territorial i një Shteti Anëtar; rrugët e përdorura për 
lundrim ndërkombëtar, të cilat janë objekt i regjimit të kalimit tranzit, sikurse përcaktohet 
në Konventën e OKB-së për të Drejtën e Detit, për aq sa një Shtet Anëtar ushtron 
juridiksionin e tij; zona ekonomike ekskluzive ose një zonë ekuivalente me të në një Shtet 
Anëtar, e cila është përcaktuar në bazë të së drejtës ndërkombëtare; si dhe deti i hapur.  

Direktiva zbatohet ndaj çdo anijeje që shkarkon substanca ndotëse në det, 
pavarësisht nga flamuri që ajo mban, me përjashtim të anijeve luftarake ose anijeve të 
tjera që janë në pronësi ose operohen nga një shtet dhe që përdoren vetëm për shërbime 
qeveritare jotregtare. 

Duke qenë se vetë miratimi i Direktivës 2005/35/KE ka ardhur si rezultat i 
nevojës për harmonizim të implementimit të Konventës Marpol 73/78560 në nivelin e BE-
së,561 edhe kuptimi i temit “substanca ndotëse”  është përcaktuar duke iu referuar 
pikërisht dy anekseve të para të kësaj konvente ndërkombëtare detare, përkatësisht 
aneksit mbi hidrokarburet dhe aneksit mbi substancat e lëngshme të dëmshme pa 
ambalazh. 

Vlen të theksohet se kjo Direktivë iu kërkon shteteve anëtare që të konsiderojnë si 
vepër penale vetëm ato shkarkime të substancave ndotëse, të cilat shkaktojnë 
përkeqësimin e cilësisë së ujit, duke përjashtuar në këtë mënyrë rastet e lehta apo minore 
(minor cases) kur një pasojë e tillë nuk shfaqet në ujërat ku anijet kanë shkarkuar këto 
substanca.562 Megjithatë, do të konsiderohen si vepër penale edhe rastet e lehta të 
përsëritura, të cilat ndonëse në mënyrë të shkëputur nga njëra-tjetra nuk shkaktojnë 
përkeqësimin e cilësisë së ujit,  në kombinim me njëra-tjetrën e shkaktojnë një pasojë të 
tillë.563  

Ndërkohë, në respektim të detyrimeve të marra përsipër në instrumente të tjera 
ndërkombëtare, nga kjo vepër penale janë përjashtuar shprehimisht rastet kur shkarkimi i 
substancave ndotëse përmbush kushtet specifike të parashikuara në dispozitat përkatëse të 
anekseve bashkëlidhur Konventës Ndërkombëtare Marpol.  

Në ngjashmëri të plotë me Direktivën 2008/99/KE, edhe në Direktivën 
2009/123/KE është parashikuar detyrimi për çdo Shtet Anëtar që të marrë masat e 
nevojshme për të siguruar se vepra penale e përcaktuar në dispozitat e reja të shtuara, për 
personat fizikë, do të jetë e dënueshme me dënime penale efektive, proporcionale dhe 
shkurajuese. Po kështu, edhe kjo direktivë përmban dispozita të veçanta për përgjegjësinë 
e personave juridikë dhe sipas nenit 8/c, të shtuar në Direktivën 2005/35/KE, për personat 
juridikë që kanë përgjegjësi për veprën penale duhet të parashikohen dënime efektive, 

560 Konventa Ndërkombëtare Detare “Për parandalimin e ndotjeve nga anijet, 1973”, të ndryshuar me 
Protokollin e vitit 1978 (Marpol 73/78).  
561 Shih paragrafin 3 të preambulës së Direktivës 2005/35/KE, të ndryshuar. 
562 Shih paragrafin 9 të preambulës së Direktivës 2009/123/KE, si dhe nenin 1 të saj mbi ndryshimet dhe 
shtesat në Direktivën 2005/35/KE.   
563 Shih nenin 5/a, pika 3 të Direktivës 2005/35/KE, të ndryshuar me Direktivën 2009/123/KE. 
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proporcionale dhe shkurajuese, të cilat mund të jenë penale ose jopenale, në varësi të 
zgjedhjes së shteteve të ndryshme anëtare. 

Në bazë të një klauzole finale të parashikuar në të dy Direktivat e krimit 
mjedisor,564 masat legjislative që do të ndërmerren nga secili Shtet Anëtar për 
transpozimin e tyre në legjislacionin kombëtar duhet të përmbajnë një referencë ndaj 
Direktivës përkatëse ose të shoqërohen me një referencë të tillë me rastin e botimit të tyre 
zyrtar.565 
 
3.6  Krimet kundër mjedisit në nivel ndërkombëtar. Përpjekjet për parashikimin e  
krimeve të caktuara mjedisore si krime ndërkombëtare.  
 
Duke qenë se një nga karakteristikat e disa prej formave kryesore të krimit mjedisor 
konsiston në shfaqjen e efekteve të tyre edhe përtej kufijve të një shteti të caktuar,566 një 
rëndësi të veçantë në drejtim të mbrojtjes efektive juridiko-penale të mjedisit ka edhe 
zbatimi i ligjit penal ndaj veprave penale me elementë ndërkombëtarë, si pjesë e të drejtës 
penale ndërkombëtare567. Në këtë kontekst, një rol të rëndësishëm kanë edhe instrumentet 
ndërkombëtare që mundësojnë bashkëpunimin ndëkombëtar në fushën e procedimeve 
penale. 

Gjithashtu, një hap i rëndësishëm në drejtim të kufizimit të hapësirës së 
pandëshkueshmërisë në rastet komplekse të lartpërmendura të krimit mjedisor, konsiston 
në inkriminimin e veprave të caktuara në bazë të detyrimeve që burojnë nga konventa të 
ndryshme ndërkombëtare, sikurse janë ato të përmendura në kreun I të këtij punimi,568 
përmes të cilave është bërë e mundur që të pranohen në nivel ndërkombëtar disa forma 
kryesore të krimit mjedisor si: tregtimi i paligjshëm i specieve të rrezikuara të faunës dhe 
florës së egër, tregtimi i paligjshëm i substancave ozonholluese, si dhe transportimi dhe 
asgjësimi i paligjshëm i llojeve të ndryshme të mbetjeve të rrezikshme.  

Megjithatë, duke qenë se disa raste veçanërisht ekstreme të dëmtimit të mjedisit 
është praktikisht e pamundur që të përballohen nga juridiksionet kombëtare duke 
përdorur mënyrat tradicionale të bashkëpunimit ndërshtetëror në fushën penale, 569 prej 
kohësh tashmë është rekomanduar që krimet veçanërisht serioze ndaj mjedisit të 
parashikohen si krime ndërkombëtare.  

564 Një klauzolë e tillë ekziston në të gjithë direktivat e Këshillit që prej vitit 1990. (J.Pradel, G.Corstens, 
G.Vermeulen, E drejta penale Evropiane, Botimi shqip, Botimet Papirus, 2010, f. 621.)  
565 Shih nenin 8, paragrafi i dytë të Direktivës 2008/99/KE, si dhe nenin 2, paragrafi i dytë të Direktivës 
2009/123/KE. 
566 INTERPOL Environmental Crime Programme, Environmental Crime: its Global Theft, f.3, në faqen e 
internetit <http://www.interpol.int/Crime-areas/Environmental-crime/Resources>, si dhe Commission Staff 
Working Document, Accompanying Document to the Proposal for a directive of the European Parliament 
and of the Council on the protection of the environment through criminal law, Impact Assessment, vep. e 
cit., f.19. 
567 I.Salihu, E drejta penale ndërkombëtare, Leoprint, Prishtinë, 2005, f. 19-20. 
568 Shih në pikën 1.6.1 të këtij punimi. 
569 United Nations, Document on crimes against the environment prepared by Mr. Christian Tomuschat, 
member of the Commission, Topic: Draft code of crimes against the peace and security of mankind (Part 
II)- including the draft statute for an international criminal court, Document ILC(XLVIII)/DC/CRD.3, 
Extract from the Yearbook of the International Law Commission: 1996, Vol II (1), f.24, paragrafët (29) dhe 
(32), në faqen e internetit <http://legal.un.org/ilc/documentation/english/ilc(XLVIII)_dc_crd3.pdf>. 
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Në kuadrin e zhvillimit të një dimensioni të ri “supranacional” apo mbishtetëror të 
së drejtës penale ndërkombëtare, shtetet e ndryshme janë detyruar që të inkriminojnë 
vepra të caktuara, të cilat janë parashikuar si krime ndërkombëtare në disa konventa të 
rëndësishme ndërkombëtare për të cilat ato kanë rënë dakort dhe i kanë ratifikuar.570 Këto 
krime ndërkombëtare, të cilat formojnë të ashtuquajturën “e drejtë penale ndërkombëtare 
stricto sensu” konsistojnë në krime që kanë kërkuar vëmendje të veçantë në nivel 
ndërkombëtar për shkak se ato, në aspektin e tyre material, është çmuar se shkelin ose 
kërcënojnë interesa të përgjithshme të bashkësisë ndërkombëtare.571 Tashmë, me 
themelimin e Gjykatës Ndërkombëtare Penale (në vijim: GJNP) në vitin 2002, disa nga 
krimet më serioze ndërkombëtare janë përfshirë në juridiksionin e një gjykate të 
përhershme penale ndërkombëtare, në plotësim të juridiksioneve penale kombëtare572. 

Në këtë kontekst, në Kongresin e XII-të të zhvilluar në vitin 1979, Shoqata 
Ndërkombëtare për të Drejtën Penale ka rekomanduar që veprat veçanërisht serioze të 
kryera me dashje kundër mjedisit duhej të klasifikoheshin si krime ndërkombëtare dhe të 
ndëshkoheshin me dënime të përshtatshme.573 Në arsyetimin përkatës të saj lidhur me 
këtë çështje, theksohej pamjaftueshmëria e mbrojtjes së mjedisit në nivel kombëtar, duke 
patur parasysh se për shkak të vetë natyrës së mjedisit, dëmi ndaj tij mund të dëmtojë 
edhe ato territore që nuk janë në juridiksionin e ndonjë shteti, veçanërisht detin e hapur 
ose hapësirën kozmike.574 Gjithashtu, sipas Shoqatës Ndërkombëtare për të Drejtën 
Penale, nevoja për mbrojtjen e mjedisit në nivel ndërkombëtar shfaqet edhe në rastet kur 
veprat e dëmshme kryhen ose tolerohen nga një shtet kundër mjedisit të një shteti 
tjetër.575  

Këto rekomandime janë elaboruar më tej në Kongresin e rradhës mbi çështjen e 
krimeve kundër mjedisit (1994), i cili zhvillohej në kohën kur në Asamblenë e 
Përgjithshme të OKB-së po diskutohej propozimi për krijimin e një gjykatë të 
përhershme ndërkombëtare penale. Në rezolutat e miratuara gjatë këtij kongresi, Shoqata 
Ndërkombëtare për të Drejtën Penale ka rekomanduar specifikisht njohjen si krime 
ndërkombëtare në bazë të konventave shumëpalëshe për ato krime të rënda kundër 
mjedisit që prekin më shumë se një juridiksion kombëtar ose të mirat e përbashkëta të të 
gjithë njerëzimit që janë jashtë çdo juridiksioni kombëtar.576  

Gjithashtu, me synimin për të lehtësuar ndjekjen penale për krimet ndërkombëtare 
kundër mjedisit, rekomandohej që krimet kundër të mirave të përbashkëta të të gjithë 
njerëzimit të përfshiheshin në juridiksionin e GJNP-së.577 Ndërkohë, lidhur me konventat 
ndërkombëtare mbi krimet kundër mjedisit, të cilat nuk ishin me zbatim të drejtpërdrejtë 
në të drejtën kombëtare, është theksuar rëndësia e implementimit të tyre nëpërmjet 

570 V.Kambovski, E drejta penale, Pjesa e Përgjithshme, vep.e cit., f. 63; I.Salihu, E drejta penale 
ndërkombëtare, vep.e cit., f.17. 
571 V.Kambovski, E drejta penale, Pjesa e Përgjithshme, vep.e cit., f. 62-63. 
572 Statuti i Romës për Gjykatën Ndërkombëtare Penale, neni 1. 
573 Rezolutat e Kongresit të XII-të Ndërkombëtar të së Drejtës Penale (Hamburg, 16-22 Shtator 1979) në: 
Resolutions of the Congresses of the AIDP/IAPL (1926-2004), vep. e cit., f.101, paragrafi 13 në Seksionin 
II kushtuar çështjes së veçantë të mbrojtjes së mjedisit nëpërmjet të drejtës penale. 
574  Po aty, f.100, paragrafi 10. 
575 Po aty, paragrafi 11. 
576 Rezolutat e Kongresit të XV-të Ndërkombëtar të së Drejtës Penale (Rio De Janeiro, 4-10 Shtator 1994) 
në: Resolutions of the Congresses of the AIDP/IAPL (1926-2004), vep. e cit., f.154, paragrafi 23 i 
Rekomandimeve të Seksionit I kushtuar krimeve kundër mjedisit. 
577 Po aty, f. 155, paragrafi 28.  
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miratimit të legjislacionit të nevojshëm kombëtar nga secili shtet që i ka nënshkuar këto 
konventa.578 
  Vlen të theksohet se, krahas mbështetjes së ofruar nga doktrina, ideja e njohjes së 
disa formave veçanërisht të rënda të krimit mjedisor si krime ndërkombëtare të veçanta, 
për një periudhë të gjatë kohore ka gjetur mbështetje edhe në formën e iniciativave 
konkrete të propozuara në kuadrin e hartimit të instrumenteve të rëndësishme juridike 
ndërkombëtare, sikurse ka qenë propozimi konkret i paraqitur gjatë procesit të draftimit 
të Kodit të krimeve kundër paqes dhe sigurisë së njerëzimit. 

Në Projekt Kodin e krimeve kundër paqes dhe sigurisë së njerëzimit, të paraqitur 
për diskutim në vitin 1991, Komisioni i të Drejtës Ndërkombëtare kishte përfshirë edhe 
krimin e “dëmtimit serioz dhe të qëllimshëm të mjedisit” në listën e krimeve 
ndërkombëtare të propozuara. Vendimi për përfshirjen e një krimi mjedisor në këtë 
Projekt Kod ishte marrë që në fillimin e viteve ’80 të shekullit XX.579 

Krimi i “dëmtimit serioz dhe të qëllimshëm të mjedisit”, i cili lidhej drejtpërdrejt 
me mbrojtjen e të mirës “mjedis”, ishte parashikuar në një dispozitë të veçantë të Projekt 
Kodit. Në bazë të nenit 26 të tij, propozohej inkriminimi i shkaktimit të qëllimshëm dhe 
urdhërimit të qëllimshëm për shkaktimin e një dëmtimi në masë, afatgjatë dhe serioz të 
mjedisit natyror.580 Sipas Raportit shoqërues, Komisioni kishte vlerësuar rëndësinë e 
veçantë të mbrojtjes së mjedisit, si bazë justifikuese për përfshirjen në këtë Draft të disa 
prej sulmeve më serioze që drejtohen kundër këtij interesi thelbësor të njerëzimit, për të 
cilat autorët e tyre duhej të kishin përgjegjësi penale ndërkombëtare.581  

Ndonëse burim i drejtpërdrejtë në formulimin e nenit 26 të Projekt Kodit rezulton 
të ketë qenë dispozita e veçantë mbi “mbrojtjen e mjedisit natyror” në Protokollin e I-rë 
shtesë të Konventave të Gjenevës të 12 gushtit të vitit 1949,582 propozimi i Komisionit 
nuk kufizohej vetëm në rastet e konflikteve të armatosura.583  

Megjithatë, duke respektuar kriterin e përgjithshëm të shkeljeve serioze, i cili 
është aplikuar për të gjithë krimet e parashikuara në Projekt Kodin e krimeve kundër 
paqes dhe sigurisë së njerëzimit, Komisioni i të Drejtës Ndërkombëtare kishte përfshirë 
në propozimin e tij tre elementë të domosdoshëm që duhet të plotësoheshin në mënyrë 
kumulative në mënyrë që vepra të mund të konsiderohej si një krim kundër paqes dhe 

578 Po aty, paragrafi 29.  
579 A.Gauger, M.P. Rabatel-Fernel, L.Kulbicki, D.Short, P.Higgins, Ecocide is the missing 5th Crime 
Against Peace, The Ecocide Project, Human Rights Consortium, School of Advanced Study, University of 
London, 2013, f. 8-9, në faqen e internetit <http://sas-space.sas.ac.uk/4830/1/Ecocide_research_report_ 
19_July_13.pdf >. 
580 United Nations, Report of the International Law Commission on the work of its forty-third session, 29 
April - 19 July 1991, Official Records of the General Assembly, Forty-sixth session, Supplement No. 10, 
Extract from the Yearbook of the International Law Commission:- 1991, vol. II(2), f.107, në faqen e 
internetit <http://legal.un.org/ilc/texts/7_4.htm>. 
581 Po aty, paragrafi (1) i Komenteve mbi nenin 26 të Projekt Kodit. 
582 Konkretisht, në nenin 55, paragrafi i parë të Protokollit shtesë të Konventave të Gjenevës të 12 gushtit 
1949 në lidhje me mbrojtjen e viktimave të konflikteve të armatosura ndërkombëtare, parashikohet se 
“Lufta duhet të bëhet duke u përkujdesur edhe për mbrojtjen e mjedisit natyror nga dëmtimi në masë, 
afatgjatë dhe serioz. Kjo mbrojtje përfshin ndalimin e përdorimit të metodave ose mjeteve të luftës që kanë 
për qëllim të shkaktojnë ose që pritet të shkaktojnë dëme të tilla në mjedisin natyror, dhe në këtë mënyrë të 
cënojnë shëndetin ose mbijetesën e popullsisë.” 
583 United Nations, Report of the International Law Commission on the work of its forty-third session, 29 
April - 19 July 1991, vep. e cit., f.107, paragrafi (2) i Komenteve mbi nenin 26 të Projekt Kodit. 
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sigurisë së njerëzimit.584 Konkretisht, sipas Raportit të vitit 1991 mbi Projekt Kodin, 
elementët e domosdoshëm kumulativë të krimit ndërkombëtar të “dëmtimit serioz dhe të 
qëllimshëm të mjedisit” ishin si vijon585: 

(1) objekt i dëmtimit ishte “mjedisi natyror”, në kuptimin e tij të gjerë, i cili 
përfshin “ujërat, atmosferën, klimën, pyjet dhe sipërfaqe të tjera me bimësi, faunën, 
florën dhe elementë të tjerë biologjikë”.  

(2) dëmi ndaj mjedisit natyror duhej të ishte “në masë, afatgjatë dhe serioz”, duke  
përfshirë në këtë mënyrë tre faktorë kumulativë që përcaktojnë shkallën e lartë të  
rrezikshmërisë së krimit: intensitetin ose shkallën e dëmit, qëndrueshmërinë e tij në kohë, 
si dhe përmasat e zonës gjeografike të prekur nga dëmi.  

(3) nga ana subjektive, dëmtimi serioz i mjedisit duhej të ishte shkaktuar 
“qëllimisht”, duke përjashtuar në këtë mënyrë jo vetëm rastet kur dëmi është shkaktuar 
nga pakujdesia, por edhe rastet kur ai është shkaktuar duke shkelur me dashje rregulloret 
që ndalojnë ose kufizojnë përdorimin e substancave apo teknikave të caktuara pa patur 
qëllimin specifik për të shkaktuar dëme në mjedis.  

Vlen të theksohet se elementi i domosdoshëm me natyrë subjektive është bërë 
objekt debati dhe kritikash gjatë diskutimit të draftit të nenit 26, pasi disa anëtarë të 
Komisionit të së Drejtës Ndërkombëtare ishin të mendimit se vepra duhet të përbënte 
krim kundër njerëzimit nëse “shkelja me dashje e rregullave të caktuara mbi mbrojtjen e 
mjedisit, si p.sh. për qëllime përfitimi, kishte shkaktuar dëmtim në masë, afatgjatë dhe 
serioz, pavarësisht nëse personi kishte patur apo jo qëllimin e posaçëm për të shkaktuar 
dëm në mjedis”.586   

Lidhur me diskutimet mbi natyrën autonome të krimit ndërkombëtar të propozuar, 
sikurse është theksuar edhe në Raportin e paraqitur nga një anëtar i Komisionit në 
kuadrin e grupit të punës të ngritur posaçërisht në vitin 1995 për të shqyrtuar mundësinë e 
përfshirjes së çështjes së dëmtimit serioz dhe të qëllimshëm të mjedisit në Projekt Kodin 
e krimeve kundër paqes dhe sigurisë së njerëzimit, propozimi i Komisionit është 
mbështetur në premisën se “disa veprime të caktuara, për sa kohë që drejtohen kundër 
themeleve të shoqërisë njerëzore, duhet të konsiderohen si të paligjshme per se, pa qenë e 
nevojshme që të jenë të ndaluara në bazë të normave të veçanta”.587 Si rrjedhim, është 
arritur në konkluzionin se krimi i dëmtimit serioz dhe të qëllimshëm të mjedisit duhet të 
jetë një krim me natyrë autonome, që nënkupton se mosrespektimi i standarteve dhe 
rregullave të caktuara në nivel kombëtar apo ndërkombëtar nuk është kusht për 
përgjegjësinë penale në rastin e këtij krimi serioz.588  

Në Projekt Kodin e krimeve kundër paqes dhe sigurisë së njerëzimit të paraqitur 
për diskutim në vitin 1991 ishte parashikuar edhe një kategori e veçantë e “krimeve 
veçanërisht serioze të luftës”, e cila lidhej në mënyrë të drejtpërdrejtë me mjedisin 
natyror. Konkretisht, krahas krimit të veçantë të “dëmtimit serioz dhe të qëllimshëm të 
mjedisit” të parashikuar në nenin 26 të Projekt Kodit, në nenin 22 të tij propozohej që një 

584 Po aty, paragrafi (3) i Komenteve mbi nenin 26 të Projekt Kodit. 
585 Po aty, paragrafët (3), (4), (5) dhe (6) të Komenteve mbi nenin 26 të Projekt Kodit. 
586 Po aty, paragrafi (6) i Komenteve mbi nenin 26 të Projekt Kodit, si dhe A.Gauger, M.P. Rabatel-Fernel, 
L.Kulbicki, D.Short, P.Higgins, Ecocide is the missing 5th Crime Against Peace, vep. e cit., f. 9. 
587 United Nations, Document on crimes against the environment prepared by Mr. Christian Tomuschat, 
member of the Commission, Topic: Draft code of crimes against the peace and security of mankind (Part 
II)- including the draft statute for an international criminal court, vep. e cit., f.25, paragrafi (35). 
588 Po aty, paragrafët (34) dhe (35). 
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nga kategoritë e përcaktuara të krimeve veçanërisht serioze të luftës të ishte edhe 
“përdorimi i metodave ose mjeteve të luftës, me qëllimin për të shkaktuar ose duke qenë i 
vetëdijshëm se mund të shkaktojnë dëmtimin në masë, afatgjatë dhe serioz të mjedisit 
natyror”.589 Kjo vepër do të kishte edhe dy elementë të tjerë që ishin parashikuar si 
elementë të domosdoshëm të përbashkët për të gjithë kategoritë e krimeve veçanërisht 
serioze të luftës të parashikuara në listën e mbyllur të nenit 22, si vijon: (1) vepra është 
një shkelje e parimeve dhe rregullave të së drejtës ndërkombëtare që zbatohen në një 
konflikt të armatosur; (2) shkelja është veçanërisht serioze.590  

Formulimi i nënparagrafit përkatës në nenin 22(2), rezulton të jetë marrë 
pothuajse fjalë për fjalë nga neni 35, paragrafi i tretë dhe neni 55 i Protokollit të I-rë 
shtesë të Konventave të Gjenevës, ndonëse në dallim nga ky i fundit, vepra nuk kufizohet 
vetëm në rastet e konflikteve të armatosura ndërkombëtare.591 Në këtë kontekst, edhe 
komentet mbi termat e përdorur në të iu janë referuar plotësisht komenteve përkatëse mbi 
nenin 26 të lartpërmendur të Projekt Kodit, me përjashtim të elementit mendor, i cili në 
rastin e krimit të luftës përfshin edhe rastet kur përdoruesi i metodave ose mjeteve të 
luftës të lartpërmendura, ndonëse nuk kishte patur qëllimin e posaçëm për të shkatërruar 
mjedisin natyror, ka vendosur t’i përdorë ato duke qenë i vetëdijshëm për pasojat e 
mundshme shkatërrimtare që këto metoda ose mjete mund të kishin në mjedis.592  
 Pas një pune të gjatë dhe diskutimesh të shumta, veçanërisht në drejtim të 
përfshirjes në Projekt Kodin e krimeve kundër paqes dhe sigurisë së njerëzimit të disa 
krimeve të veçanta, ndër të cilat edhe krimi i “dëmtimit serioz dhe të qëllimshëm të 
mjedisit”, rezulton se lista e krimeve ndërkombëtare të parashikuara në versionin final ka 
përfunduar gati e përgjysmuar në krahasim me përmbajtjen e saj në Projekt Kod. 
Aktualisht, në Statutin e Romës të GjNP-së, i cili është praktikisht dokumenti final që 
është miratuar pas diskutimeve të gjata mbi Projekt Kodin,593 lista e kufizuar e krimeve 
më serioze të së drejtës ndërkombëtare penale që janë në juridiksionin e GJNP-së 
përfshin vetëm katër krime serioze (genocidin, krimet kundër njerëzimit, krimet e luftës 
dhe agresionin)594 dhe në të nuk është parashikuar një krim i veçantë për dëmtimin serioz 
të mjedisit.  
 Në lidhje të drejtpërdrejtë me mbrojtjen e mjedisit konsiderohet të jetë vetëm një 
nga kategoritë e krimeve të luftës, të parashikuar në nenin 8(2)(b)(iv) të Statutit të 
Romës, sipas të cilit “[f]illimi i qëllimshëm i sulmit, duke ditur se një sulm i tillë do të 
shkaktonte … dëmtimin në masë, afatgjatë dhe serioz të mjedisit natyror, që do të ishin 
haptazi ne disproporcion me avantazhet ushtarake konkrete të pritura” përbën një krim 

589 Neni 22, paragrafi (2) nënparagrafi (d) i Projekt Draftit në: United Nations, Report of the International 
Law Commission on the work of its forty-third session, 29 April - 19 July 1991, vep. e cit., f.105. 
590 United Nations, Report of the International Law Commission on the work of its forty-third session, 29 
April - 19 July 1991, vep. e cit., f.105, paragrafi (3) i Komenteve mbi nenin 22 të Projekt Kodit. 
591 Po aty, f.105-106, paragrafët (4) dhe (9) të Komenteve mbi nenin 22 të Projekt Kodit. 
592 Po aty, f.106, paragrafi (9) i Komenteve mbi nenin 22 të Projekt Kodit. 
593 A.Gauger, M.P. Rabatel-Fernel, L.Kulbicki, D.Short, P.Higgins, Ecocide is the missing 5th Crime 
Against Peace, vep. e cit., f. 8. 
594 Statuti i Romës për Gjykatën Ndërkombëtare Penale, neni 5. 

244 
 

                                                 



Enkelejda Turkeshi  Mbrojtja juridike penale e mjedisit 

të luftës. Në këtë kontekst, GJNP-ja është vlerësuar si e para gjykatë ndërkombëtare 
penale, e cila ka juridiksion të drejtpërdrejtë për rastet që përfshijnë dëme në mjedis.595 

Kjo kategori e veçantë e krimeve të luftës është parashikuar si një nga format e 
shkeljeve serioze të ligjeve dhe zakoneve që zbatohen në një konflikt të armatosur 
ndërkombëtar. Si i tillë, ky krim ndërkombëtar kryhet vetëm në kontekstin e një konflikti 
të armatosur ndërkombëtar.596  

Në ngjashmëri me format e tjera të kryerjes së krimeve të luftës, ekzistenca e një 
plani, politike, ose shkalle të lartë nuk janë elementë të domosdoshëm dhe një akt i vetëm 
i sulmit të rëndë ndaj mjedisit mund të përbëjë gjithsesi një krim lufte,597 pasi në bazë të 
nenit 8(1) të Statutit të Romës, GJNP do të ketë juridiksion mbi sulmet e rënda ndaj 
mjedisit, “sidomos kur ato janë kryer si pjesë e një plani ose politike, ose si pjesë e 
kryerjes së krimeve të tilla në shkallë të lartë”. Megjithatë, duke patur parasysh edhe 
kërkesat e nenit 17(1) mbi pranueshmërinë e një çështjeje konkrete, është vlerësuar se një 
akt i vetëm sulmi ka pak të ngjarë që të plotësojë kërkesën specifike të rëndësisë së atillë 
të çështjes që të mund të justifikojë veprimet e mëtejshme të GJNP-së.598  

Krahas krimit mjedisor të parashikuar në nenin 8(2)(b)(iv), Statuti i Romës 
parashikon edhe disa kategori të tjera të krimeve të luftës, të cilat janë konsideruar si të 
zbatueshme në mënyrë indirekte për raste të shkaktimit të dëmit në mjedis, sikurse mund 
të jenë krimet e luftës të parashikuara në nenin 8(2)(e)(viii) dhe (xii).599  Madje, dëmtimi 
i rëndë i mjedisit mund të shfaqet edhe në kontekstin e formave të caktuara të krimit të 
genocidit ose të krimeve kundër njerëzimit, sikurse janë krimet e parashikuara në nenin 
6(c) dhe 7 të Statutit në rastet kur ato përfshijnë në vetvete edhe ndotjen e ujit të pijshëm 
apo shkatërrimin e burimeve natyrore.600  

Megjithatë, hapësira e pandëshkueshmërisë për personat që kryejnë krime 
veçanërisht të rënda kundër mjedisit mbetet ende shumë e gjerë, për shkak të kufizimeve 

595 R. Rauxloh, The Role of International Criminal Law in Environmental Protection, në: Natural Resource 
Investment and Africa’s Development, editor F.N. Botchway, Edward Elgar Publishing Ltd., USA, 2011,   
f. 433.   
596 International Criminal Court, Elements of Crime, 2011, f. 19, në faqen e internetit <http://www.icc-
cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-AD7B-45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf>. 
597 ICL Database and Commentary: The Rome Statute, komenti në shënimin nr. [40] në faqen e internetit 
<http://www.iclklamberg.com/Statute.htm#_ftn153>, si dhe neni 8(1) i Statutit të Romës. 
598 Po aty, si dhe neni 17(1) (d) i Statutit të Romës. Për më shumë lidhur me faktorët që duhet të merren 
parasysh gjatë vlerësimit mbi përmbushjen apo jo të kësaj kërkese specifike në një çështje konkrete, shih 
përmbledhjen e jurisprudencës së GJNP-së mbi interpretimin e kësaj kërkese specifike në komentin nr. 
[153] të “ICL Database and Commentary: The Rome Statute”. 
599 R. Rauxloh, The Role of International Criminal Law in Environmental Protection në: Natural Resource 
Investment and Africa’s Development, vep. e cit., f. 434. Në bazë të nenit 8(2)(e) (viii) dhe (xii) të Statutit 
të Romës përbëjnë krime lufte: “Shkeljet e tjera serioze të ligjeve dhe zakoneve që zbatohen në konfliktet e 
armatosura, që nuk kanë karakter ndërkombëtar, brenda kuadrit të caktuar të së drejtës ndërkombëtare...:  
(viii) Urdhërimi i zhvendosjes së popullsisë civile për arsye të lidhjes me konfliktin, përveç kur kjo 
kërkohet nga siguria e civilëve të interesuar ose nga arsye shumë të rëndësishme ushtarake. 
…  
(xii) Shkatërrimi ose konfiskimi i pasurisë së armikut, përveç nëse një shkatërrim ose konfiskim i tillë i 
pasurisë kërkohet patjetër për shkak të nevojave të luftës.”  
600 Po aty. Në bazë të nenit 6(c) të Statutit të Romës, një nga format e shfaqjes në praktikë të krimit 
ndërkombëtar të genocidit është “imponimi i qëllimshëm i kushteve të jetës një grupi, të menduara që të 
sjellin shkatërrimin e tij fizik të plotë ose të pjesshëm” kur ky akt është kryer me qëllimin e posaçëm të 
“shkatërrimit, në tërësi ose pjesërisht të grupit nacional, etnik, racor ose fetar, si të tillë”. 
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të shumta që shfaqen në formulimin e kategorisë të veçantë të krimeve të luftës kundër 
mjedisit të parashikuar në nenin 8(2)(b)(iv), sikurse janë elementet apo kushtet shumë 
rigoroze për përgjegjësi penale, parashikimi i një shkaku përjashtues që lidhet me rastet 
kur dëmtimi i rëndë i mjedisit nuk është në disproporcion të hapur me avantazhet 
ushtarake, kufizimin e zbatueshmërisë së normës përkatëse penale në konfliktet 
ndërkombëtare, si dhe zbatimin e saj vetëm ndaj personave fizikë dhe jo ndaj personave 
juridikë.601   

Ndërkohë, vlen të theksohet se ideja e njohjes së krimeve të rënda kundër mjedisit 
si një kategori e veçantë e krimeve kundër paqes dhe sigurisë së njerëzimit ka gjetur 
mbështetje të gjerë në disa shtete, të cilat kanë zgjedhur që të implementojnë në 
legjislacionin kombëtar versionin e zgjeruar të Projekt Kodit të Krimeve kundër Paqes, 
ku përfshihej edhe dëmtimi i rëndë i mjedisit, duke parashikuar në KP të tyre të 
ashtuquajturin “Ekocid” si një ndër krimet kundër paqes.602 Kështu p.sh., në KP të 
Ukrainës të vitit 2001,603 krahas kapitullit të veçantë mbi krimet kundër mjedisit, 
ligjvënësi ka parashikuar edhe figurën e krimit të ekocidit në kapitullin mbi veprat penale 
kundër paqes, sigurisë së njerëzimit dhe rendit juridik ndërkombëtar. Në bazë të nenit 
441 të tij, krimi i ekocidit konsiston në shkatërrimin në masë të florës dhe faunës, 
helmimin e ajrit ose të burimeve ujore, si dhe çdo veprim tjetër që mund të shkaktojë një 
katastrofë mjedisore. Ky krim dënohet me burgim nga 8 deri 15 vjet. 

Megjithatë, duke patur parasysh rëndësinë e veçantë të Statutit të Romës, si një 
burim kryesor i të drejtës penale ndërkombëtare dhe një traktat shumëpalësh që ka 
themeluar një gjykatë të përhershme ndërkombëtare penale, fokusi primar në këtë drejtim 
do të duhej të mbetej njohja e krimeve të rënda kundër mjedisit si kategoria e pestë e 
krimeve ndërkombëtare të parashikuara në këtë Statut. 

Në këtë kontekst, ideja për përfshirjen e krimeve të rënda kundër mjedisit si një 
kategori e pestë e krimeve ndërkombëtare të parashikuara në Statutin e Romës, ka 
vazhduar të gjejë mbështetje të gjerë në forume të ndryshme të studiuesve të së drejtës 
penale ndërkombëtare. Duke huazuar përkufizimin e dhënë në nenin 35 (3) të Protokollit 
të I-rë Shtesë të Konventave të Gjenevës të 12 gushtit 1949 mbi konfliktet e armatosura 
ndërkombëtare, në teorinë e të drejtës penale ndërkombëtare është propozuar që krimet e 
rënda kundër mjedisit të formulohen si vepra të ndaluara që kryhen “qëllimisht ose duke 
parashikuar mundësinë se ato do të shkaktojnë dëmtimin në masë, afatgjatë dhe të rëndë 
të mjedisit natyror”.604 Madje, duke patur parasysh dëmet e rënda që i shkaktohen 
mjedisit nga personat juridikë, rekomandohet që në Statutin e Romës të njihet edhe 
përgjegjësia penale e personave juridikë, nëpërmjet zgjerimit të përmbajtjes së nenit 25 të 
Statutit mbi juridiksionin e GJNP-së mbi personat fizikë.605  

601 Po aty. 
602 A.Gauger, M.P. Rabatel-Fernel, L.Kulbicki, D.Short, P.Higgins, Ecocide is the missing 5th Crime 
Against Peace, vep. e cit., f. 12. Në bazë të këtij studimi, shteti i parë që e ka implementuar këtë Draft në 
KP të tij rezulton të ketë qenë Vietnami (në vitin 1990), i ndjekur nga Rusia pas shpërbërjes së Bashkimit 
Sovjetik (1996), si dhe shumë shtete të tjera që u formuan pas këtij momenti historik, si p.sh. Armenia, 
Bjellorusia, Republika e Moldavisë, Ukraina,  Gjeorgjia, Kazakistani, Kirgistani dhe Taxhikistani. 
603 KP i Ukrainës në <http://legislationline.org/documents/action/popup/id/16257/preview>. 
604 R. Rauxloh, The Role of International Criminal Law in Environmental Protection në: Natural Resource 
Investment and Africa’s Development, vep. e cit., f.449. 
605 Po aty. 
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Gjithashtu, duke patur parasysh, ndër të tjera, se vlerësimi i fakteve në rastin e 
krimeve të rënda kundër mjedisit mund të kërkojë njohuri më të specializuara në fushën e 
të drejtës së mjedisit, është propozuar edhe krijimi i një Dhome të re në GJNP, e cila do 
t’i kushtohej posaçërisht krimeve mjedisore.606  

Duke qenë se Statuti i Romës bazohet në parimin e komplimentaritetit, sipas të 
cilit funksioni i GJNP është komplimentar apo në plotësim të juridiksioneve penale 
kombëtare,607 përgjegjësinë primare për të hetuar dhe dënuar krimet ndërkombëtare e 
kanë secili prej shteteve.608 Në këtë kontekst, shumë nga shtetet që e kanë nëshkruar këtë 
Statut kanë miratuar ligje kombëtare që mundësojnë hetimin dhe ndjekjen penale të 
krimeve ndërkombëtare që janë në juridiksionin e GJNP-së.609 Madje, ka patur raste kur 
legjislacioni kombëtar ka shkuar edhe më tej se Statuti i Romës, duke përfshirë në figurat 
konkrete të krimeve ndërkombëtare edhe ndonjë formë të tjetër të drejtuar kundër 
mjedisit që aktualisht nuk parashikohet në këtë Statut. Kështu p.sh., në KP të Kosovës, 
krahas formës së veçantë të krimeve të luftës të parashikuar në nenin 8(2)(b)(iv) të 
Statutit të Romës, e cila sikurse u theksua më lart është e kufizuar në konfliktet e 
armatosura ndërkombëtare, është parashikuar edhe një formë tjetër e ngjashme e krimeve 
të luftës që kryhet në konfliktet e armatosura që nuk kanë karakter ndërkombëtar.610 

Si rrjedhim, parashikimi i krimeve të rënda kundër mjedisit si një kategori e 
krimeve ndërkombëtare në juridiksionin e GJNP-së do të shërbente menjëherë edhe si një 
shtysë për implementimin e shpejtë të këtij krimi në nivel kombëtar, për shkak edhe të 
ndikimit të madh që ka patur kjo gjykatë e përhershme ndërkombëtare në drejtim të 
inkurajimit të shumë shteteve për të bërë përshtatjen e sistemit të tyre kombëtar me 
Statutin e Romës, si dhe për t’u angazhuar në procedime penale ndërkombëtare.611  
 
  

606 Po aty, f. 451. 
607 Statuti i Romës për Gjykatën Ndërkombëtare Penale, neni 1. 
608 P.Higgins, Eradicating Ecocide: Laws and Governance to Prevent the Destruction of Our Planet, M-Y 
Books Distribution, 2010. 
609 Po aty. 
610 Në nenin 153 të KP të Kosovës mbi “krimet e luftës në shkelje të rëndë të ligjeve dhe zakoneve që 
zbatohen në konfliktet e armatosura që nuk janë të karakterit ndërkombëtar” është parashikuar se do të 
konsiderohet si krim lufte edhe një formë konkrete e drejtuar kundër mjedisit natyror, e cila konsiston në: 
fillimin e sulmit të qëllimshëm, duke ditur se sulmi i tillë do të shkaktojë humbje aksidentale të jetës ose 
plagosje të civilëve, dëme të objekteve civile, dëme të gjëra, afatgjatë dhe të rënda ndaj mjedisit natyror, që 
do të ishte haptazi tejkalim sa i përket përparësisë së gjithëmbarshme konkrete dhe të drejtpërdrejtë të 
parashikuar ushtarake (neni 153, paragrafi 2, pika 15). 
611  R. Rauxloh, The Role of International Criminal Law in Environmental Protection në: Natural Resource 
Investment and Africa’s Development, vep. e cit., f.445.  
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KREU IV 

Politika e dënimit për veprat penale kundër mjedisit në Republikën e Shqipërisë 

 
Krahas inkriminimit të sjelljeve të caktuara që drejtohen kundër mjedisit, një element 
shumë i rëndësishëm në drejtim të sigurimit të një mbrojtjeje juridike penale sa më 
efektive të mjedisit është edhe politika e dënimit që ndiqet për veprat penale kundër 
mjedisit, si një “pjesë e pandarë e politikës kriminale”1 kundër veprave penale mjedisore. 
Faktikisht, sikurse është vlerësuar në studime të ndryshme të kryera në fushën e krimit 
mjedisor, dënimet e ulëta dhe llojet jo të përshtatshme dhe të mjaftueshme të tyre mund të 
kthehen në një shqetësim serioz në kuadrin e luftës efektive kundër kriminalitetit 
mjedisor, pasi niveli shumë i ulët i tyre mund të vërë në dyshim edhe vetë ekzistencën e 
efektit të tyre parandalues, duke bërë kështu që ato faktikisht të mund të kthehen edhe në 
një nga faktorët kryesorë që ndikojnë në rritjen e këtij kriminaliteti.2  Nga ana tjetër, një 
qasje drejt një skeme të përshkallëzuar të dënimeve të parashikuara për veprat penale 
kundër mjedisit, e përshtatur me shkallët e ndryshme të rrezikshmërisë së rrezikimit apo 
dëmtimit të shkaktuar nga secila vepër, mund të shërbejë më së miri në përmirësimin e 
mjeteve që përdoren nga një shtet në përpjekjen e tij për një mbrojtje sa më efektive të 
mjedisit.3  
 Në këtë kontekst, në vijim do të analizojmë gjendjen aktuale të politikës së 
dënimit kundër veprave penale mjedisore në bazë të legjislacionit penal në fuqi në 
RSH, si dhe zbatimin e saj në praktikë.  
 Aktualisht, në bazë të KP në fuqi, llojet e dënimeve kryesore të parashikuara për 
personat fizikë që kryejnë vepra penale kundër mjedisit, përfshijnë si dënime me gjobë, 
ashtu edhe dënime me burgim.  
 Në shumicën e sanksioneve të parashikuara në kreun IV të pjesës së posaçme të 
KP, i cili, sikurse është theksuar në kreun e tretë të këtij punimi, përmban kryesisht vepra 
penale të klasifikuara si krime, vihet re se ligjvënësi ka parashikuar vetëm dënim me 
burgim, si të vetmen alternativë në caktimin e dënimit kryesor ndaj autorit të veprës 
përkatëse, duke mos parashikuar gjobën si një alternativë të mundshme. Në këto raste, 
sanksioni i normës është parashikuar si një sanksion relativisht i përcaktuar me 
minimumin dhe maksimumin e dënimit, me përjashtim të figurës së cilësuar të ndotjes së 
ajrit (neni 201/2), për të cilën sanksioni i normës përcakton vetëm kufirin maksimal të 
masës së dënimit me burgim. Ky i fundit mbetet sanksioni me masën më të ulët minimale 
të parashikuar për një krim mjedisor në rrethana të cilësuara, pasi minimumi i dënimit për 
figurën e cilësuar të ndotjes së ajrit është pesë ditë burgim,4 ndonëse bëhet fjalë për të 
njëjtat rrethana të cilësuara që parashikohen edhe në figura të tjera të krimeve, për të cilat 
është parashikuar një dënim minimal prej pesë vitesh burgim. Në këtë kontekst, vihet re 
një diferencim shumë i madh në kufirin minimal të dënimit për raste që janë të ngjashme 
me njëra-tjetrën. Një diferencim i tillë del në pah edhe në figurën e thjeshtë të veprës 

1 I.Elezi, V.Hysi, Politika Kriminale, PEGI, Tiranë, 2006, f.101. 
2 Shih për shembull: Commission Staff Working Document, Accompanying Document to the Proposal for 
a directive of the European Parliament and of the Council on the protection of the environment through 
criminal law, Impact Assessment, [COM (2007) 51 final SEC (2007) 161], f.13-18. 
3 S.F.Mandiberg, M.G. Faure, A graduated punishment approach to environmental crimes: Beyond 
vindication of administrative authority in the United States and Europe, vep. e cit., f. 450 dhe 511. 
4 Në bazë të nenit 32/1 të KP, i ashtuquajturi “minimum i përgjithshëm” për krimet është 5 ditë burgim. 
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penale të ndotjes së ajrit, e cila në dallim nga ndotja e ujërave është klasifikuar si një 
kundërvajtje penale me një sanksion alternativ që përfshin edhe dënimin me gjobë. 
 Ndërkohë, lidhur me rastet e tjera që përbëjnë edhe shumicën e krimeve, masa 
minimale më e ulët e dënimit me burgim është një vit burgim, e parashikuar në rastet e 
figurave të thjeshta të krimit të transportimit të mbeturinave toksike (neni 202/1) dhe të 
krimit të ndotjes së ujërave (neni 203/1), të cilat hyjnë në kategorinë e veprave penale të 
rrezikimit. Masa minimale më e lartë e dënimit me burgim është parashikuar për figurën 
veçanërisht të cilësuar të krimit të shkatërrimit me zjarr të pyjeve dhe mjedisit pyjor (neni 
206/a/3), e cila dënohet me minimumi 10 vjet burgim.  
 Me përjashtim të dy shtesave të bëra në vitin 2008,5 në asnjë nga veprat penale 
kundër mjedisit që mund të kryhen si me dashje ashtu edhe nga pakujdesia nuk është bërë 
një diferencim i sanksionit të parashikuar për veprën në varësi të formës së fajit me të 
cilën ajo është kryer. Parashikimi i një diferencimi të tillë, si një eksperiencë pozitive që 
ndeshet në disa shtete të tjera,6 do të ishte shumë i dobishëm për shkak të përshtatjes më 
të mirë me shkallën e rrezikshmërisë së veprës, në varësi të shkallës së fajit.   
 Shtesat e vetme të bëra në këtë kre të veçantë të KP në vitin 2008 kanë sjellë 
njëkohësisht një ashpërsim të politikës së dënimit për veprat penale kundër mjedisit, në 
përpjekjen për ta përshtatur atë me shkallën e lartë të rrezikshmërisë shoqërore të 
figurave konkrete të krimeve të shtuara, të cilat ishin kthyer në një shqetësim serioz për 
shoqërinë shqiptare. Madje, në kohën e miratimit të dy shtesave përkatëse, vihet re se 
është shkuar edhe më tej me ashpërsimin e dënimit për autorët e dy krimeve të shtuara në 
kreun IV, pasi për veprën e kryer me dashje ishte parashikuar një sanksion kumulativ, i 
cili përfshinte dhënien bashkërisht të dënimit me burgim dhe dënimit me gjobë. Sikurse 
është evidentuar në relacionin shpjegues të projektligjit përkatës, arsyet kryesore që kanë 
justifikuar parashikimin e një sanksioni me dy dënime kryesore kumulative për krimin e 
ri të shkatërrimit me zjarr të pyjeve dhe të mjedisit pyjor kanë qenë si vijon: shkalla e 
lartë e rrezikshmërisë që kjo vepër mbart në vetvete, e rreziqeve potenciale, e pasojave 
shumë të rënda që ajo mund të sjellë në ekosistem, si dhe përhapja e gjerë që ajo kishte 
marrë në atë kohë.7 
 Ky ka qenë rasti i vetëm kur ligjvënësi shqiptar ka parashikuar një dënim 
kumulativ për një vepër penale kundër mjedisit, në ngjashmëri me disa shtete të tjera, të 
cilat, sikurse rezultoi edhe nga vështrimi krahasues, kanë zgjedhur të parashikojnë 
sanksione kumulative në KP të tyre.8 Madje, një dënim i tillë i ashpër parashikohej edhe 
për figurën e thjeshtë të krimit. Kështu, në bazë të nenit 206/a, të pandryshuar, figura e 
thjeshtë e krimit të shkatërrimit me zjarr të pyjeve dhe të mjedisit pyjor dënohej me 
burgim nga tre deri në pesë vjet dhe me gjobë nga 500.000 lekë deri në 1.000.000 lekë. 
Gjoba dyfishohej në kufirin minimal dhe maksimal të saj, si dhe i shtohej një dënimi me 
burgim nga pesë deri në pesëmbëdhjetë vjet në rastin kur krimi në fjalë ishte kryer në 

5 Neni 206/a mbi shkatërrimin me dashje me zjarr të pyjeve dhe të mjedisit pyjor, si dhe neni 206/b mbi 
shkatërrimin nga pakujdesia me zjarr të pyjeve dhe të mjedisit pyjor. 
6 Shih për shembull veprat penale kundër mjedisit në bazë të KP të Gjermanisë, KP të Kroacisë, KP të 
Kosovës, të cilat janë analizuar në kontekstin e vështrimit krahasues në kreun III të këtij punimi. 
7 Relacion për projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7895, datë 27.1.1995 “Kodi Penal i 
Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”, 2008, vep. e cit., f.15. 
8 Shih rastin e Francës, Italisë dhe Kosovës në pikat 3.4.2, 3.4.3 dhe 3.4.5.2 të kreut III të këtij punimi.  
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rrethana veçanërisht të cilësuara, dy prej të cilave ishin përfshirë për herë të parë në KP 
dhe lidheshin drejtpërdrejt me dëmet e rënda në mjedis.9  
 Me ndryshimet e bëra në KP në vitin 2013, edhe krimi i lartpërmendur i është 
“bashkuar” modelit të ndjekur për krimet e tjera kundër mjedisit, duke qenë se pas 
shfuqizimit me jo pak kundërshtime të dispozitës parimore të KP mbi mundësinë e 
parashikimit të dy dënimeve kryesore,10 tashmë, në zbatim të vendimit përkatës të 
Gjykatës Kushtetuese, për këtë figurë krimi është parashikuar vetëm dënimi me burgim. 
 Megjithatë, ligjvënësi i ka kushtuar një vëmendje të veçantë kësaj figure krimi, 
duke u përpjekur që ta përshtasë sanksionin e ri më të “cunguar” me shkallën e 
rrezikshmërisë shoqërore të krimit në fjalë, i cili vazhdonte të ishte një ndër krimet e 
rënda me një rritje të ndjeshme në numër.11 Në këtë kontekst, ndryshimi është bërë direkt 
në nenin 206/a, duke mos u mjaftuar thjesht me shfuqizimin e pjesës që parashikonte 
edhe dënimin me gjobë, si dënim kryesor, krahas dënimit me burgim, sikurse është 
vepruar për shumë raste të tjera në bazë të dispozitës së përbashkët shfuqizuese në fund të 
ligjit përkatës.12 Me ndryshimin e bërë në sanksionin e parashikuar në secilin paragraf të 
nenit 206/a të KP, vihet re se është bërë një rritje jo pak e ndjeshme e kufijve minimalë 
dhe maksimalë të dënimit me burgim për secilën figurë të krimit të shkatërrimit me zjarr 
të pyjeve dhe mjedisit pyjor. Madje, për figurën e thjeshtë të këtij krimi është zgjedhur që 
kufiri i ri minimal i dënimit me burgim të njësohet me kufirin e tij të mëparshëm 
maksimal. Si rrjedhim, tanimë pas ndryshimeve, minimumi i dënimit të parashikuar për 
krimin e shkatërrimit me zjarr të pyjeve dhe mjedisit pyjor është pesë vjet burgim (neni 
206/a/1). Gjithashtu, një ndryshim i rëndësishëm më natyrë ashpërsuese është bërë edhe 
në sanksionin e parashikuar për figurën e krimit të kryer në rrethana veçanërisht të 
cilësuara (neni 206/a/3), pasi tanimë ai rezulton të jetë dyfishuar në minimumin e tij.   
 Si pasojë e ndryshimeve të bëra në vitin 2013, figura e krimit të shkatërrimit me 
zjarr të pyjeve dhe mjedisit pyjor të kryer në rrethana veçanërisht të cilësuara rezulton të 
jetë, për herë të parë, krimi më i rëndë mjedisor, pasi vetëm për këtë lloj krimi të kreut IV 
të pjesës së posaçme të KP, ligjvënësi ka vlerësuar se masa maksimale e dënimit mund të 
shkojë deri në 20 vite burgim13 që është edhe masa maksimale më e lartë e dënimit të 
parashikuar aktualisht për një krim mjedisor.  

9 Bëhet fjalë për rastin kur krimi i shkatërrimit me zjarr të pyjeve dhe mjedisit pyjor shkakton “dëme të 
rënda dhe të zgjatura në kohë ndaj mjedisit apo zonave të mbrojtura”, i cili dënohej me burgim nga pesë 
deri në pesëmbëdhjetë vjet dhe me gjobë nga 1 000 000 lekë deri në 2 000 000 lekë (Neni 206/a/3, i 
pandryshuar). 
10 Neni 29, paragrafi i tretë i KP, i cili është shfuqizuar si i papajtueshëm me Kushtetutën me vendimin e 
Gjykatës Kushtetuese nr. 47, datë 26.07.2012. Krahas argumentave kundërshtuese të subjekteve të 
interesuara (Kuvendi dhe Prokuroria e Përgjithshme), edhe tre gjyqtarë të Gjykatës Kushtetuese kanë 
arsyetuar qëndrimin e tyre të kundërt me atë të shumicës. Për më shumë, shih Mendimin e Pakicës në fund 
të këtij vendimi. 
11 Në relacionin shpjegues të projektligjit përkatës, shkatërrimi me zjarr i pyjeve dhe i mjedisit pyjor, si me 
dashje, ashtu edhe nga pakujdesia ishte përfshirë në listën e ngushtë të veprave penale të rënda që kishin 
njohur një “rritje të veçantë dhe shqetësuese të numrit të tyre”, për të cilat ishte vlerësuar si e nevojshme 
një rritje e masës së dënimit. Shih Relacionin për Projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 
nr.7895, datë 27.1.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”, Mars 2013, f. 4-5. 
12 Shih nenin 48/2 të ligjit nr. 144, datë 2.5.2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 
27.01.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar.”  
13 Në draftin fillestar të ndryshimeve në nenin 206/a rezulton të jetë propozuar një dënim akoma më i 
ashpër për këtë rast, i cili përfshinte dënimin me 20 vite burgim vetëm si minimum të dënimit, duke bërë që 
dënimi për këtë vepër të ishte nga 20 deri në 30 vite burgim. (Neni 35, në lidhje me nenin 2, të Projektligjit 
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 Vlen të theksohet se të njëjtët kufij minimalë dhe maksimalë të dënimit me 
burgim, me një diferencë prej dhjetë vitesh nga njëri-tjetri, janë parashikuar si për rastet 
kur rrethana veçanërisht e cilësuar e kësaj figure krimi lidhet me pasojat e rënda për 
mjedisin apo pronën, ashtu edhe për rastin kur ajo konsiston në shkaktimin e pasojave të 
rënda për jetën ose shëndetin e njerëzve. 
 Me shfuqizimin e sanksionit të detyrueshëm kumulativ, një rëndësi të veçantë në 
drejtim të luftës efikase kundër kriminalitetit mjedisor paraqet detyrimi i gjykatës që për 
personat që kryejnë krime me dashje për motive të fitimit të pasurive ose të sigurimit të 
çdo lloj përfitimi tjetër material, të caktojë edhe një dënim me gjobë në masën nga 
100.000 lekë deri në 5.000.000 lekë, në rastet kur është e pamundur që të zbatohet dënimi 
plotësues i detyrueshëm i konfiskimit të mjeteve të kryerjes së veprës penale dhe 
produkteve të veprës penale, për shkak të mungesës së këtyre të fundit.14 Sikurse në çdo 
rast tjetër, dënimi me gjobë përcaktohet në bazë të aftësisë paguese të personit.15  
 Ndërkohë, në ngjashmëri me ndryshimet e bëra në krimin e kryer me dashje, edhe 
në rastin e krimit të shkatërrimit nga pakujdesia me zjarr të pyjeve dhe të mjedisit pyjor, 
vihet re se ligjvënësi ka ashpërsuar dënimin për secilën figurë të krimit. Me ndryshimet e 
bëra në secilin paragraf të nenit 206/b të KP, dënimi me burgim, i cili është parashikuar si 
alternativa e vetme që në vitin 2008 për këtë vepër penale të kryer nga pakujdesia, është 
rritur në minimumin dhe maksimumin e tij.  
 Vlen të theksohet se tendenca e lartpërmendur e ashpërsimit të dënimeve për 
veprat penale kundër mjedisit të shtuara në KP nuk mund të mos shfaqej edhe për këtë 
grup veprash, duke patur parasysh tendencën e përgjithshme të ashpërsimit të dënimeve 
që është vënë re në reformat e ndryshme që janë bërë ndër vite në KP16. 
 Në rastin e figurave të veprave penale kundër mjedisit të klasifikuara si 
kundërvajtje penale, sanksioni i parashikuar, i cili nuk ka pësuar asnjë ndryshim që në 
kohën e miratimit të KP në vitin 1995, në shumicën e rasteve është një sanksion alternativ 
që përfshin dënimin me gjobë dhe atë me burgim si dy lloje alternative të dënimit kryesor 
që mund të caktohet ndaj autorit të veprës.  
 I vetmi rast, në të cilin një kundërvajtje penale kundër mjedisit dënohet vetëm me 
burgim është rasti i prerjes së drurëve në pemëtore, ullishta e vreshta, të parashikuar në 
nenin 206/2 të KP, ndonëse për nga shkalla e rrezikshmërisë shoqërore nuk mund të 
thuhet se ajo është më e rrezikshme se disa kundërvajtje penale të tjera, për të cilat, ose 
është parashikuar edhe gjoba si një lloj alternativ dënimi, ose kjo e fundit është e vetmja 
alternativë, sikurse janë kundërvajtja penale e ndotjes së ajrit, peshkimi i ndaluar, 
veçanërisht ai me mjete të rrezikut të përbashkët, prerja e paligjshme e pyjeve apo shkelja 
e karantinës së bimëve dhe kafshëve.  
 Në të gjithë rastet kur është parashikuar dënim me burgim, ai është përcaktuar 
vetëm në maksimumin e tij, duke bërë që të gjithë kundërvajtjet penale kundër mjedisit të 

“Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7895, datë 27.1.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, 
të ndryshuar”, Mars 2013.) 
14 Me ndryshimet e bëra me nenin 3 të ligjit nr. 144/2013, në nenin 34, paragrafi i pestë të KP parashikohet 
se: “Për personat që kryejnë krime për motive fitimi të pasurive ose të sigurimit të çdo lloj përfitimi tjetër 
material, gjykata vendos sipas nenit 36 të këtij Kodi, konfiskimin e mjeteve të kryerjes së veprës penale dhe 
produkteve të veprës penale ose, në mungesë të tyre, dënim me gjobë në masën nga 100 mijë deri në 5 
milion lekë.” 
15 Neni 34, paragrafi i gjashtë i KP. 
16 Shih I.Elezi, V.Hysi, Politika Kriminale, vep.e cit., f. 77- 85. 
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kenë të njëjtin kufi minimal prej pesë ditësh burgim, sikurse parashikohet në pjesën e 
përgjithshme të KP17.  
 Sanksioni i parashikuar për veprën penale të prerjes së paligjshme të pyjeve 
rezulton të ketë kufij shumë të ulët të dënimit me burgim, duke patur parasysh përhapjen 
e gjerë që ajo ka patur në RSH, si dhe faktin që, si pasojë e ndryshimeve të bëra në 
legjislacionin sektorial në vitet e fundit, i njëjti sanksion do të zbatohet edhe për rastet kur 
shkelja është kryer në një zonë të mbrojtur pyjore. Ndërkohë, në ngjashmëri me shumicën 
e dispozitave mbi kundërvajtjet penale në KP në tërësi, dënimi me gjobë për 
kundërvajtjet penale kundër mjedisit nuk është përcaktuar as në minimumin dhe as në 
maksimumin e tij. Si rrjedhim, të gjithë kundërvajtjet penale që e përmbajnë gjobën në 
sanksionin përkatës kanë të njëjtin kufi të përgjithshëm minimal dhe maksimal të gjobës, 
nga 50.000 lekë deri në 3.000.000 lekë,18 pavarësisht nga veçoritë apo dallimet që mund 
të kenë secila prej tyre në shkallën e rrezikshmërisë shoqërore. Në ndonjë rast, sikurse 
është rasti i veprës penale të peshkimit të ndaluar, këto kufij të gjobës penale rezultojnë të 
jenë aktualisht kufij shumë herë më të ulët se ato të gjobës administrative, të parashikuar 
në ligjin përkatës sektorial, të miratuar vitet e fundit.19  
 Lidhur me rastet kur një vepër penale kundër mjedisit është kryer në 
bashkëpunim, kreu IV i pjesës së posaçme të KP nuk përmban sanksione të veçanta më të 
rënda, sikurse është vepruar në disa shtesa që i janë bërë KP ndër vite në këtë drejtim. Si 
rrjedhim, aktualisht, bashkëpunimi i personave në kryerjen e një vepre penale kundër 
mjedisit përbën vetëm një rrethanë rënduese në caktimin e dënimit brenda të njëjtëve 
kufij maksimalë që parashikohen në dispozitën përkatëse për rastet kur ajo është kryer 
nga një person i vetëm. Në rastet kur bashkëpunimi në kryerjen e veprave penale kundër 
mjedisit shfaqet në format e tij të veçanta të organizatës kriminale dhe të grupit të 
strukturuar kriminal do të zbatohen në mënyrë të detyrueshme rregullat e veçanta të 
rëndimit të dënimit, në bazë të të cilave kryerja e veprave penale nga pjesëtarë të 
organizatës kriminale dhe të grupit të strukturuar kriminal dënohet “sipas dispozitave 
penale përkatëse, duke i shtuar dënimit për veprën penale të kryer edhe pesë vjet burgim, 
si dhe gjobën në masën një të tretën, por pa kaluar kufirin maksimal të dënimit me 
burgim”.20 Ky është i vetmi rast në të cilin krimet mjedisore mund të gjykohen nga 
Gjykata e Krimeve të Rënda, duke qenë se aktualisht asnjë nga figurat e krimeve 
mjedisore të parashikuara në kreun IV të pjesës së posaçme të KP nuk është përfshirë në 
listën e mbyllur të krimeve që janë vlerësuar nga ligjvënësi si “krime të rënda” dhe që 
hyjnë në kompetencën lëndore të kësaj gjykate. 21  
 Sikurse për çdo vepër tjetër penale, dënimet plotësuese që mund të jepen ndaj 
autorit të një vepre penale kundër mjedisit nuk janë parashikuar në sanksionin e normës 

17 Neni 32/2 i KP. 
18 Neni 34/4 i KP. 
19 Sipas nenit 128/A/10 të ligjit nr. 64/2012 “Për peshkimin”, zënia e peshkut dhe organizmave të tjerë 
ujorë me eksplozivë, substanca kimike ose çdo mënyrë tjetër që vret, intoksikon apo helmon, në 
kundërshtim me dispozitat përkatëse të këtij ligji, dënohet me gjobë nga 1.000.000 lekë deri në 5.000.000 
lekë. 
20 Neni 334 i KP. 
21 Në bazë të nenit 75/a të Kodit të Procedurës Penale që është në fuqi, Gjykata e Krimeve të Rënda gjykon 
“krimet e parashikuara nga nenet 73, 74, 75, 78/a, 79, shkronja “ç”, 79/a, 79/b, 79/c, 109, 109/b, 110/a, 111, 
128/b, 219, 220, 221, 230, 230/a, 230/b, 231, 232, 233, 234, 234/a, 234/b, 245, 260, 278/a, 282/a, 283/a, 
284/a, 287/a, 319, 319/ç, 333, 333/a dhe 334 të Kodit Penal”. 
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së veçantë përkatëse, por në dispozitat e përbashkëta të pjesës së përgjithshme të KP. 
Këto lloj dënimesh kanë një rëndësi të veçantë në drejtim të forcimit të luftës kundër 
kriminalitetit mjedisor, për shkak të karakteristikës së tyre të përbashkët si dënime që 
përforcojnë efektin parandalues të dënimeve kryesore22. Madje, në shtete të tjera ka patur 
edhe eksperienca të ngritjes në nivelin e masës penale të detyrueshme të parashikuar në 
KP të një detyrimi që i kushtohet specifikisht mbrojtjes së mjedisit, sikurse është rasti i 
detyrimit për të marrë masa të caktuara për mbrojtjen, ruajtjen dhe përmirësimin e 
mjedisit.23 Sikurse është theksuar në kreun I të këtij punimi, një ndër sanksionet e 
rekomanduara për veprat penale kundër mjedisit në Konventën e KE-së mbi mbrojtjen e 
mjedisit nëpërmjet të drejtës penale ka qenë pikërisht “rikthimi i mjedisit në gjendjen e 
mëparshme”, si një ndër sanksionet që mund të jenë në përshtatje apo t’i korrespondojnë 
shkallës së rrezikshmërisë të veprës.24 Kjo lloj mase, e cila mund të merret si rrjedhojë e 
kryerjes së një vepre penale kundër mjedisit, konsiderohet se ka vlera pozitive në dy 
aspekte kryesore: nuk është thjesht një reagim ndëshkues për shkak të mospajtimit me 
veprën penale të kryer, si dhe ka vlera pozitive që konsistojnë në përmirësimin e gjendjes 
së mjedisit të dëmtuar nga vepra penale.25 
 Në KP në fuqi, larmishmëria e kategorisë së veçantë të dënimeve plotësuese bën 
të mundur caktimin e disa llojeve kryesore të dënimeve penale, të cilat në literaturën 
juridike, akte juridike ndërkombëtare, si dhe në legjislacionet penale të disa shteteve janë 
konsideruar si dënime të përshtatshme dhe efektive për autorët e veprave penale kundër 
mjedisit.26 Kështu, në bazë të nenit 30 dhe dispozitave përkatëse në vijim të kreut V të 
pjesës së përgjithshme të KP,27 ndaj autorit të veprës penale kundër mjedisit jepet 
detyrimisht dënimi plotësues i konfiskimit të mjeteve të kryerjes së veprës penale dhe 
produkteve të veprës penale, si dhe mund të jepen rast pas rasti edhe dënimet plotësuese 
të heqjes së të drejtës të ushtrimit të një profesioni ose të një veprimtarie, si dhe detyrimi 
për publikimin e vendimit gjyqësor. Sikurse u theksua më lart, goditja e kriminalitetit 
mjedisor pikërisht në përfitimet materiale që autori ka nxjerrë nga kryerja e krimit, mund 
të sigurohet në çdo rast, pasi edhe pamundësia e zbatimit të dënimit të detyrueshëm të 
konfiskimit për shkak të mungesës së produkteve të veprës penale është “kompensuar” 
me zbatimin e detyrueshëm të dënimit me gjobë, sipas përcaktimeve të nenit 34 në pjesën 
e përgjithshme të KP. Fakti që dhënia e këtyre dënimeve me efekt financiar për autorin e 

22 I.Salihu, E drejta penale, Pjesa e Përgjithshme, vep. e cit., f. 487-489. 
23 Ky lloj detyrimi është parashikuar në KP të Kosovës për dy vepra penale specifike kundër mjedisit. Për 
më shumë, shih në pikën 3.4.5.2 të Kreut III të këtij punimi. 
24 Shih nenet 6 dhe 8 të Konventës së KE-së, si dhe Raportin shpjegues të saj. Ky lloj sanksioni është 
rekomanduar nga Komiteti i Ministrave të KE-së që në Rezolutën (77)28 mbi kontributin e të drejtës penale 
për mbrojtjen e mjedisit të vitit 1977. Sipas rekomandimit 1/c, kjo masë mund të urdhërohej në lidhje me 
një dënim me kusht. 
25 Council of Europe, Convention on the protection of the environment through criminal law- Explanatory 
Report, vep.e cit. 
26 Shih për shembull rekomandimin e grupit të ekspertëve në Report of the International Meeting of Experts 
on the use of criminal sanctions in the protection of the environment; internationally, domestically and 
regionally, 1994, vep. e cit. f.25-26; Rezolutat e Kongresit të XII-të Ndërkombëtar të së Drejtës Penale 
(Hamburg, 16-22 Shtator 1979) në: Resolutions of the Congresses of the AIDP/IAPL (1926-2004), vep. e 
cit., f.100; Rezolutën (77)28 mbi kontributin e të drejtës penale për mbrojtjen e mjedisit të Komitetit të 
Ministrave të KE-së; Konventën e KE-së mbi mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet të drejtës penale (1998); 
Vështrimin krahasues në kreun III të këtij punimi. 
27 Neni 30 dhe nenet 35 deri 44 të KP. 
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krimit është parashikuar si një detyrim për gjykatën, i cili në rastin e konfiskimit gjen 
zbatim edhe për kundërvajtjet penale, mund të cilësohet si një hap shumë pozitiv drejt 
sigurimit të një politike sa më efektive kundër krimininalitetit mjedisor, duke patur 
parasysh se ai është konsideruar si një nga format më fitimprurëse të kriminalitetit që 
shfaqet në të gjithë botën, duke nxjerrë çdo vit një fitim prej miliarda dollarësh28. 
 Parashikimi i llojeve të tilla të dënimeve plotësuese bën të mundur që edhe në 
rastet e veçanta, për të cilat ligji i jep të drejtën gjykatës që të mos japë një dënim 
kryesor, por të mjaftohet me caktimin e dënimit plotësues,29 ky i fundit të mund të jetë sa 
më efektiv në arritjen e qëllimit kryesor të parandalimit të veprave penale kundër 
mjedisit.  
 Gjithashtu, vlen të theksohet roli i rëndësishëm që ka zbatimi i duhur dhe i 
përshtatshëm i të ashtuquajturave “dënime alternative” në rastet e caktimit të dënimit me 
burgim, të cilat mund të zbatohen në kushte dhe rrethana të veçanta të parashikuara në 
ligj. Llojet e dënimeve alternative që mund të caktohen edhe për autorët e veprave penale 
kundër mjedisit përfshijnë gjysëmlirinë, pezullimin e ekzekutimit të vendimit me burgim 
dhe detyrimin për kryerjen e një pune në interes publik, ndonëse ky i fundit mund të jepet 
vetëm me pëlqimin e personit, etj.30 Një element shumë i rëndësishëm në këto raste 
konsiston në vlerësimin e kujdesshëm dhe përshtatjen e secilit lloj të dënimeve alternative 
me natyrën e veçantë të veprave penale kundër mjedisit, si p.sh. në rastin e detyrimit për 
kryerjen e një pune në interes publik, mund të përzgjidhet një lloj pune, e cila kontribuon 
në mbrojtjen e mjedisit.31  Aktualisht, vendimin e rëndësishëm mbi llojin e punës që do të 
kryhet nga i dënuari në një rast konkret e merr Shërbimi i Provës,32 gjë që tregon për 
rolin kryesor që ka ky institucion, krahas rolit të gjykatës, në procesin e përshtatjes sa më 
të mirë të dënimit alternativ me natyrën e veçantë të veprave penale kundër mjedisit.  
 Në kuadrin e caktimit të një dënimi alternativ, gjykata mund të detyrojë të 
dënuarin e vënë në provë që të plotësojë edhe një ose disa nga detyrimet e parashikuara 
në ligj, sikurse mund të jenë edhe riparimi i dëmit civil të shkaktuar, si dhe mosushtrimi i 
një veprimtarie profesionale më të cilën lidhej vepra penale e kryer,33 të cilat mund të 
rezultojnë shumë efektive në fushën e veprave penale kundër mjedisit kur për to është 
caktuar një nga alternativat e dënimit me burgim. 
 Ndërkohë, lidhur me të ashtuquajturin “pendim aktiv”, i cili është njohur 
specifikisht për veprat penale kundër mjedisit në KP të disa shteteve,34 aktualisht KP ynë 

28 INTERPOL Environmental Crime Programme, Environmental Crime: its Global Theft, f.3, në faqen e 
internetit <http://www.interpol.int/Crime-areas/Environmental-crime/Resources>, si dhe Commission Staff 
Working Document, Accompanying Document to the Proposal for a directive of the European Parliament 
and of the Council on the protection of the environment through criminal law, Impact Assessment, [COM 
(2007) 51 final SEC (2007) 161], vep. e cit., f.12. 
29 Sipas nenit 30, paragrafi i fundit i KP, rastet e veçanta kur gjykata mund të mjaftohet vetëm me caktimin 
e dënimit plotësues janë vetëm rastet kur plotësohen në mënyrë kumulative këto dy kushte: (1) gjykata 
çmon se dhënia e dënimeve kryesore është e papërshtatshme në rastin konkret; (2) ligji parashikon dënim 
me burgim deri në 3 vjet ose dënime më të lehta për veprën e kryer, kusht i cili konsiderohet i plotësuar për 
disa nga veprat penale kundër mjedisit.  
30 Shih kreun VII të pjesës së përgjithshme të KP mbi “Alternativat e dënimit me burgim”. 
31 Council of Europe, Convention on the protection of the environment through criminal law- Explanatory 
Report, vep.e cit.  
32 Neni 63, paragrafi i pestë i KP. 
33 Shih nenin 60 të KP. 
34 Shih për shembull rastin e Gjermanisë apo Kroacisë në Vështrimin krahasues në kreun III të këtij punimi. 
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parashikon mundësinë e përjashtimit të plotë nga përgjegjësia penale në rast të heqjes 
dorë nga kryerja e veprës penale sipas kushteve të përcaktuara në ligj,35 si dhe mundësinë 
e lehtësimit të dënimit në rastet e tjera kur personi ka zëvendësuar dëmin e shkaktuar nga 
vepra penale kundër mjedisit ose ka ndihmuar aktivisht për të zhdukur ose pakësuar 
pasojat e veprës penale kundër mjedisit36. 
 Në drejtim të garantimit të një lufte sa më efektive kundër kriminalitetit mjedisor, 
një rëndësi të veçantë ka edhe politika që ndiqet përmes zbatimit të institutit të amnistisë 
dhe veçanërisht, vlerësimi që kryhet në çdo rast lidhur me veprat penale që do të 
përfshihen në kriterin ndalues për përfitimin e amnistisë, për shkak të ndikimit jo pak të 
rëndësishëm që ka zbatimi i këtij instituti mbi efektet penale të veprave të caktuara. 
Sikurse është theksuar në doktrinë dhe jurisprudencë, amnistia, e njohur si një “masë e 
përgjithshme faljeje për kategori të përcaktuara veprash penale të kryera në një periudhë 
të caktuar kohe, apo dënimeve përkatëse”, 37 përdoret si një instrument kriminalo-politik 
për zgjidhjen efikase të situatave të caktuara, duke patur gjithmonë një “arsyetim 
politiko-kriminal”, në përputhje me “qëllimet e përgjithshme” të caktimit dhe ekzekutimit 
të sanksioneve penale38. Në këtë kontekst, është shumë e rëndësishme që në çdo rast të 
dhënies së amnistisë të bëhet një vlerësim i kujdesshëm, me synim arritjen e një balance 
midis zbatimit të parimit themelor të humanizmit nga njëra anë, si dhe mbrojtjes së 
interesit publik, nga ana tjetër.39 
 Në lidhje me zbatimin e kësaj “mase të përgjithshme faljeje” për veprat penale 
kundër mjedisit, Komiteti i Ministrave të KE-së që në Rezolutën (77)28 mbi kontributin e 
të drejtës penale për mbrojtjen e mjedisit të vitit 1977 ka rekomanduar specifikisht 
“përjashtimin nga amnistia të veprave penale serioze që drejtohen kundër mjedisit”.40 
 Vlen të theksohet se, në kriterin ndalues për përfitimin e amnistisë të miratuar së 
fundi nga Kuvendi, për herë të parë janë përfshirë edhe dy krime kundër mjedisit. 
Konkretisht, nga kjo amnisti janë përjashtuar shprehimisht personat e dënuar për dy 
krimet serioze në fushën e pyjeve dhe mjedisit pyjor, të shtuara në KP në vitin 2008: 

1- krimi i shkatërrimit me zjarr të pyjeve dhe të mjedisit pyjor (neni 206/a),  
2- krimi i shkatërrimit nga pakujdesia me zjarr të pyjeve dhe të mjedisit pyjor 
(neni 206/b).41  

 Një përjashtim i tillë korrespondon me politikën e ashpër që është ndjekur në 
vijimësi lidhur me këto dy krime mjedisore. Ndërkohë, për të gjithë veprat e tjera penale 
kundër mjedisit, për të cilat do të mund të përfitohet edhe nga kjo amnisti e re, personat e 
dënuar për kryerjen e tyre do të përfitojnë nga ligji i ri edhe nëse ata i janë shmangur 
ekzekutimit të dënimit të dhënë, pasi në dallim nga amnistia e mëparshme e vitit 2012,42 

35 Në nenin 24 të KP përcaktohet se nuk ka përgjegjësi penale personi që, me gjithë mundësitë që ka për 
kryerjen e veprës penale, në mënyrë përfundimtare dhe vullnetare heq dorë nga kryerja e saj.  
36 Rrethanë lehtësuese e parashikuar në nenin 48, shkronja “d” të KP.  
37 Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr.16, datë 19.04.2010. 
38 V.Kamboski, E drejta penale, Pjesa e Përgjithshme, vep.e cit., f. 581 dhe 587. 
39 Sikurse është parashikuar shprehimisht në të dy ligjet e fundit për dhënie amnistie, parimet që kanë 
udhëhequr secilin prej tyre në dhënien e amnistisë janë parimet e “humanizmit, arritjes së qëllimit të 
dënimit, rrezikshmërisë së ulët të personave që amnistohen, si dhe mbrojtjes së interesit publik”. (shih 
nenin 1/2 të ligjit nr.107/2012 dhe të ligjit nr.22/2014.) 
40 Rekomandimi 4(d) në Resolution (77) 28 on the contribution of criminal law to the protection of the 
environment, miratuar nga Komiteti i Ministrave në 28.09.1977.   
41 Neni 6/1/g i ligjit nr. 22, datë 10.03.2014 “Për dhënie amnistie”. 
42 Shih nenin 4/2 të ligjit nr. 107, datë 8.11.2012 “Për dhënie amnistie”. 
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ligji i ri nuk ka parashikuar një përjashtim për këtë kategori. Kjo mund të vlerësohet si 
një hap prapa në këtë drejtim, duke patur parasysh qëndrimin mospërfillës që ka treguar i 
dënuari në raste të tilla për ligjin dhe sistemin e drejtësisë penale në tërësi. E njëjta gjë 
mund të thuhet edhe për  zbritjen e dënimit të parashikuar në nenin 4 të ligjit të ri,43 e cila 
do të mund të zbatohet edhe në rastin e të dënuarve që kanë qenë përsëritës për të njëjtjën 
vepër penale, në dallim nga ligji i mëparshëm që parashikonte shprehimisht moszbatimin 
e zbritjes së dënimit për këtë kategori të të dënuarve. 44 Përjashtimi i këtyre dy kategorive 
të veçanta të të dënuarve, të cilët nuk mund të konsiderohen si persona me rrezikshmëri të 
ulët, do të shërbente më së miri në respektimin e plotë të parimeve të shpallura për 
dhënien e amnistisë. 45   
 Veprat penale kundër mjedisit janë parashikuar vetëm në kriterin ndalues për të 
ashtuquajturën “amnisti e dënimit”.46 Ndonëse, për herë të parë, ligji i vitit 2014 ka 
parashikuar një kriter ndalues edhe për përfitimin nga “amnistia e veprës penale” për 
kundërvajtjet penale,47 vihet re se në këtë kriter nuk është përfshirë asnjë nga 
kundërvajtjet penale kundër mjedisit.48 Duke patur parasysh shkallën e rrezikshmërisë 
shoqërore që po paraqesin disa nga veprat penale kundër mjedisit që aktualisht 
parashikohen si kundërvajtje penale, do të kishte qenë një hap tejet pozitiv dhe me vlerë 
të veçantë edhe në drejtim të ndërgjegjësimit të shoqërisë për veprat penale mjedisore, 
nëse ligjvënësi do të kishte përfshirë edhe këto kundërvajtje penale në kriterin ndalues të 
amnistisë së veprës penale.   
 Ndërkohë, në ligjin më të fundit “Për dhënie amnistie”, për herë të parë është 
trajtuar me një dispozitë të veçantë çështja e efekteve të amnistisë në të drejtat civile në 
procesin penal, e cila lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë me çështjen e riparimit të dëmit të 
shkaktuar nga vepra penale, dhe si e tillë, është veçanërisht e rëndësishme edhe në rastin 
e veprave penale kundër mjedisit. Konkretisht, e drejta e të dëmtuarit nga vepra penale 
për të vazhduar ndjekjen e padisë së pashqyrtuar nga gjykata penale në një gjykatë civile, 
e cila aktualisht është pranuar në bazë të interpretimit të dispozitës relevante të KPrP,49 
me ligjin e vitit 2014 është garantuar shprehimisht në një dispozitë të veçantë të këtij ligji 

43 Në këtë nen të ligjit nr. 22/2014 është parashikuar një zbritje e dënimit nga 1 vit deri në 1,5 vjet për të 
gjithë të dënuarit, të cilët nuk përfitojnë nga parashikimi i nenit 3 të këtij ligji. 
44 Shih nenin 3/2 të ligjit nr.107/2012 “Për dhënie amnistie”. 
45 Sikurse është përcaktuar në të dy ligjet e fundit të amnistisë, një nga parimet e rëndësishme që duhet të 
udhëheqë dhënien e amnistisë është edhe rrezikshmëria e ulët e personave që amnistohen. (shih nenin 1/2 të 
ligjit nr.107/2012 dhe të ligjit nr.22/2014) 
46 Në interpretim të nenit 71 të KP, në doktrinën penale dhe në jurisprudencë njihen këto dy lloje të 
amnistisë: amnistia e veprës penale dhe amnistia e dënimit. (shih vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr. 16, 
datë 19.04.2010.) 
47 Në bazë të nenit 5 të ligjit nr. 22/2014: “Amnistohen nga ndjekja penale të gjithë personat, të cilët deri në 
datën 31dhjetor 2013 kanë kryer vepra penale, të cilat parashikojnë një dënim në maksimum deri në dy vjet 
burgim ose çdo lloj dënimi tjetër më të lehtë, me përjashtim të veprave të parashikuara në pikën 2 të nenit 6 
të këtij ligji.” 
48 Ndërkohë që, ndër kundërvajtjet penale të përfshira në kriterin ndalues të parashikuar në nenin 6/2 të 
ligjit nr. 22/2014, vihet re se janë përfshirë edhe disa kundërvajtje penale, për të cilat KP parashikon 
dënime shumë të ulëta që shkojnë deri në 3 muaj burgim në maksimumin e tyre (shih për shembull rastin e 
kundërvajtjes penale të parashikuar në nenin 197 të KP) .  
49 H.Islami, A.Hoxha, I.Panda, Procedura Penale: Komentar, Ribotim, Botimet Morava, Tiranë, 2006, 
f.150. 

256 
 

                                                 



Enkelejda Turkeshi  Mbrojtja juridike penale e mjedisit 

për dhënie amnistie,50 në të cilën është theksuar se “nga zbatimi i këtij ligji nuk cënohen 
të drejtat civile në procesin penal”.51  
 Një aspekt shumë i rëndësishëm i politikës së dënimit për veprat penale kundër 
mjedisit lidhet me dënimet penale të parashikuara për personat juridikë, pasi sikurse është 
përmendur edhe më lart, si rregull, veprat penale më të rënda kundër mjedisit kanë 
tendencën që të kryhen më shumë nga kompani të ndryshme, për shkak të nivelit të 
veprimtarisë industriale të kryer prej tyre.52 Në bazë të ligjit të posaçëm nr. 9754/2007 
“Për përgjegjësinë penale të personave juridikë”, sistemi i dënimeve apo masave 
ndëshkuese që mund të zbatohen ndaj personave juridikë për kryerjen e veprave penale 
ndahet në dënime kryesore dhe dënime plotësuese. Ndonëse në pamje të parë, ky sistem 
paraqet ngjashmëri me sistemin e dënimeve të parashikuar në KP për personat fizikë, 
llojet e dënimeve dhe sidomos veçoritë e secilit prej tyre janë përshtatur me natyrën e 
veçantë të personit juridik. Kështu, në bazë të nenit 9/1 të ligjit nr. 9754/2007, dënimet 
kryesore që mund të jepen ndaj personave juridikë që kanë përgjegjësi për kryerjen e 
veprës penale janë vetëm këto dy lloje: (1) dënimi me gjobë, (2) mbarimi i personit 
juridik. 

Megjithatë, këto dënime kryesore kanë një fushë shumë të kufizuar të zbatimit, 
pasi  disa kategori të personave juridikë, të cilët mund të kenë përgjegjësi për kryerjen e 
një vepre penale, ligjvënësi i ka përjashtuar shprehimisht nga fusha e zbatimit të të dy 
llojeve të dënimeve kryesore për shkak të rolit kryesor që këto subjekte kanë në 
“zhvillimin ekonomik, social, politik dhe juridik të vendit”.53 Konkretisht, dënimet 
kryesore nuk zbatohen për njësitë e qeverisjes vendore, personat juridikë publikë dhe për 
partitë politike e sindikatat.54 Po kështu ndaj këtyre subjekteve të veçanta nuk zbatohen 
edhe disa nga dënimet plotësuese, të cilat do të trajtohen në vijim.  
 Lidhur me të gjithë personat e tjerë juridikë ndaj të cilëve mund të zbatohen 
dënimet kryesore dhe ato plotësuese pa përjashtim, në përgjithësi rezulton se është 
ndjekur një politikë e ashpër e dënimit. Kështu, kufijtë minimale dhe maksimalë të 
dënimit me gjobë janë disa herë më të lartë se ato të parashikuar për personat fizikë në 
pjesën e përgjithshme të KP. Në bazë të kufijve të përcaktuar në nenin 11 të ligjit 
nr.9754/2007, në varësi të llojit të veprës penale, dënimi me gjobë që zbatohet ndaj një 
personi juridik mund të jetë minimalisht 300.000 lekë dhe maksimalisht 1.000.000 lekë 
për kundërvajtjet penale, ndërsa për krimet, minimumi më i ulët është 500.000 lekë, si 
dhe maksimumi më i lartë është 50.000.000 lekë. Sikurse vihet re, me përjashtim të 
kufirit maksimal të gjobës për kundërvajtjet penale, i cili çuditërisht është parashikuar tre 
herë më i ulët se maksimumi i dënimit me gjobë të parashikuar në KP për personin fizik, 
të gjithë kufijtë e tjerë rezultojnë pesë deri gjashtë herë më të larta se ato të parashikuara 
për personin fizik. Këto masa të larta të dënimit me gjobë për personat juridikë janë mëse 

50 Në disa shtete të tjera, vetë dispozita e KP mbi amnistinë e përmban edhe këtë parashikim të veçantë mbi 
efektin e amnistisë në të drejtat civile të personit të dëmtuar nga vepra penale. Shih p.sh. KP të 
Maqedonisë, KP të Sllovenisë, KP të Rumanisë, KP të Francës, KP të mëparshëm të Kosovës (KP i ri nuk 
ka një dispozitë të veçantë për amnistinë) etj. 
51 Neni 7 i ligjit nr. 22/2014.  
52 S. Bell, D. McGillivray, Environmental Law, vep.e cit., f.264. 
53 E.N.Bozheku, I.Elezi, Përgjegjësia penale e personave juridikë: Manual teorik-praktik për studentë, 
avokatë, prokurorë, gjyqtarë, drejtues të shoqërive tregtare, studiues dhe dashamirës të së drejtës penale, 
Botimet Toena, Tiranë, 2012, f. 185. 
54 Neni 9/2 i ligjit nr.9754/2007. 
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të përligjura, duke patur parasysh se “fuqia ekonomike” e personave juridikë është “e 
pakrahasueshme me atë të personave fizikë të zakonshëm”.55  
 Duke iu referuar dënimeve kryesore të parashikuara në KP për çdo vepër penale 
kundër mjedisit, sikurse kërkohet në dispozitën referuese të ligjit nr. 9754/2007 mbi 
kufijtë e dënimit me gjobë për personin juridik, rezulton se dënimet kryesore për personat 
juridikë që kanë përgjegjësi për këtë grup veprash penale janë sikurse pasqyrohet në 
vijim në formë tabelore.   
 Tabela nr. IV/156 

Figura e veprës penale 

Lloji dhe masa e dënimit kryesor 

Për personin fizik (KP)  Për personin juridik (Ligji 

nr.9754/2007) 

Ndotja e ajrit  

Figura e 

thjeshtë 

(201/1) 

Gjobë  
50.000 – 
3.000.000 
lekë  

Burgim  
5 ditë - 2 vjet 

Gjobë  
300.000 – 
1.000.000 lekë 

Mbarimi 
i personit 
juridik 

Figura e 

cilësuar 

(201/2) 

Burgim  
5 ditë - 10 vjet 

Gjobë 
5.000.000 -  
25.000.000 lekë 

Mbarimi 
i personit 
juridik 

 

Transportimi i 

mbeturinave 

toksike 

Figura e 

thjeshtë 

(202/1) 

Burgim  
1-5 vjet 

Gjobë 
500.000 - 
5.000.000 lekë 

Mbarimi 
i personit 
juridik 

Figura e 

cilësuar 

(202/2) 

Burgim  
5-15 vjet 

Gjobë 
5.000.000-  
25.000.000 lekë  

Mbarimi 
i personit 
juridik 

Ndotja e 

ujërave 

Figura e 

thjeshtë 

(203/1) 

Burgim  
1-5 vjet 

Gjobë 
500.000- 
5.000.000 lekë 

Mbarimi 
i personit 
juridik 

Figura e 

cilësuar 

(203/2) 

Burgim  
5-10 vjet 

Gjobë 
5.000.000-  
25.000.000 lekë 

Mbarimi 
i personit 
juridik 

 

Peshkimi i 

ndaluar  

Figura e 

thjeshtë 

(204/1) 

Gjobë  
50.000 – 
3.000.000 
lekë 

Burgim  
5 ditë-3 muaj 

Gjobë  
300.000 – 
1.000.000 lekë 

Mbarimi 
i personit 
juridik 

55 E.N.Bozheku, I.Elezi, Përgjegjësia penale e personave juridikë, vep. e cit., f.168.  
56 Në rastet kur paraqiten dy lloje të dënimeve kryesore për të njëjtën figurë konkrete të veprës penale, këto 
dënime janë alternative të njëra-tjetrës, sikurse janë parashikuar në dispozitat përkatëse dhe nuk 
nënkuptojnë një dënim të vetëm kumulativ. Kjo vlen si për dënimet e parashikuara për personin fizik në 
KP, ashtu edhe për personin juridik në ligjin nr. 9754/2007. 
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Peshkimi i 

ndaluar 

Figura e 

cilësuar 

(204/2) 

Gjobë  
50.000 – 
3.000.000 
lekë 
 

Burgim  
5 ditë - 2 vjet  

Gjobë  
300.000 – 
1.000.000 lekë 

Mbarimi 
i personit 
juridik 

Prerja e paligjshme e pyjeve 

(neni 205) 

Gjobë  
50.000 – 
3.000.000 
lekë 
 

Burgim  
5 ditë - 1 vit  

Gjobë  
300.000 – 
1.000.000 lekë 

Mbarimi 
i personit 
juridik 

Prerja e 

drurëve 

dekorativë dhe 

frutorë 

neni 206/1 Gjobë  
50.000 – 3.000.000 lekë 

Gjobë  
300.000 – 
1.000.000 lekë 

Mbarimi 
i personit 
juridik 

 neni 206/2 Burgim  
5 ditë - 3 muaj 

Gjobë  
300.000 – 
1.000.000 lekë 

Mbarimi 
i personit 
juridik 

Shkatërrimi me 

zjarr i pyjeve 

dhe i mjedisit 

pyjor  

Figurë e 

thjeshtë 

(206/a/1) 

Burgim  
5-8 vjet 

Gjobë 
5.000.000-  
25.000.000 lekë 

Mbarimi 
i personit 
juridik 

Figurë e 

cilësuar 

(206/a/2) 

Burgim 
5- 15 vjet 

Gjobë  
5.000.000-  
25.000.000 lekë 

Mbarimi 
i personit 
juridik 

Figurë 

veçanërisht e 

cilësuar 

(206/a/3) 

Burgim  
10-20 vjet 

Gjobë  
25.000.000-  
50.000.000 lekë 

Mbarimi 
i personit 
juridik 

Shkatërrimi 

nga pakujdesia 

me zjarr i 

pyjeve dhe i 

mjedisit pyjor 

Figurë e 

thjeshtë 

(206/b/1) 

Burgim  
2-5 vjet 

Gjobë  
500.000-  
5.000.000 lekë 

Mbarimi 
i personit 
juridik 

Figurë e 

cilësuar 

(206/b/2) 

Burgim  
3-8 vjet 

Gjobë  
5.000.000-  
25.000.000 lekë 

Mbarimi 
i personit 
juridik 

Shkelja e karantinës së bimëve 

dhe kafshëve (neni 207) 

Gjobë  
50.000 – 3.000.000 lekë 

Gjobë  
300.000 – 
1.000.000 lekë 

Mbarimi 
i personit 
juridik 

 

 Megjithatë, vlen të theksohet ashpërsimi i mëtejshëm i politikës së dënimit për 
veprat penale kundër mjedisit që sjellin pasoja të rënda, pasi në këto raste duhet të jepet 
direkt dënimi kryesor më i rëndë, ai i mbarimit të personit juridik,57 duke e bërë 

57 Në bazë të nenit 12/1/c të ligjit nr.9754/2007, një nga rastet kur jepet mbarimi i personit juridik, për 
shkak të përgjegjësisë për kryerjen e veprës penale është edhe rasti “kur kanë ardhur pasoja të rënda nga 
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praktikisht të pazbatueshme gjobën përkatëse. Ky lloj dënimi kryesor jepet vetëm në raste 
të veçanta, kur ekziston një nga tre shkaqet e parashikuara shprehimisht në nenin 12, pika 
1 e ligjit nr. 9754/2007, të cilat krahas rastit kur nga kryerja e veprës penale “kanë ardhur 
pasoja të rënda”, përfshijnë edhe rastet kur personi juridik “është themeluar me qëllim 
kryerjen e veprës penale”, si dhe rastin kur personi juridik “ka përdorur në një masë të 
rëndësishme fushën e veprimtarisë së tij për t’i shërbyer kryerjes së veprës penale”. 
Dispozita në fjalë parashikon edhe raste të tjera në të cilat gjykata mund të japë dënimin e 
mbarimit të personit juridik, sikurse janë rastet e kryerjes së veprës penale më shumë se 
një herë, si dhe në rrethana të tjera rënduese.  
 Krahas dënimeve kryesore, ligjvënësi ka parashikuar edhe mundësinë e caktimit 
të një ose disa dënimeve plotësuese, të parashikuara posaçërisht për personin juridik në 
ligjin nr.9754/2007. Në bazë të nenit 10/1, dënimet plotësuese që mund të jepen ndaj një 
personi juridik bashkë me dënimin kryesor janë si vijon:   

-  mbyllja e një ose më shumë veprimtarive apo strukturave të personit juridik; 
-  vendosja e personit juridik në administrim të kontrolluar; 
-  ndalimi për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit të fondeve publike;  
-  heqja e së drejtës së marrjes ose përdorimit të licencave, autorizimeve, 

koncesioneve ose subvencioneve; 
-  ndalimi për të kërkuar publikisht fonde dhe burime financiare; 
-  heqja e së drejtës së ushtrimit të një apo më shumë veprimtarive ose 

operacioneve; 
-  detyrimi për publikimin e vendimit gjyqësor. 
Gjithashtu, në çdo rast, sipas kushteve të përcaktuara në nenin 36 të KP, gjykata 

do të vendosë edhe konfiskimin e mjeteve të kryerjes së veprës penale dhe të produkteve 
të veprës penale.  

Për të njëjtat arsye të lartpërmendura, njësitë e qeverisjes vendore, personat 
juridikë publikë dhe partitë politike e sindikatat janë përjashtuar shprehimisht nga zbatimi 
i disa llojeve të dënimeve plotësuese, si vijon: mbyllja e një ose më shumë veprimtarive 
apo strukturave të personit juridik; vendosja e personit juridik në administrim të 
kontrolluar; ndalimi për të kërkuar publikisht fonde dhe burime financiare; heqja e së 
drejtës së ushtrimit të një apo më shumë veprimtarive ose operacioneve.58 Si rrjedhim, 
ndaj tyre mund të zbatohen vetëm dënimet e tjera plotësuese, si përjashtim nga rregulli i 
përgjithshëm, sipas të cilit dënimet plotësuese mund të jepen bashkë me një dënim 
kryesor.  

Në ngjashmëri me KP, për secilin lloj të dënimeve plotësuese ligjvënësi ka 
parashikuar veçoritë përkatëse në dispozita të veçanta që i janë kushtuar posaçërisht 
secilit prej tyre. Në shumicën e rasteve, këto dënime plotësuese jepen kur gjykata çmon 
se ato kanë efekt parandalues ose pajtohen me natyrën e veprës së kryer.59 Në rastet kur 
një krim ka sjellë pasoja të rënda, disa nga llojet e dënimeve plotësuese mund të jepen 
edhe pa afat, duke u kthyer në këtë rast në ndalime apo heqje të përhershme të disa të 
drejtave të caktuara.60  

kryerja e veprës penale”.  
58 Neni 10/2 i ligjit nr.9754/2007. 
59 Shih nenet 14/1, 15/1, 16/1, 17/1 të ligjit nr.9754/2007. 
60 Për shembull, ndalimi për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit të fondeve publike mund të jepet nga 
gjykata si një ndalim i përhershëm “në rastin e përgjegjësisë për kryerjen e një krimi të parashikuar në  
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Vlen të theksohet se, në lidhje të ngushtë me objektivin kryesor të mbrojtjes së 
mjedisit dhe duke i dhënë prioritet këtij të fundit, ligjvënësi ka parashikuar shprehimisht 
se gjykata mund të mjaftohet me dhënien e një dënimi plotësues të caktuar nëse ajo çmon 
se zbatimi i dënimit kryesor të mbarimit të personit juridik do të sillte pasoja të rënda në 
mbrojtjen e mjedisit. Konkretisht, në kuadrin e përcaktimit të veçorive të dënimit 
plotësues të vendosjes së personit juridik në administrim të kontrolluar, në nenin 14 të 
ligjit nr. 9754/2007 është përcaktuar se ky lloj dënimi plotësues mund të jepet për një 
kohë nga një deri në pesë vjet edhe në rastet kur për shkak të rrethanave ekonomike dhe 
shoqërore, që lidhen me llojin, përmasat dhe vendin ku zhvillohet veprimtaria e personit 
juridik, çmohet se zbatimi i dënimit kryesor të mbarimit të personit juridik (neni 12) dhe i 
dënimit plotësues të mbylljes së një ose më shumë veprimtarive apo strukturave të 
personit juridik (neni 13) “sjell pasoja të rënda në punësim, në zhvillimin ekonomik e 
shoqëror dhe në mbrojtjen e mjedisit”.61 Sikurse vihet re nga përmbajtja e kësaj dispozite, 
ligjvënësi është kujdesur që, në funksion të mbrojtjes efektive të mjedisit, të krijojë 
mundësinë për gjetjen e një balance midis ashpërsimit të dënimit për rastet kur vepra 
penale ka sjellë pasoja të rënda dhe evitimit të pasojave të mëtejshme që mund të vijnë në 
mbrojtjen e mjedisit në disa raste të caktuara për shkak të zbatimit të kësaj politike të 
ashpër. Ndërkohë, është lënë e hapur mundësia e rikthimit të dënimit kryesor më të rëndë, 
duke qenë se një ndër opsionet e mundshme për gjykatën në rastet kur ka një kërkesë nga 
persona të interesuar ose nga prokurori është edhe zëvendësimi i dënimit plotësues të 
lartpërmendur me një dënim kryesor.62 

Një element tjetër i rëndësishëm që mund të ndikojë drejtpërdrejt në mbrojtjen 
efektive të mjedisit konsiston në nxitjen e personave juridikë përgjegjës për të bërë 
shlyerjen e plotë të dëmit të shkaktuar në mjedis, si dhe për të eliminuar pasojat e 
dëmshme ose të rrezikshme të veprës penale kundër mjedisit, gjë që ligjvënësi është 
kujdesur që ta sigurojë përmes parashikimit të këtyre veprimeve pozitive si rrethana që 
lehtësojnë dënimin e personave juridikë, krahas rrethanave të tjera lehtësuese të 
parashikuara në këtë ligj të posaçëm, si dhe në KP.63  

Në kuadrin e përafrimit të legjislacionit shqiptar me atë të BE-së, krahas 
ndryshimeve dhe shtesave në figurat e veprave penale kundër mjedisit të parashikuara në 
KP, një sfidë e veçantë për ligjvënësin shqiptar do të jetë edhe përmirësimi i politikës së 
dënimit të ndjekur për këtë grup veprash penale. Në fakt, sikuse u theksua në kreun e 
tretë të këtij punimi, Direktivat e krimit mjedisor nuk vendosin detyrime lidhur me llojin 
dhe masën e dënimit që duhet të parashikohet për këto vepra në legjislacionin kombëtar, 
por ato parashikojnë shprehimisht vetëm detyrimin e përgjithshëm të shteteve për të 

shkronjat “a” dhe “b” të pikës 4 të nenit 11 të këtij ligji, ... kur kanë ardhur pasoja të rënda.” (neni 15/2) Po 
kështu edhe heqja e së drejtës së marrjes ose përdorimit të licencave, autorizimeve, koncesioneve ose 
subvencioneve, e cila mund të jetë e përhershme në po të njëjtat raste (neni 16/2). 
61 Neni 14, pikat 1 dhe 2/b të ligjit nr.9754/2007. 
62 Shih nenin 14, pika 6 të ligjit nr.9754/2007. 
63 Në nenin 20 mbi rrethanat lehtësuese për personat juridikë ligjvënësi ka parashikuar se: “Përveç sa 
parashikohet në kreun VI pjesa e përgjithshme e Kodit Penal, dënimi i personave juridikë lehtësohet kur: 
a) personi juridik ka shlyer plotësisht dëmin dhe ka eliminuar pasojat e dëmshme ose të rrezikshme të 
veprës penale; 
b) personi juridik ka eliminuar mangësitë organizative, që kanë sjellë si pasojë veprën penale, nëpërmjet 
zbatimit të modeleve organizative, të përshtatshme për parandalimin e veprës penale; 
c) personi juridik ka vënë në dispozicion të ardhurat për qëllime konfiskimi.”  
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përcaktuar dënime “efektive, proporcionale dhe shkurajuese”, si në rastin e personit fizik, 
ashtu është atë juridik.  

Megjithatë, duke iu referuar edhe problematikave të evidentuara më lart lidhur me 
dënimet e parashikuara aktualisht në KP për veprat penale kundër mjedisit, do të duhet 
që, si në rastin e sanksioneve që do të parashikohen për figurat e reja të veprave penale 
përmes shtesave të nevojshme, ashtu edhe në rastin e ndryshimit të sanksioneve për 
veprat penale të parashikuara aktualisht në kreun IV të pjesës së posaçme të KP, 
përcaktimi i llojeve dhe masave të dënimeve kryesore të bëhet duke u udhëhequr nga 
kërkesa e përgjithshme për përshtatje të tyre me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të 
secilës figurë konkrete të veprës penale, duke patur parasysh si rëndësinë e objektit 
përkatës, ashtu edhe shkallën e rrezikimit apo dëmtimit të tij. Kjo do të bënte të mundur 
që qëllimi riedukues apo parandalues i dënimit penal të mund të arrihet përmes dënimeve 
penale që janë të pranueshme edhe në aspektin kushtetues, duke qenë në respektim të 
plotë të parimit të proporcionalitetit, sipas të cilit ashpërsia e dënimeve penale duhet të 
jetë “proporcionale në raport me rëndësinë e shkeljes konkrete dhe me pasojat e 
mundshme që mund të vijnë prej saj”.64 Në çdo vlerësim të veçantë lidhur me llojin dhe 
masën e dënimit për veprat penale kundër mjedisit, objektivi kryesor duhet të jetë arritja e 
një mbrojtjeje efektive të mjedisit nga veprat penale, si dhe parandalimi i tyre, si një ndër 
detyrat kryesore që duhet të përmbushë legjislacioni penal shqiptar.  

Disa tregues kryesorë të huazuar nga teoria ekonomike, të cilët janë konsideruar si 
orientues në përcaktimin e dënimeve që do të jenë efektive dhe shkurajuese për autorët 
potencialë të veprave penale kundër mjedisit janë si vijon: fitimi potencial për autorin e 
veprës, dëmi shoqëror i shkaktuar nga vepra, si dhe mundësia e zbulimit, ndjekjes penale 
dhe dënimit të autorit të veprës.65 Sa më të lartë të jenë dy treguesit e parë (fitimi në 
raport me humbjen, si dhe shkalla e dëmit), dhe sa më i ulët të jetë treguesi i tretë 
(probabiliteti i zbulimit), aq më i ashpër duhet të jetë edhe dënimi i parashikuar për 
veprën penale, në mënyrë që të mund të plotësojë kërkesën për një dënim efektiv dhe 
shkurajues.66 

Ndërkohë, vlen të theksohet se dënimet penale të përcaktuara nga ligjvënësi për 
secilën nga veprat penale kundër mjedisit do të mund të jenë realisht efektive, 
proporcionale dhe shkurajuese vetëm nëse përcaktimet ligjore do të shoqërohen me një 
zbatim korrekt të parimit të individualizimit të dënimit në gjykimin e rasteve konkrete në 
praktikë, të bazuar në një vlerësim të kujdesshëm dhe të gjithanshëm të të gjithë 
rrethanave konkrete të çështjes, si dhe në përzgjedhjen e dënimit/eve më të përshtatshme 
për përmbushjen e qëllimeve të dënimit penal në rastin konkret. 
 Duke iu referuar politikës së dënimit të zbatuar në praktikë lidhur me veprat 
penale kundër mjedisit të parashikuara aktualisht në kreun IV të pjesës së posaçme të KP, 
nga të dhënat statistikore të Ministrisë së Drejtësisë67 rezulton se, në 83 % të rasteve të 
gjykuara në periudhën 2004-2012 gjykata ka caktuar një dënim me gjobë si dënim 

64 Shih vendimet e Gjykatës Kushtetuese nr. 19/2011, f.6 dhe nr.47/2012, paragrafi 35. 
65 M.G. Faure, The implementation of the environmental crime directives in Europe, vep.e cit., f.366-7, si 
dhe M.G.Faure, Effective, proportional and dissuasive penalties in the implementation of the 
Environmental Crime and Ship-Source Pollution Directives: Questions and Challenges, European Energy 
and Environmental Law Review, December 2010, Kluwer Law International, f.256-278, në faqen e 
internetit <http://ssrn.com/abstract=1988959>. 
66 Po aty. 
67 Ministria e Drejtësisë, Vjetari Statistikor 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 dhe 2012. 
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kryesor për veprën e kryer. Ky rezultat duhet vlerësuar në kontekstin e llojit të veprave 
penale që rezultojnë me persona të dënuar me vendim të formës së prerë. Me përjashtim 
të një rasti të vetëm të vitit 2011, të gjithë veprat penale kundër mjedisit që rezultojnë me 
të dënuar68 kanë qenë kundërvajtje penale. Në këtë kontekst, politika e dënimit e ndjekur 
nga gjykatat për veprat penale kundër mjedisit nuk mund të vlerësohet si shumë e butë.  
 Megjithatë, duke patur parasysh se në shumicën e rasteve personat janë dënuar 
për kundërvajtje penale për të cilat parashikohet një sanksion alternativ, mund të 
vlerësohet se gjykata është treguar paksa e “rezervuar” në përdorimin e llojit më të rëndë 
të dënimit të parashikuar në dispozitën përkatëse si një alternativë e mundshme. 
Konkretisht, dënimi me burgim rezulton të jetë caktuar vetëm në 17% të rasteve të 
gjykuara. Një qëndrim i tillë del edhe më shumë në pah në rastin e veprës penale të 
prerjes së paligjshme të pyjeve, duke qenë se kjo kundërvajtje penale rezulton të ketë 
patur përhapje të gjerë, si dhe numrin më të madh të çështjeve të gjykuara në të gjithë 
vendin. E njëjta gjë vlen edhe për kundërvajtjen penale të ndotjes së ajrit, e cila ndonëse 
ka shfaqur në shumë raste rrezikshmëri jo të ulët shoqërore, përsëri rezulton se në 93 % të 
rasteve është dënuar me gjobë.   
 Në përgjithësi, çështjet gjyqësore me persona të dënuar për vepra penale kundër 
mjedisit janë të përqendruara vetëm në këto katër kundërvajtje penale: prerja e 
paligjshme e pyjeve (neni 205), peshkimi i ndaluar (neni 204), ndotja e ajrit (neni 201/1), 
si dhe prerja e drurëve dekorativë dhe frutorë (neni 206).  
 Vlen të theksohet mungesa pothuajse e plotë e zbatimit në praktikë të dënimeve të 
parashikuara për dy krimet serioze të shtuara në KP në vitin 2008, veçanërisht për krimin 
e kryer me dashje. Ky fakt bie në kontrast të fortë me politikën e dënimit të ndjekur nga 
ligjvënësi kundër këtyre krimeve përmes sanksioneve të parashikuara në KP, e cila 
sikurse u theksua më lart rezulton të ketë qenë në vijimësi një politikë e ashpër, në 
përshtatje me shkallën e lartë të rrezikshmërisë së tyre shoqërore.   
 Në tabelën në vijim janë paraqitur në formë të përmbledhur tabelore të dhënat 
statistikore mbi të dënuarit dhe masën e dënimit të caktuar ndaj tyre për secilën nga 
veprat penale kundër mjedisit, të cilat rezultojnë me të dënuar në periudhën 2004-2012 në 
bazë të Vjetarit Statistikor të Ministrisë së Drejtësisë.  
  
    Tabela nr. IV/2 

Ndotja e ajrit (Neni 201/1) 

Viti Të dënuar Masa e dënimit  
Gjobë Burgim deri 2 vjet 

2004 6 5 1 
2005 0 0 0 
2006 0 0 0 
2007 0 0 0 
2008 4 4 0 
2009 16 15 1 
2010 3 3 0 

68 Vjetari Statistikor i Ministrisë së Drejtësisë nuk përmban të dhëna të veçanta për personat juridikë të 
dënuar dhe veprat penale përkatëse. 
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2011 0 0 0 
2012 0 0 0 

TOTALI 29 27 2 
Peshkimi i ndaluar (Neni 204) 

Viti Të dënuar Masa e dënimit  
Gjobë Burgim deri 2 vjet 

2004 14 9 5 
2005 5 3 2 
2006 6 4 2 
2007 7 6 1 
2008 20 14 6 
2009 14 13 1 
2010 13 11 2 
2011 8 7 1 
2012 14 12 2 

TOTALI 101 79 22 
Prerja e paligjshme e pyjeve (Neni 205) 

Viti Të dënuar Masa e dënimit  
Gjobë Burgim deri 2 vjet 

2004 307 219 88 
2005 173 137 36 
2006 141 121 20 
2007 56 48 8 
2008 111 97 14 
2009 116 114 2 
2010 117 105 12 
2011 101 89 12 
2012 73 67 6 

TOTALI 1195 997 198 
Prerja e drurëve dekorativë dhe frutorë (Neni 206) 

Viti Të dënuar Masa e dënimit  
Gjobë Burgim deri 2 vjet 

2004 4 3 1 
2005 0 0 0 
2006 0 0 0 
2007 0 0 0 
2008 2 2 0 
2009 3 3 0 
2010 0 0 0 
2011 5 4 1 
2012 2 1 1 

TOTALI 16 13 3 
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Shkatërrimi nga pakujdesia me zjarr i pyjeve dhe i mjedisit pyjor (Neni 206/b) 

Viti Të dënuar Masa e dënimit  
Gjobë Deri 2 vjet 2-5 vjet 5-10 vjet 

2009 0 0 0 0 0 
2010 0 0 0 0 0 
2011 1 0 1 0 0 
2012 0 0 0 0 0 

TOTALI 1 0 1 0 0 

TOTALI Të dënuar Masa e dënimit  
Gjobë Burgim deri 2 vjet 

1342 1116 226 
 

 Lidhur me raportin e çështjeve me vendim dënimi dhe çështjeve të pushuara apo 
me vendim pafajësie, të dhënat statistikore të dy viteve të fundit69 tregojnë se ka patur një 
numër të papërfillshëm të personave të deklaruar të pafajshëm për veprat penale kundër 
mjedisit, por në të njëjtën kohë ka patur një rritje të ndjeshme të çështjeve të pushuara. 
Një tendencë e tillë bëhet edhe më shqetësuese duke patur parasysh se ajo është shfaqur 
në rastin e veprës penale që prej vitesh zë vendin e parë për numrin e çështjeve të 
gjykuara. Kështu, në vitin 2012, paralelisht me rënien e numrit të çështjeve të gjykuara 
për veprën penale të prerjes së paligjshme të pyjeve, vihet re një rritje e përqindjes që 
zënë çështjet e pushuara në raport me ato të përfunduara me vendim dënimi, nga 3% në 
35,6 %.  Megjithatë, ndoshta situata mund të mos jetë aq shqetësuese sa mund të duket në 
pamje të parë, duke patur parasysh se bëhet fjalë për një vit në të cilin është miratuar një 
ligj për dhënie amnistie.  
 Një problematikë e veçantë është shfaqur në nivelin e ekzekutimit të vendimeve 
penale për veprat penale kundër mjedisit, pasi një pjesë e madhe e këtyre vendimeve kanë 
hasur vështirësi në ekzekutimin e tyre dhe në statistikat zyrtare kanë rezultuar të 
paekzekutuara.70  
  Nëse i referohemi politikës së ndjekur nga prokuroria lidhur me veprat penale 
kundër mjedisit, rezulton se, në përgjithësi, edhe prokuroria në kërkesat e saj ka qenë e 
orientuar drejt dënimit me gjobë. Kështu, nga të dhënat statistikore për vitin 201171 
rezulton se, nga 127 rastet kur çështja është dërguar në gjykatë, në 112 raste prokurori ka 
kërkuar caktimin e një dënimi me gjobë dhe vetëm në 15 raste është kërkuar caktimi i 
dënimit me burgim për të pandehurin, në 2 prej të cilave është kërkuar zbatimi i një prej 
dënimeve alternative. Dënimi me gjobë është kërkuar në të gjithë rastet kur i pandehuri 
është akuzuar për veprat penale të peshkimit të ndaluar (neni 204) dhe të prerjes së 
drurëve dekorativë dhe frutorë (neni 206), si dhe në 88 % të kërkesave të paraqitura për 
veprën penale të prerjes së paligjshme të pyjeve (neni 205). Dënimi me burgim është 
kërkuar në dy rastet e vetme të dërguara për gjykim për veprën penale të shkatërrimit nga 

69 Ministria e Drejtësisë, Vjetarët Statistikorë të viteve 2011 dhe 2012. 
70 Në bazë të Raportit të Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2008, rezulton se 
gjatë këtij viti janë ekzekutuar vetëm 25.4%  e vendimeve penale për veprat penale kundër mjedisit. Shih 
edhe tendencën e përgjithshme të ekzekutimit të vendimeve penale në raportet vijuese të Prokurorit të 
Përgjithshëm, si dhe Vjetarët Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë. 
71 Prokuroria e Përgjithshme, Treguesit statistikor për vitin 2011: Vjetore 2011.  
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pakujdesia me zjarr të pyjeve dhe të mjedisit pyjor (neni 206/b), ku është kërkuar burgim 
mesatar, si dhe në 13 raste të veprës penale të prerjes së paligjshme të pyjeve (neni 205), 
nga të cilat në 7 raste është kërkuar burgim mesatar, në 4 raste burgim në minimum dhe 
në 2 rastet e tjera është kërkuar zbatimi i alternativës së dënimit me burgim të parashikuar 
në nenin 59 të KP (pezullimi i ekzekutimit te vendimit me burgim dhe vënia ne provë). 
Në pothuajse të gjithë rastet, gjykata ka vendosur në përputhje me kërkesën e prokurorit. 
Ndërkohë, në 6 raste gjykata ka dhënë një vendim pafajësie. 
 Një problematikë shqetësuese është shfaqur në praktikë gjatë hetimit të një prej 
krimeve serioze më të përhapura në fushën e pyjeve, e cila ka çuar edhe në numrin shumë 
të ulët të çështjeve të dërguara në gjykatë për këtë vepër. Konkretisht, vetëm gjatë vitit 
2011 rezulton se, në 89 % të rasteve prokurori ka vendosur pezullimin e hetimeve për 
krimin e shkatërrimit me zjarr të pyjeve dhe të mjedisit pyjor (neni 206/a), për shkak të 
mosidentifikimit të autorit të krimit.72 Kjo problematikë shpjegon në një farë mënyre 
edhe faktin se pse për këtë figurë krimi nuk ka patur asnjë të dënuar nga gjykata në këto 
katër vite pas shtimit të saj për herë të parë në KP. Në të njëjtën kohë ajo nxjerr në pah 
vështirësitë e hasura në praktikë në drejtim të identifikimit të autorit të këtyre veprave, të 
cilat nëse nuk arrihet të kapërcehen mund të kthehen në një pengesë të vërtetë në 
zbatimin e politikës së dënimit të ndjekur nga ligjvënësi për këtë krim serioz, duke e 
kthyer atë praktikisht në një politikë të mbetur thjesht në letër.  
 Në këtë kontekst, sikurse është vlerësuar edhe nga Këshilli i Ministrave në 
rekomandimet e posaçme për luftën kundër kriminalitetit në dy vitet e fundit, me synim 
ndjekjen e një politike të drejtë penale në luftën kundër kriminalitetit mjedisor është e 
domosdoshme që cilësia e hetimeve të përmirësohet dhe politika e dënimit për veprat 
penale kundër mjedisit të ashpërsohet.73 Në konkretizimin e këtij vlerësimi të 
përgjithshëm, Këshilli i Ministrave ka parashtruar drejtimet kryesore ku është e 
nevojshme që të ndiqet një politikë e tillë, si dhe një propozim konkret në drejtim të 
arritjes së qëllimit të përmirësimit të cilësisë së hetimeve. Kështu, duke patur parasysh se 
ashpërsimi i politikës së dënimit është rekomanduar veçanërisht në rastet kur veprat 
penale kundër mjedisit janë kryer në “zonat e mbrojtura, parqet kombëtare pyjore, si dhe 
për rastet e zjarrvënies në pyje e kullota”, në një rekomandim të veçantë dhe konkret 
është theksuar domosdoshmëria e intensifikimit të shkëmbimit të informacionit midis 
organit të Prokurorisë dhe shërbimeve të Policisë Pyjore,74 si një bashkëpunim i 
domosdoshëm që vjen në ndihmë të përmirësimit të cilësisë së hetimeve për këtë grup 
veprash.  
  
  

72 Nga 73 çështje të regjistruara në total për këtë krim mjedisor, në 65 çështje janë pezulluar hetimet për 
shkak se “autori s’dihet”. (shih: Prokuroria e Përgjithshme, Treguesit statistikor për vitin 2011: Vjetore 
2011.) 
73 Shih Rekomandimet për luftën kundër kriminalitetit, për vitet 2012 dhe 2013, të miratuara përkatësisht 
me VKM nr.406, datë 27.6.2012 dhe VKM nr. 387, datë 2.5.2013.  
74 Shih Rekomandimin 10/iv për luftën kundër kriminalitetit për vitin 2012, si dhe Rekomandimin 11/v për 
luftën kundër kriminalitetit për vitin 2013. 
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Kreu V 

Kriminologjia “e gjelbër” dhe aspekte kriminologjike të veprave penale  
kundër mjedisit në Republikën e Shqipërisë 

 
 
5.1. Kriminologjia e “gjelbër” si një fushë e veçantë e studimeve bashkëkohore.  
 
Në kushtet kur problematikat e ndryshme mjedisore janë shfaqur gjithnjë e më komplekse 
në botën bashkëkohore, diskutime të shumta janë fokusuar në rolin më aktiv që duhet të 
luajë edhe kriminologjia, krahas shkencave të tjera, në studimin e këtyre problematikave, 
veçanërisht të atyre që lidhen me krimin mjedisor, me synim ofrimin e zgjidhjeve sa më 
të përshtatshme për parandalimin e krimeve mjedisore. Në këtë kontekst, në fillim të 
viteve ‘70 të shekullit të kaluar janë shfaqur fillesat e para të studimeve kriminologjike në 
këtë fushë,1 ndërsa në vitet ‘90 është shfaqur edhe e ashtuquajtura “kriminologjia e 
gjelbër” (green criminology) me fokus kryesor studimin e krimeve kundër mjedisit2. 
Megjithatë, kriminologjia ka qenë relativisht e ngadaltë në studimin e çështjeve mjedisore 
dhe vetëm në vitin 2003 do të mund të vihej re një ndryshim i dukshëm në interesin e 
shfaqur nga kriminologët për fushën e krimit mjedisor, që është shoqëruar edhe me një 
numër shumë më të madh të punimeve të botuara në fushën e kriminologjisë së gjelbër, 
në krahasim me botimet shumë të rralla të periudhës së mëparshme tridhjetë vjeçare.3 
Ndërkohë, edhe kriminologjia tradicionale ka shfaqur gjithnjë e më shumë interes për 
çështjet mjedisore.4   
 Tashmë, termi “kriminologji e gjelbër” është pranuar gjerësisht edhe në botime të 
njohura të kriminologjisë, si p.sh. Sage Dictionary of Criminology, apo Oxford Handbook 
of Criminology, për të përshkruar “një fushë të rëndësishme në zhvillim”.5 Ndërkohë, ka 
raste kur për këtë fushë të re studimi përdoret edhe termi ekzistues i “kriminologjisë 
mjedisore” (environmental criminology), 6 i cili është një term i njohur në kriminologjinë 
tradicionale dhe që, në pamje të parë, duket se është i përshtatshëm për të përshkruar 

1 K. Eman, Green Criminology and Protection of the Environment: GERN Workshop Report, në 
Varstvoslovje/Journal of Criminal Justice and Security, nr.4/2011, f.471, në faqen e internetit 
<http://www.fvv.uni-mb.si/rV/arhiv/2011-4/09_Eman.pdf> 
2 Shih R.White, Green Criminology, në E.McLaughlin, J.Muncie (editorë), The Sage Dictionary of 
Criminology, 3rd Edition, SAGE Publications Ltd, 2013, f. 208. 
3 L.A. Zilney, D.McGurrin, S.Zahran, Environmental Justice and the Role of Criminology: an Analytical 
Review of 33 Years of Environmental Justice Research, Criminal Justice Review, 31 (1), 2006, f.47-62, në  
K.Eman, G.Meško, C.B.Fields, Crimes against the Environment: Green Criminology and Research 
Challenges in Slovenia, në Varstvoslovje/Journal of Criminal Justice and Security, nr. 4/2009, f. 583. 
4 K.Eman, G.Meško, C.B.Fields, Crimes against the Environment: Green Criminology and Research 
Challenges in Slovenia, në Varstvoslovje/Journal of Criminal Justice and Security, nr. 4/2009, f. 582. 
5 Shih The Sage Dictionary of Criminology, 3rd Edition, SAGE Publications Ltd, 2013, f. 208, si dhe 
R.Morgan, M.Maguire, R.Reiner (editorë), Oxford Handbook of Criminology, Fifth Edition, Oxford 
University Press, 2012, f.451. 
6 R.White, A Green Criminology Perspective, në: E. McLaughlin, T. Newburn (editorë), The SAGE 
Handbook of Criminological Theory, SAGE Publications Ltd, 2010; si dhe K.Eman, G. Meško, C.B.Fields, 
Crimes against the Environment: Green Criminology and Research Challenges in Slovenia, vep. e cit., f. 
576. 
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studimin e krimit që drejtohet kundër mjedisit natyror7. Megjithatë, vlen të theksohet se 
kriminologjia e gjelbër dallon nga kriminologjia mjedisore, pasi kjo e fundit, në kuptimin 
e saj origjinal nënkupton “një qasje për parandalimin e krimit, që synon të zvogëlojë 
mundësinë për kryerjen e krimeve duke ndryshuar aspektet fizike të mjedisit, përmes 
iniciativave sociale, arkitektonike dhe të planifikimit”.8 Në kriminologjinë mjedisore, 
termi “mjedis” nënkupton tërësinë e “kushteve konkrete në të cilat zhvillohet aktiviteti 
kriminal”.9 Në dallim nga kriminologjia mjedisore, kriminologjia e gjelbër në një kuptim 
të gjerë studion në një këndvështrim kriminologjik “dëmet në mjedis, legjislacionin 
mjedisor dhe kuadrin rregullator në fushën e mjedisit”.10 Në këtë kontekst, përdorimi i 
termit “kriminologji mjedisore” në vend të ose bashkë me termin “kriminologji e gjelbër” 
si sinonime të njëra-tjetrës është përballur me kritika, pasi konsiderohet se mund të sjellë 
një “pasiguri dhe konfuzion të panevojshëm” lidhur me këtë fushë relativisht të re 
studimi.11  
 Nga ana tjetër, edhe vetë termi i ri “kriminologji e gjelbër” është përballur me 
kritika nga disa autorë, të cilët janë përpjekur të gjejnë një term tjetër që do të ishte më i 
balancuar dhe me një fokus më të qartë në përshkrimin e çështjeve që lidhen me studimin 
e krimeve kundër burimeve natyrore (biotike/jobiotike). Kështu, autorët F.J.W. Herbig 
dhe S.J.Joubert e kanë vlerësuar si më të përshtatshëm termin “kriminologjia e 
konservimit” (conservation criminology), i cili përshkruan një kuadër më të fokusuar 
çështjesh, në krahasim me ato që tradicionalisht dhe në mënyrë të thjeshtëzuar janë 
përfshirë nën emërtimin “çështje të gjelbra”, të tilla si të drejtat e kafshëve, spiritualiteti 
ekologjik, eko-feminizmi.12 Duke iu referuar faktorit kryesor që ka shërbyer për 
klasifikimin ose kategorizimin ekzistues të krimeve në kriminologjinë e përgjithshme, 
autorët kanë çmuar se krimet kundër burimeve natyrore duhet të klasifikohen apo 
kategorizohen si “krime të konservimit” (conservation crime) dhe si rrjedhim, edhe 
studimi i këtyre krimeve duhet të emërtohet si kriminologji e konservimit, duke u bazuar 
në faktin se konservimi është elementi thelbësor ose tema qëndrore që përshkon të gjitha 
format e ndryshme të kësaj kategorie të krimeve.13 Në këtë kontekst, krimet e 
konservimit, si objekt studimi i kriminologjisë me të njëjtin emërtim, propozohet që të 
përkufizohen si vijon: “çdo manipulim ose veprimtari njerëzore e kryer me dashje ose 
pakujdesi, që ka një impakt negativ në burimet natyrore biotike dhe/ose jobiotike të 

7 F.J.W. Herbig, S.J .Joubert, Criminological semantics: conservation criminology- vision or vagary?, në 
Acta Criminologica, vol.19(3), 2006, f. 88-103, ribotuar në R.White (editor), Environmental Crime- a 
Reader, Willan Publishing, 2009, f.55. 
8 D. Heckenberg, Studying environmental crime: key words, acronyms and sources of information, në 
R.White (editor), Environmental Crime- a Reader, Willan Publishing, 2009, f. 12. 
9 E.Muratbegoviq, Parandalimi i kriminalitetit (Compendium of Crime Prevention and Crime Control), 
Sarajevë/Prishtinë, prill 2007, f.49, në faqen e internetit <http://www.universitetiaab.com/repository/ 
docs/parandalimi%20i%20kriminalitetit.pdf> 
10 D. Heckenberg, Studying environmental crime: key words, acronyms and sources of information, në 
R.White (editor), Environmental Crime- a Reader, Willan Publishing, 2009, f. 12. 
11 F.J.W.Herbig, S.J.Joubert, Criminological semantics: conservation criminology- vision or vagary?, në 
Acta Criminologica, vol.19(3), 2006, f. 88-103, ribotuar në R.White (editor), Environmental Crime- a 
Reader, Willan Publishing, 2009, f.55. 
12 Po aty. 
13 Po aty, f. 56. 
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Tokës, duke shkaktuar tek burimet natyrore një traumë të çfarëdo niveli, të dukshme 
menjeherë ose të padallueshme për momentin (të dallueshme vetëm pas një kohe)”.14 

Duke çmuar se në kuadrin e kategorive apo grupimeve të krimeve të njohura 
tradicionalisht në kriminologji (si p.sh. krimi i jakave të bardha, i personave juridikë, 
krimi i organizuar, etj) trajtohen pjesërisht vetëm disa aspekte të përgjithshme të krimit të 
konservimit, autorët Herbig dhe Joubert kanë arritur në konkluzionin se është e 
nevojshme që krimet e konservimit të cilësohen si një kategori e re e veçantë, e cila do të 
përfshinte shumëllojshmërinë e aspekteve të kriminalitetit dhe të krimit të konservimit, 
dhe si e tillë do të shërbente si një bazë e mirë për zhvillimin e një kriminologjie të 
konservimit, të përkufizuar qartë dhe novatore.15 Sipas modelit të ofruar në punimin e 
tyre, kategoria e veçantë e krimit të konservimit përbëhet nga këto dy kompontentë 
kryesorë: (1) krimet që lidhen me burimet natyrore biotike, ku përfshihen krimet kundër 
kafshëve dhe krimet kundër bimëve; (2) krimet që lidhen me burimet natyrore jobiotike, 
ku përfshihen krimet e ndotjes (së ajrit, tokës, ujit, detit).16   

Ndërkohë, një pjesë e madhe e kriminologëve “tradicionalë” vazhdojnë ta 
konsiderojnë kriminologjinë e gjelbër thjesht si një specialitet në kuadrin para-ekzistues 
të degëve të njohura të kriminologjisë, si p.sh. në kuadrin e krimit të personave juridikë.17 
 Nga ana tjetër, edhe ndër studiuesit e kriminologjisë së gjelbër janë shfaqur disa 
diferenca në këndvështrime, si dhe debate të forta lidhur me çështje të caktuara, duke 
filluar nga diferencat që ekzistojnë lidhur me dallimin midis koncepteve të “dëmit” dhe 
“krimit”, mosmarrëveshjet e thella mbi viktimizimin dhe konceptimet e ndryshme mbi 
drejtësinë, e deri në diferencat brenda për brenda një fushe të caktuar studimi, si p.sh. 
debatet mbi “të drejtat e kafshëve” dhe “mirëqënien e kafshëve”, etj.18 

Sikurse ndodh edhe me përcaktimin e objektit të kriminologjisë së përgjithshme,19 
disa studiues mendojnë se objekt i kriminologjisë së gjelbër janë dëmet e shkaktuara ndaj 
mjedisit, pavarësisht nga statusi i tyre ligjor, pasi nga këndvështrimi i kriminologut kritik 
çdo dëm ndaj mjedisit duhet të konsiderohet si “krim”, ndërsa disa studiues të tjerë 
mbështesin kuptimin e ngushtë të krimit mjedisor, që bazohet në përkufizimet e 
përcaktuara në legjislacionin penal.20 Sipas grupit të parë të studiuesve, koncepti i 
“dëmit” duhet të përfshijë edhe ato veprimtari, të cilat mund të jenë të ligjshme dhe 
“legjitime”, por që gjithsesi kanë efekte të dëmshme tek njerëzit dhe mjedisi.21   

Në këtë kontekst, sipas një përkufizimi të ngushtë, kriminologjia e gjelbër mbulon 
ato ngjarje që shfaqen si rrjedhojë e një shkeljeje të legjislacionit penal ose intrumentave 
të tjerë ligjorë, ndërsa sipas një përkufizimi më të gjerë, ajo mbulon ato ngjarje që sjellin 

14 Po aty, f. 57. 
15 Shih po aty, f. 50-62. 
16 Për më shumë, shih po aty, f. 60-61. 
17 G. Potter, Mainstreaming Green Criminology, në Abstracts of the Conference on Environmental Crime 
and its victims, September 2012, f.13, në faqen e internetit <http://www.environmentalcrimeseminar.com/ 
uploads/media/Conference_Book_of_Abstracts_Environmental_Crime_2012_04.pdf>. 
18 R.White, Green Criminology, vep. e cit. f. 210. 
19 Shih përkufizimin juridik dhe përkufizimin sociologjik mbi objektin e kriminologjisë në V.Hysi, 
Kriminologjia, Shtypshkronja Kristalina-KH, Tiranë, 2005, f.10. 
20 Shih R.White, Green Criminology, vep. e cit. f. 208. 
21 E.Sutherland, White Collar Crime, Dryden Press, New York, 1949, si dhe H.Schwendinger, 
J.Schwendinger, Defenders of Order or Guardians of Human Rights? në I.Taylor, P.Walton, J.Young 
(editorë), Critical Criminology, f. 113-46, Routledge & Kegan Paul, London, 1975, në F.J.W.Herbig, S.J. 
Joubert, Criminological semantics: conservation criminology – vision or vagary?, vep. e cit., f. 65. 
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dëm, pavarësisht nga fakti nëse është shkelur apo jo legjislacioni penal (apo ndonjë ligj 
tjetër).22 Pikërisht ky përkufizim zgjerues i kriminologjisë së gjelbër është bërë objekt 
kritikash të shumta nga kriminologët realistë, të cilët i kanë konsideruar çështjet e gjelbra 
sipas këtij përkufizimi, si çështje që dalin jashtë fushës së studimit të kriminologjisë.23  

Disa autorë janë të mendimit se nuk mund të konsiderohet se ekziston një teori e 
kriminologjisë së gjelbër, si e tillë, por vetëm ajo që mund të përshkruhet në kuptimin e 
saj të gjerë si një “perspektivë” e kriminologjisë së gjelbër.24 Sipas tyre, kjo perspektivë 
në përgjithësi përfshin elementë të tillë si: interesi për çështje specifikisht mjedisore, 
drejtësinë sociale, vetëdijen ekologjike, rolin e organeve rregullatore shtetërore, rajonale 
dhe globale, pabarazinë dhe diskriminimin që lidhen me racën, gjininë, krijesat e tjera, 
etj. 25 

Disa nga dimensionet e ndërlidhura, të cilat, sipas një modeli të ofruar nga autori 
Rob White, mund të jenë pjesë e studimit apo analizës së rasteve specifike të krimit 
mjedisor përfshijnë marrjen në konsideratë të këtyre çështjeve kryesore: cila është 
viktima e krimit (humane apo jo); ku është shfaqur dëmi (nga niveli global deri tek ai 
lokal); vendi kryesor në të cilin dëmi është i dukshëm (në mjedisin natyror apo në 
mjedisin e ndërtuar nga njeriu); afatet kohore brenda të cilave mund të analizohet dëmi 
(pasoja të menjëhershme apo të mëvonshme).26 Këto dimensione apo fusha kryesore me 
interes potencial për kriminologët janë konsideruar në të njëjtën kohë si tregues të sfidave 
me të cilat do të përballet studimi i krimit mjedisor si një fenomen kriminologjik.27 

Qasja ndaj perspektivave të ndryshme filozofike mbi raportin njeri-mjedis mund 
të ketë efekte të rëndësishme në analizën e dëmit mjedisor, si në përcaktimin e kuptimit të 
dëmit, ashtu edhe në reagimin ndaj rasteve të dëmit mjedisor.28 Në këtë kontekst, një 
pjesë e studimeve kriminologjike në këtë fushë iu është kushtuar pikërisht 
ekofilozofisë.29 Kështu, autorët Mark Halsey dhe Rob White kanë evidentuar efektet 
konkrete që mund të sjellë qasja ndaj secilës prej këtyre tre perspektivave kryesore 
filozofike mbi raportin njeri-mjedis: (1) antropocentrike, (2) biocentrike, (3) ekocentrike. 
30  

Ndërkohë, tre tendencat e përgjithshme teorike apo qasjet kryesore për të kuptuar 
çështjet mjedisore, të cilat konsiderohet se kanë formësuar apo strukturuar mënyrën sesi 

22 G.Potter, Mainstreaming Green Criminology, vep. e cit., f.13. 
23 Po aty. 
24 N.South, A green field for criminology? A proposal for a perspective, në Theoretical Criminology, 1998, 
vol.2, nr.2, f. 211-233, në R.White, A Green Criminology Perspective, në E. McLaughlin, T. Newburn 
(editorë), The SAGE Handbook of Criminological Theory, SAGE Publications Ltd, 2010, f.411. 
25 R.White, A Green Criminology Perspective, në: E. McLaughlin, T. Newburn (editorë), The SAGE 
Handbook of Criminological Theory, SAGE Publications Ltd, 2010, f.411. 
26 Po aty, f.418. 
27 R.White, Environmental crime in global context: exploring the theoretical and empirical complexities, në 
Current Issues in Criminal Justice, vol.16(3), 2005, f. 271-285, ribotuar në R.White (editor), 
Environmental Crime- a Reader, Willan Publishing, 2009, f. 278-291. 
28 M.Halsey, R.White, Crime, ecophilosophy and environmental crime, në Theoretical Criminology, vol.2 
(3), 1998, f.345-371, ribotuar në R.White (editor), Environmental Crime- a Reader, Willan Publishing, 
2009, f.29.  
29 R.White, A Green Criminology Perspective, në The SAGE Handbook of Criminological Theory, vep. e 
cit., f.411. 
30 Për më shumë, shih M. Halsey, R.White, Crime, ecophilosophy and environmental crime, në R.White 
(editor), Environmental Crime- a Reader, vep. e cit., f.29-39.  
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studiues të ndryshëm e shohin natyrën e çështjeve mjedisore, duke përfshirë këtu dëmin 
dhe reagimin ndaj tij, janë si vijon: (1) drejtësia mjedisore, e cila fokusohet tek diferencat 
brenda për brenda popullatës humane dhe në kërkesën për akses në një mjedis të 
shëndetshëm dhe të sigurtë për të gjithë, si dhe për brezat e ardhshëm; (2) drejtësia 
ekologjike, e cila fokusohet tek “mjedisi” si i tillë, si dhe në ruajtjen dhe mbrojtjen e 
mirëqenies ekologjike; (3) të drejtat e kafshëve apo drejtësia e specieve, e cila fokusohet 
tek sigurimi i mirëqenies së të gjitha specieve në tërësi, që duhen mbrojtur nga abuzimi, 
degradimi dhe tortura.31  

Për sa i përket formave të reagimit ndaj dëmit mjedisor, është evidentuar se 
ekzistojnë tre qasje kryesore për të analizuar e studiuar kriminalizimin dhe kuadrin 
rregullator mjedisor, si vijon: 

1) qasja socio-ligjore, e cila fokusohet në kuptimin ligjor të dëmit në mjedis dhe 
interesohet për përdorimin më të mirë të mundshëm të mekanizmave ekzistues ligjorë dhe 
të imponimit të ligjit për të mbrojtur mjedisin dhe krijesat që ndodhen në mjedise të 
caktuara.  

2) qasja rregullatore, e cila fokusohet tek strategjitë rregullatore që mund të 
përdoren për të përmirësuar performancën mjedisore, duke u interesuar kryesisht për 
reformimin e metodave ekzistuese të mbrojtjes së mjedisit. Në këtë kontekst, fusha të 
veçanta të kuadrit rregullator janë bërë objekt i studimeve empirike. 

3) qasja e veprimit social, e cila interesohet për një “transformim social”, por ky 
transformim kërkon përdorimin e formave të veprimit social që me shumë probalitet do ta 
shkelnin vijën ndarëse midis të ligjshmes dhe të paligjshmes. 32 

Në këtë kontekst, është konstatuar se drejtimet apo orientimet e kriminologjisë së 
gjelbër që janë zhvilluar më së shumti dhe me kalimin e kohës janë kombinuar nën 
emërtimin tashmë të njohur të “kriminologjisë së gjelbër” janë këto tre drejtime: radikale-
kritike, sociologjike-teorike, si dhe sociologjike-filozofike.”33 

Në fushën e parandalimit të veçantë të krimit mjedisor, një vëmendje e veçantë iu 
është kushtuar programeve të parandalimit situacional të krimit, të cilat sipas disa 
autorëve, kanë ofruar zgjidhje për probleme të lidhura me krimin mjedisor që nuk mund 
të arriheshin me metoda të tjera më tradicionale.34 Këto programe parandaluese, të 
njohura në kriminologjinë e përgjithshme,35 në njëzet vitet e fundit po marrin një 
vëmendje gjithnjë e më të madhe edhe nga institucionet zyrtare të qeverisë dhe policisë 
në disa vende të ndryshme të botës, veçanërisht në shtete të zhvilluara si SHBA, Britani e 
Madhe, etj.36 Sikurse është theksuar nga autori Nick Tilley, qasja situacionale në 

31 Për më shumë, shih R.White, Introduction: Environmental crime and eco-global criminology, në 
R.White (editor), Environmental Crime- a Reader, Willan Publishing, 2009, f.2; R.White, A Green 
Criminology Perspective, në The SAGE Handbook of Criminological Theory, vep. e cit., f. 411-414; 
R.White, Green Criminology, në The Sage Dictionary of Criminology, vep. e cit., f. 209. 
32 R.White, A Green Criminology Perspective, në The SAGE Handbook of Criminological Theory, vep. e 
cit.,  f.418-422. 
33 K.Eman, Green Criminology and Protection of the Environment: GERN Workshop Report, në: 
Varstvoslovje/Journal of Criminal Justice and Security, vep. e cit., f. 471. 
34 K.Eman, [Review of the book Environmental Crime and Criminality: Theoretical and Practical Issues, 
by S.M. Edwards, T.D. Edwards, C.B. Fields], në Varstvoslovje/Journal of Criminal Justice and Security, 
nr. 4/2010, f.477. 
35 Shih V.Hysi, Kriminologjia, vep. e cit., f. 256. 
36 P.Ekblom, Situational Crime Prevention, në E.McLaughlin, J.Muncie (editorë), The Sage Dictionary of 
Criminology, 3rd Edition, SAGE Publications Ltd, 2013, f.412. 
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parandalimin e krimit “përpiqet sistematikisht që të gjejë ato mënyra që reduktojnë 
problemet e krimit përmes reduktimit ose heqjes së mundësive për kryerjen e tij, 
veçanërisht aty ku përpjekjet ekzistuese nuk kanë rezultuar të përshtatshme”.37 Teknikat 
konkrete të masave të parandalimit situacional (kontrollit të situatës) janë të larmishme, 
duke filluar nga ato më të ndërlikuarat dhe që kërkojnë shpenzime të mëdha e deri tek ato 
më të thjeshta dhe më ekonomike.38 Kategoritë kryesore të masave apo strategjive të 
parandalimit situacional të krimit konsistojnë në: shtimin e përpjekjeve, shtimin e rrezikut 
që duhet të marrë përsipër autori i krimit, reduktimin e fitimit potencial që mund të 
realizojë autori me kryerjen e krimit, heqjen e justifikimeve, si dhe reduktimin e 
provokimeve.39 Përmes teknikave të ndryshme të përfshira në secilën kategori synohet të 
ndryshohet perceptimi i situatës nga autorët potencialë të krimit, lidhur me përpjekjen, 
rrezikun dhe fitimin e mundshëm, që do të mund të vijnë nga kryerja e krimit.40  

Në këtë kontekst, përdorimi i metodave të parandalimit situacional në fushën e 
krimit mjedisor nënkupton zbatimin e parimit bazë të kësaj qasjeje parandaluese, sipas të 
cilit këto metoda synojnë reduktimin e kryerjes së krimeve përmes hartimit të modeleve 
që eleminojnë mundësitë për kryerjen e krimit, si p.sh. përmes rihartimit të strategjive të 
imponimit të ligjit për të hequr mundësitë e kryerjes së krimit që lidhen specifikisht me 
industri të caktuara, apo përmes përmirësimit të efektivitetit në imponimin e ligjit me 
shtimin e trajnimeve me natyrë teknike, si dhe me njohuritë e reja mbi karakteristikat e 
autorit të krimit, etj.41 Sipas një rasti konkret të trajtuar në një studim të kryer së fundi 
mbi përdorimin e metodave të parandalimit situacional në fushën e krimeve kundër 
mjedisit, zbatimi konkret i tyre për zgjidhjen e problemit të depozitimit të paligjshëm të 
mbetjeve mund të paraqitet në këtë formë: masa parandaluese do të ishte regjistrimi i 
depozitimeve të paligjshme, ndërsa teknikat do të konsistonin në zgjerimin e ruajtjes, 
asistencën për mbikqyrjen e natyrshme, forcimin e mbikqyrjes formale, si dhe 
dekurajimin e imitimit.42 Hulumtimet e mëtejshme në këtë fushë po ngjallin gjithnjë e më 
shumë interes në kuadrin e studimeve kriminologjike me fokus krimin mjedisor dhe 
rezultatet e tyre mund të kenë një rëndësi të madhe praktike në parandalimin e këtij 
fenomeni.  

37 N.Tilley, Crime Prevention, Routledge, 2014, f. 105. 
38 E.Muratbegoviq, Parandalimi i kriminalitetit, vep. e cit., f. 52. 
39 Për më shumë mbi teknikat specifike që përfshihen në secilën kategori, shih R.V. Clarke, Situational 
crime prevention, në M.Tonry, D.P. Farrington (editorë), Building a safer society: Strategic approaches to 
crime prevention, Crime and Justice, vol.19, 1995, Univ. of Chicago Press, f.109, në: N.Tilley, Crime 
Prevention, vep. e cit., f. 111-113. Për shembull, tek shtimi i rrezikut përfshihen këto katër teknika: 
inçizimi i hyrjes/daljes; mbikqyrja formale, si p.sh. rojet e sigurisë, kamerat e sigurisë, etj; mbikqyrja nga të 
punësuarit; si dhe mbikqyrja e natyrshme, si p.sh. përmes ndriçimit të rrugëve etj. Ndërkohë, teknikat që 
synojnë reduktimin e fitimit të perceptuar nga autori potencial konsistojnë në: largimin e targetit ose 
objektivit, identifikimin e pasurisë, largimin e nxitësve, parashtrimin e rregullave.  
40 N.Tilley, Crime Prevention, vep. e cit., f. 113. 
41 K.Eman, [Review of the book Environmental Crime and Criminality: Theoretical and Practical Issues, 
by S.M. Edwards, T.D. Edwards, C.B. Fields], në Varstvoslovje/Journal of Criminal Justice and Security, 
vep. e cit., f. 477. 
42 G.Meško, K.Bančič, K.Eman, Situational Crime-Prevention Measures to Environmental Threats, Faculty 
of Criminal Justice and Security UM, në: NATO Advanced Research Workshop “Managing Global 
Environmental Threats to Air, Water and Soil - Examples from South Eastern Europe”, Slovenia, 2010, në 
faqen e internetit <http://www.fvv.uni-mb.si/NATO_ARW/documents/NATO%20ARW_presentation_ 
Mesko_Bancic_Eman.pdf>. 
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Sikurse vihet re nga zhvillimet e deritanishme në fushën e kriminologjisë së 
gjelbër, objekti i saj i studimit po zgjerohet gjithnjë e më shumë me çështje që i përkasin 
fushave të reja tematike, shqyrtimi i të cilave mund të shërbejë më tej për të shqyrtuar 
diversitetin e perspektivave, qasjeve dhe koncepteve të përdorura në kriminologjinë e 
gjelbër bashkëkohore.43 Ndërkohë, zhvillimi i kriminologjisë së gjelbër në drejtim të 
kuptimit të saj të gjerë, do të duhet të përballet me kërkesën për një kriminologji kritike 
realiste,44 që synon arritjen e një impakti konkret në politikëbërje, duke evituar kështu 
renditjen e kriminologëve në rradhët e personave që konsiderohen thjesht “aktivistë 
radikalë”45.  

 
5.2 Aspekte kriminologjike të veprave penale kundër mjedisit në Republikën e 
Shqipërisë. 
 
Në tërësinë e tyre, grupi i veprave penale kundër mjedisit ka zënë një peshë specifike me 
një tendencë për ulje deri në vitin 2011 kur është vënë re një rritje e këtij treguesi, duke 
arritur në 1.38 % përkundrejt numrit total të procedimeve penale të regjistruara në shkallë 
Republike.46 E shprehur në formën e numrit të veprave penale kundër mjedisit për 
100.000 banorë rezulton se koeficienti i kriminalitetit për këtë grup veprash penale në 
vitet 2008 deri 2010 ka qenë përkatësisht 7.44 në vitin 2008, 6.98 në vitin 2009, si dhe     
6 vepra penale kundër mjedisit për 100.000 banorë në vitin 2010.47 

Në përgjithësi, ecuria e veprave penale kundër mjedisit është karakterizuar nga 
një tendencë në ulje e numrit të procedimeve të regjistruara për këtë grup veprash, deri në 
vitin 2011 kur ka patur një tendencë në rritje, ndonëse kjo nuk është shoqëruar paralelisht 
me një rritje të procedimeve të dërguara për gjykim. Sipas prokurorisë, tendenca në rritje 
që është vënë re në vitin 2011 në disa vepra penale kundër mjedisit kishte lidhje me 
“evidentimin dhe me administrimin më të mirë të kësaj forme kriminaliteti nga strukturat 
përgjegjëse”.48 Grafiku i mëposhtëm tregon tendencën në procedimet e regjistruara dhe 
ato të dërguara për gjykim nga prokuroria në vitet 2008-2011.49  
 
 
 
  

43 R.White, A Green Criminology Perspective, në The SAGE Handbook of Criminological Theory, vep. e 
cit., f.416. 
44 Realizmi kritik (critical realism) është vlerësuar si një formë e kriminologjisë kritike që është më 
konsistente dhe më efektive në krahasim me versionet dhe format më idealiste të liberalizmit radikal që 
janë aktualisht në qarkullim. Për më shumë, shih R.Mathews, Realist Criminology Revisited, në The SAGE 
Handbook of Criminological Theory, SAGE Publications Ltd, 2010, f.193-207. 
45 K. Eman, Green Criminology and Protection of the Environment: GERN Workshop Report, vep. e cit.,    
f. 472. 
46 Raporti i Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2009, f.178, Raporti i 
Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2010, f. 156, si dhe Raporti i Prokurorit të 
Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2011, f. 98. 
47 Po aty. 
48 Raporti i Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2011, f. 228. 
49 Raportet e Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitet 2009, 2010, 2011. 
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Kjo tendencë në rritje e numrit të procedimeve të regjistruara për këtë grup 

veprash penale, në vitin 2013 rezulton të jetë shoqëruar edhe me një rritje të procedimeve 
të dërguara për gjykim.50 

Ndërkohë, nëse i referohemi rasteve të gjykuara, vihet re një tendencë pothuajse 
konstante në rënie e numrit total të çështjeve të gjykuara për veprat penale kundër 
mjedisit, me përjashtim të viteve 2008-2009 kur ka patur një tendencë të lehtë në rritje të 
çështjeve të gjykuara për këtë grup veprash penale. Grafiku i mëposhtëm tregon 
tendencën në çështjet e gjykuara gjatë periudhës 2004-2012.51  

 
Bazuar në statistikat zyrtare të Prokurorisë dhe Ministrisë së Drejtësisë për 

periudhën 2007-2012 rezulton se vendin e parë në strukturën e kriminalitetit mjedisor e 

50 Prokuroria e Përgjithshme, Krimi mjedisor, hetim për abuzuesit dhe strukturat përgjegjëse, Njoftim për 
shtyp, datë 18.03.2014 në faqen e internetit <http://www.pp.gov.al/> 
51 Ministria e Drejtësisë, Vjetari Statistikor për vitet 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012. 
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zë kundërvajtja penale e prerjes së paligjshme të pyjeve, e ndjekur nga kundërvajtjet 
penale të peshkimit të ndaluar, ndotjes së ajrit, si dhe prerjes së drurëve dekorativë dhe 
frutorë.52 Vihet re një mbizotërim i rasteve të kundërvajtjeve penale, pasi pothuajse të 
gjithë figurat e krimeve kundër mjedisit rezultojnë në një numër të papërfillshëm, si në 
procedimet e regjistruara nga prokuroria, ashtu edhe në çështjet e përfunduara me një 
vendim gjyqësor të formës së prerë. Lidhur me figurat e reja të krimit të shkatërrimit me 
zjarr të pyjeve dhe mjedisit pyjor (nenet 206/a dhe 206/b), rezulton të ketë patur një 
tendencë rritje në numrin e procedimeve të regjistruara nga prokuroria, duke arritur në 
vitin 2011 një peshë specifike në grupin e veprave penale kundër mjedisit përkatësisht 
prej 26,73% dhe 5.12%.53 Megjithatë, sikurse është theksuar në analizën e këtyre krimeve 
në kreun e tretë të këtij punimi, në pjesën më të madhe të procedimeve, prokurori ka 
vendosur pezullimin e çështjes për shkak se autori nuk dihej.  

Në këtë kontekst, veprat penale në fushën e pyjeve janë bërë objekt i 
rekomandimeve specifike të Këshillit të Ministrave për prokurorinë në këto vitet e fundit, 
përmes të cilave është theksuar domosdoshmëria e përmirësimit të cilësisë së hetimeve, 
që shtron kërkesën për intensifikim të shkëmbimit të informacionit midis organit të 
Prokurorisë dhe shërbimeve të Policisë Pyjore,54 tashmë pjesë e ISHMPU-së. Në 
aksionin më të fundit për kontrollin e subjekteve që shfrytëzojnë pyjet, ISHMPU ka 
marrë masat e nevojshme për të dërguar për ndjekje penale ato raste të shkeljeve të 
konstatuara, të cilat përbëjnë vepër penale.55  

Duke iu referuar statistikave të Ministrisë së Mjedisit mbi kundërvajtjet penale në 
pyje në vitet 2005-2010,56 rezulton se, në përgjithësi, ecuria e procedimeve penale të 
regjistruara nga prokuroria ka ndjekur paralelisht ecurinë e rasteve të evidentuara nga 
organi përgjegjës. Ndërkohë, vihet re se, me përjashtim të viteve 2008 dhe 2010, një 
numër i madh i rasteve të evidentuara nga organi përgjegjës nuk janë regjistruar për 
procedim nga prokuroria, duke shkuar deri në qindra raste të tilla në një vit, sikurse 
pasqyrohet në grafikun e mëposhtëm.  

52 Ministria e Drejtësisë, Vjetari Statistikor 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 dhe 2012, si dhe Raporti i 
Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitet 2007, 2008, 2009, 2010 dhe 2011. 
53 Raporti i Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2011, f. 101 dhe 103. 
54 Shih Rekomandimin 10/iv për luftën kundër kriminalitetit për vitin 2012, si dhe Rekomandimin 11/v për 
luftën kundër kriminalitetit për vitin 2013. 
55 Në aksionin për kontrollin e shfrytëzimit të lëndës drusore, të filluar në datën 23 prill 2014 në qarkun e 
Elbasanit, rezulton se ISHMPU ka konstatuar disa raste të shkeljeve që përbëjnë vepër penale dhe për këtë, 
në bashkëpunim me Policinë e Shtetit, ka marrë masat e nevojshme për të dërguar për ndjekje penale 
personat e përfshirë në kryerjen e tyre. (http://www.mjedisi.gov.al/al/newsroom/lajme/ishmpu-fillon-
aksionin-kunder-prerjeve-te-paligjshme-te-drureve) 
56 Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe administrimit të Ujrave, Kundërvajtjet në pyje dhe kullota, në faqen e 
internetit <http://www.instat.gov.al/al/themes/mjedisi.aspx?tab=tabs-5> 
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Ndërkohë, nga statistikat e policisë rezulton se goditja e fenomenit kriminal të 

prerjes së paligjshme të pyjeve është kthyer në një nga prioritetet e punës të kësaj 
strukture ligjzbatuese.57 Madje, në periudhën tetor-dhjetor 2013, goditja e këtij fenomeni 
ka qenë një nga objektivat e operacioneve të rëndësishme të Policisë së Shtetit.58 Nga të 
dhënat statistikore rezulton se vetëm për periudhën Tetor 2013- Prill 2014 janë evidentuar 
138 raste të prerjes së paligjshme të pyjeve, me 154 autorë të proceduar.59  

Nga këndvështrimi i vendit të kryerjes së veprës penale, grupi i veprave penale 
kundër mjedisit është shfaqur më shumë në zonat rurale (komuna). Kështu, mbi 75% e të 
pandehurve për veprat penale kundër mjedisit në vitet 2010 dhe 2011 rezultojnë me 
vendbanim në komuna.60  

Nga këndvështrimi i autorëve të veprave penale kundër mjedisit,61 rezulton se 
pjesa më e madhe e të pandehurve kanë qenë të papunë dhe me arsim deri 9-vjeçar. 
Kështu, nga të dhënat statistikore të prokurorisë rezulton se 53.4 % e të pandehurve kanë 
qenë të papunë në vitin 2009, 68 % në vitin 2010, si dhe 53,1% në vitin 2011.62 
Ndërkohë, lidhur me arsimin, të pandehurit me arsim deri 9-vjeçar përbëjnë 78% të 
numrit total të të pandehurve në vitin 2009, 78.6% në vitin 2010, si dhe 67,8 % në vitin 
2011. Një numër shumë i vogël i të pandehurve janë nga sektori shtetëror dhe me arsim të 
lartë.63  

57 Shih Buletinet Informative të Ministrisë së Punëve të Brendshme, Tetor 2013 deri Mars 2014.  
58 Shih “Prioritetet e periudhës” në Buletinet Informative të Ministrisë së Punëve të Brendshme 17 Tetor -
17 Nëntor 2013 dhe 17 nëntor-17 dhjetor 2013. 
59 Ministria e Punëve të Brendshme, Buletin Informativ: Aktivitete të Policisë së Shtetit, për periudhat 17 
Tetor 2013- 17 Nëntor 2013, 17 Nëntor 2013- 17 Dhjetor 2013, Janar 2014, Shkurt 2014, Mars 2014, Prill 
2014.  
60 Raporti i Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2010, f. 158, si dhe Raporti i 
Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2011, f. 99. 
61 Statistikat zyrtare nuk përmbajnë të dhëna të veçanta mbi personat juridikë që kanë qenë të pandehur/të 
dënuar dhe veprat penale përkatëse.  
62 Raporti i Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2009, f.179, Raporti i 
Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2010, f. 158, Raporti i Prokurorit të 
Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2011, f. 99. 
63 Përkatësisht, 2 të pandehur nga sektori shtetëror në vitin 2010, si dhe 3 të pandehur me arsim të lartë në 
vitin 2009 dhe një të pandehur me arsim të lartë në vitin 2011. 
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Në këtë kontekst, niveli i ulët arsimor dhe niveli i lartë i papunësisë janë 
konsideruar në vazhdimësi si faktorë kriminogjenë që kanë ndikuar në kryerjen e veprave 
penale kundër mjedisit.64  

Lidhur me moshën e personave të përfshirë në kryerjen e këtyre veprave, vihet re 
se në shumicën e rasteve bëhet fjalë për persona të rritur (mbi 18 vjeç) dhe vetëm një 
numër i vogël i tyre kanë qenë të mitur në kohën e kryerjes së veprës penale (16-18 vjeç), 
duke arritur deri në maksimumi 5 të mitur të dënuar për këtë grup veprash në shkallë 
Republike.65 Megjithatë, vihet re se në vitin 2011 ka patur një tendencë në rritje të numrit 
të të miturve të përfshirë në kryerjen e veprave penale kundër mjedisit.66 Vlen të 
theksohet se, në pothuajse të gjithë rastet, të miturit e dënuar për këto vepra penale kanë 
qenë me arsim. Lidhur me llojet e veprave penale, vihet re se në shumicën e rasteve të 
miturit janë dënuar për kryerjen e kundërvajtjes penale të prerjes së paligjshme të pyjeve 
dhe në ndonjë rast për kundërvajtjen penale të peshkimit të ndaluar. Në tabelën në vijim 
paraqiten të dhënat mbi të dënuarit e mitur për veprat penale kundër mjedisit gjatë 
periudhës 2004-2012.67 

 
Tabela V/1 

Viti Vepra penale Të dënuar të mitur Me arsim Pa arsim 
2004 Prerja e paligjshme e pyjeve 2 2 0 
2005 Prerja e paligjshme e pyjeve 1 1 0 
2006 - 0 0 0 
2007 - 0 0 0 
2008 Peshkimi i ndaluar  1 1 0 
2009 Prerja e paligjshme e pyjeve 2 2 0 
2010  Peshkimi i ndaluar  

Prerja e paligjshme e pyjeve 
1 
1 

1 
1 

0 
0 

2011  Prerja e paligjshme e pyjeve 5 3 2 
2012 Prerja e paligjshme e pyjeve 4 4 0 

 
Për sa i përket gjinisë së autorëve të veprave penale kundër mjedisit, rezulton se 

pjesa më e madhe e të dënuarve kanë qenë meshkuj. Numri maksimal i femrave të 
përfshira në kryerjen e veprave penale të këtij grupi ka arritur vetëm në 2 të dënuara në 
shkallë Republike në vitin 2010. Në të gjithë rastet e konstatuara ndër vite, femrat 
rezultojnë të jenë dënuar për kryerjen e kundërvajtjes penale të prerjes së paligjshme të 
pyjeve. Në tabelën në vijim paraqiten të dhënat mbi të dënuarat femra për veprat penale 
kundër mjedisit gjatë periudhës 2005-2012.68 

64 Shih Raportin e Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2010, f. 157, si dhe 
Raportin e Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2011, f. 99.  
65 Ministria e Drejtësisë, Vjetari Statistikor 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 dhe 2012, si 
dhe Raporti i Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitet 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011. 
66 Kjo tendencë në rritje duhet parë në kontekstin e përgjithshëm të rritjes së kriminalitetit të të miturve në 
Shqipëri gjatë kësaj periudhe. Në vitin 2011 ka patur një rritje të kriminalietit të të miturve si në fushën e 
krimeve, ashtu edhe në atë të kundërvajtjeve penale. Në këto të fundit rezultojnë edhe kundërvajtjet penale 
kundër mjedisit. (shih Vjetarin Statistikor të Ministrisë së Drejtësisë 2011 dhe Raportin e Prokurorit të 
Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2011) 
67 Ministria e Drejtësisë, Vjetari Statistikor 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 dhe 2012. 
68 Po aty. 
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      Tabela V/2 
Viti Vepra penale Të dënuara femra 
2005 Prerja e paligjshme e pyjeve 1 
2006 - 0 
2007 - 0 
2008 Prerja e paligjshme e pyjeve 1 
2009 - 0 
2010  Prerja e paligjshme e pyjeve 2 
2011  Prerja e paligjshme e pyjeve 1 
2012 - 0 

 
Ndonëse të dhënat për kategorinë e të miturve dhe të femrave tregojnë një 

përfshirje minimale të tyre në kryerjen e veprave penale kundër mjedisit, vihet re se 
prerja e paligjshme e pyjeve ka përfshirë kategori të ndryshme të popullsisë, ku sigurisht 
situata paraqitet më shqetësuese kur bëhet fjalë për përfshirjen e të miturve, si brez i 
ardhshëm. 

Në lidhje me gjendjen gjyqësore të të pandehurve, rezulton se pjesa më e madhe 
kanë qenë të padënuar më parë dhe vetëm një përqindje e vogël e tyre rezultojnë të kenë 
qenë përsëritës. Kështu, në vitet 2009-2011, të pandehurit përsëritës përbënin përkatësisht 
8.1% në vitin 2009, 5.5 % në vitin 2010, si dhe 12.8% të numrit total të të pandehurve për 
veprat penale kundër mjedisit në vitin 2011.69 Megjithatë, sikurse vihet re, në vitin 2011 
ka patur një tendencë në rritje të numrit të përsëritësve. Ndër këto të fundit, vihet re se 
shumica e tyre janë përsëritës për të njëjtën vepër penale, gjë që tregon rrezikshmëri më 
të lartë të tyre dhe një problematikë shqetësuese lidhur me efektet e dënimit penal të 
dhënë më parë.70  
 
5.3 Masat parandaluese ndaj veprave penale kundër mjedisit. 

Mbrojtja efektive juridike penale e mjedisit, si çdo detyrë tjetër e legjislacionit penal, 
mund të realizohet vetëm nëse mbrojtja e mjedisit nga veprat penale që drejtohen kundër 
tij shoqërohet edhe me parandalimin e këtyre të fundit. Krahas rolit parandalues që mund 
të ketë vetë politika e dënimit që ndiqet ndaj këtyre veprave, në ligj dhe në praktikë, edhe 
masat e tjera parandaluese kanë një rol po aq të rëndësishëm në parandalimin e 
kriminalitetit mjedisor, si një komponent i rëndësishëm i politikës kriminale71 kundër 
këtij lloji të veçantë të kriminalitetit. Sikurse është theksuar në Konventën e KE-së për 
mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet të drejtës penale (1998), parandalimi i dëmtimit të 
mjedisit duhet të arrihet kryesisht nëpërmjet masave të tjera jo penale.72 
 

69 Raporti i Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2009, f.179, Raporti i 
Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2010, f. 158, Raporti i Prokurorit të 
Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2011, f. 99. 
70 Në vitin 2010, ndër 8 të pandehurit që rezultonin përsëritës, 7 prej tyre kanë qenë përsëritës për të njëjtën 
vepër, ndërsa në vitin 2011, ndër 18 të pandehurit përsëritës, 15 prej tyre kanë qenë përsëritës për të njëjtën 
vepër. 
71 Shih I.Elezi, V.Hysi, Politika kriminale, vep .e cit. 
72 Shih paragrafin e shtatë të preambulës së Konventës së Këshillit të Evropës ”Mbi mbrojtjen e mjedisit 
nëpërmjet të drejtës penale”, Council of Europe ETS No.172, Strasbourg, 4 Nëntor 1998. 
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Parimi i parandalimit është shpallur me ligj si një nga parimet kryesore të 
mbrojtjes së mjedisit, i cili shtron kërkesën për marrjen e masave për mbrojtjen e mjedisit 
në një fazë të hershme të zhvillimit të çdo veprimtarie.73 Si rrjedhim, në marrjen e masave 
parandaluese janë të përfshirë njëherazi shumë aktorë, si organet shtetërore, ashtu edhe 
personat fizikë dhe juridikë, vendas dhe të huaj, të cilët ushtrojnë veprimtarinë e tyre në 
RSH dhe që në bazë të ligjit “Për mbrojtjen e mjedisit” kanë për detyrë të mbrojnë mjedisin 
nga ndotja dhe dëmtimi. Në këtë kontekst, një rëndësi të veçantë ka zbatimi i parimit të 
përgjegjësisë së ndërsjellë dhe bashkëpunimit ndërmjet autoriteteve publike, si dhe midis 
këtyre të fundit dhe personave fizikë dhe juridikë privatë me synim arritjen e objektivave për 
mbrojtjen e mjedisit.74 
 Duke patur parasysh natyrën komplekse të mjedisit dhe ndërveprimin midis 
përbërësve të ndryshëm të tij, një kërkesë e domosdoshme në këtë drejtim është adoptimi i 
një qasjeje të integruar, e cila do të siguronte parandalimin e rrezikut ndaj mjedisit, “në 
tërësinë e tij”.75 
 Në këtë kontekst, një rëndësi të veçantë marrin institucionet shtetërore kompetente 
me përgjegjësitë e tyre në lidhje me mbrojtjen e mjedisit që fillojnë që nga procesi i 
planifikimit. Sikurse u theksua në kreun e parë të këtij punimi, rolin kryesor në këtë proces e 
ka Ministria e Mjedisit, duke filluar që nga përgatitja në mënyrë periodike e strategjive dhe 
planeve mjedisore kombëtare e deri tek roli vendimtar që ajo ka në procesin e vlerësimit 
strategjik mjedisor, i cili paraprin procesin e miratimit të planeve apo programeve me 
pasoja negative të rëndësishme në mjedis. Gjithashtu, ajo ka një rol të rëndësishëm në 
nxitjen dhe mbështetjen e veprimtarive që synojnë një nivel më të lartë mbrojtjeje të 
mjedisit, përmes përdorimit të instrumenteve dhe mjeteve të politikës së mbrojtjes së 
mjedisit, të parashikuara në ligjin kuadër.  
 Në kuadrin e parandalimit të përgjithshëm të kriminalitetit mjedisor, një 
instrument i dobishëm janë edhe strategjitë mjedisore kombëtare, veçanërisht ato 
ndërsektoriale, të shoqëruara me planet përkatëse të veprimit, duke qenë se këto 
dokumenta politikë të hartuar në mënyrë periodike përbëjnë fillesat e reformave të 
nevojshme që mund të kenë një impakt të rëndësishëm edhe në parandalimin e 
përgjithshëm social për veprat penale kundër mjedisit.76 Në to përcaktohen objektivat e 
politikave mjedisore në tërësi dhe në çdo sektor në veçanti, të shoqëruar me indikatorët 
përkatës, duke u bazuar në një analizë të plotë të kushteve, problematikave aktuale, 
shkaqeve të tyre, si dhe të sfidave me të cilat përballen sektorët përkatës.77 Konkretizimi 
apo realizimi i këtyre objektivave mund të kërkojë ndryshime si në kuadrin ligjor, ashtu 
edhe atë institucional. 
 Reformat e kryera në kuadrin ligjor dhe atë institucional në fushën e mbrojtjes së 
mjedisit janë një hap shumë pozitiv, veçanërisht në drejtim të forcimit të kapaciteteve 

73 Shih parimin e parandalimit dhe marrjes së masave paraprake të parashikuar në nenin 7 të ligjit              
nr. 10 431/2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar. 
74 Shih nenin 11 të ligjit nr. 10 431/2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar. 
75 Shih parimin e qasjes së integruar në nenin 10 të ligjit nr. 10 431/2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, të 
ndryshuar. 
76 Parandalimi shoqëror, i cili po merr gjithnjë e më shumë përparësi në kuadrin e politikës kriminale, 
përfshin edhe realizimin e reformave ekonomike-shoqërore që ndikojnë drejtpërdrejt në “krijimin e 
kushteve shoqërore që mundësojnë kufizimin e sjelljeve kriminale" (I.Elezi, V.Hysi, Politika kriminale, 
vep .e cit., f. 86). 
77 Shih për shembull Stategjinë Ndërsektoriale të Mjedisit, Nëntor 2007. 
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administrative kontrolluese, të cilat janë të domosdoshme për të siguruar zbatimin dhe 
imponimin efektiv të ligjit dhe si rrjedhim, për të parandaluar shkeljet e ndryshme të tij 
që mund të arrijnë deri në konsumimin e veprave penale kundër mjedisit.  

Vlen të theksohet përpjekja serioze e ligjvënësit shqiptar në vitin 2011 për 
ndërmarrjen e një reforme të thellë në sistemin e inspektorateve në RSH, e cila ka patur si 
synim që të rrisë efikasitetin dhe eficencën e inspektorateve, duke vendosur standarte të 
larta për procedurën e inspektimit, si dhe duke mundësuar një koordinim dhe monitorim 
më të mirë të inspektorateve përmes krijimit të një Inspektorati Qendror.78 Sikurse është 
theksuar më lart në kreun e parë të këtij punimi, ndryshimet e prezantuara me miratimin e 
ligjit horizontal “Për inspektimin në RSH” janë shoqëruar paralelisht me shkrirjen e disa 
inspektoriateve që vepronin pranë Ministrisë së Mjedisit në një inspektorat të vetëm 
(ISHMPU). Ndërkohë, ky riorganizim nuk do të çonte në shkurtim të numrit të 
inspektorëve.79 Në fakt, çdo shkurtim i mundshëm do të binte në kundërshtim me 
përpjekjet e bëra deri në atë kohë për rritjen progresive të numrit të personelit në 
inspektorate, e cila është vlerësuar edhe nga Komisioni Evropian si një hap pozitiv në 
drejtim të ngritjes së kapaciteteve administrative në sektorin e mjedisit, dhe madje 
inkurajohej të vijohej më tej me këtë rritje, duke vlerësuar se Inspektorati Kombëtar i 
Mjedisit nuk kishte ende personel të mjaftueshëm.80  

Në këtë kontekst, zbatimi në praktikë i reformave ligjore dhe institucionale të 
kryera në vitet e fundit, që janë thelbësore për parandalimin e shkeljeve të ligjit, kërkon 
në mënyrë të domosdoshme investime të mëdha dhe të qëndrueshme, veçanërisht në 
kushtet kur problematika e pamjaftueshmërisë së fondeve financiare për sektorin e 
mjedisit është konstatuar në pothuajse çdo progres raport të Komisionit Evropian, duke e 
çuar këtë të fundit në konkluzionin se “[b]urimet e kufizuara të shërbimit të inspektimit 
nuk japin garanci të besueshme se shkeljet monitorohen në terren dhe ndëshkohen siç 
duhet”.81 Duke qenë se këto reforma janë kryer në kontekstin e integrimit evropian, një 
mbështetje të vazhdueshme në këtë drejtim ka dhënë vetë BE-ja përmes instrumentit 
financiar të IPA (Instrumenti i Asistencës së Para-anëtarësimit), i cili është përqendruar 
ndër të tjera edhe në forcimin e institucioneve,82 duke patur parasysh faktin se zbatimi i 
acquis, me të cilin po përafrohet legjislacioni mjedisor shqiptar, kërkon në mënyrë të 
domosdoshme një administratë të fortë dhe të pajisur mirë, “në nivel kombëtar dhe 
vendor”83, e aftë për të garantuar monitorimin dhe ndëshkimin e duhur të shkeljeve të 
legjislacionit.  

78 Kuvendi: Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, Procesverbali i 
mbledhjes së zhvilluar në datën 01.06.2011, f.6-7. 
79 Po aty, f.9. 
80 Komisioni Evropian, Progres Raporti 2012 për Shqipërinë që shoqëron Komunikatën e  Komisionit për 
Parlamentin Evropian dhe Këshillin “Strategjia e Zgjerimit dhe Sfidat Kryesore 2012-2013”, SWD (2012) 
334, Bruksel, 10.10.2012, f.62, si dhe Progres Raporti 2013 për Shqipërinë që shoqëron Komunikatën e  
Komisionit për Parlamentin Evropian dhe Këshillin “Strategjia e Zgjerimit dhe Sfidat Kryesore 2013-
2014”, SWD (2013) 414, Bruksel, 16.10.2013, f.64. 
81 Komisioni Evropian, Progres Raporti 2013, vep. e cit., f. 64. 
82 Komisioni Evropian, Komunikatë e Komisionit për Parlamentin Evropian dhe Këshillin “Opinioni i 
Komisionit për aplikimin e Shqipërisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian”, vep. e cit., f.5. 
83 Komisioni Evropian, Raport Analitik që shoqëron Komunikatën e  Komisionit për Parlamentin Evropian 
dhe Këshillin “Opinioni i Komisionit për aplikimin e Shqipërisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian”, 
vep. e cit., f.122. 
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Një faktor i rëndësishëm në rritjen e përgjegjshmërisë së operatorëve në 
respektimin e legjislacionit mjedisor dhe të kushteve të lejes përkatëse mjedisore është 
ngritja dhe mirëmbajtja e vazhdueshme e sistemit të vetëmonitorimit nga çdo operator që 
ushtron veprimtarinë e tij në RSH. Ky lloj monitorimi, i kryer me pajisje ose laboratorë të 
akredituar dhe i shoqëruar me detyrimin për dhënien e rezultateve të tij autoriteteve 
përkatëse kontrolluese, iu jep mundësinë operatorëve të ndryshëm që të parandalojnë në 
kohë çdo shkelje apo tejkalim të normave të lejuara, duke parandaluar në këtë mënyrë 
edhe kryerjen e veprave penale, të tilla si ndotja e ajrit. 

Duke patur parasysh natyrën dinamike të legjislacionit mjedisor, si dhe 
përparimet e reja në fushën e teknikave efektive për arritjen e një niveli të lartë të 
mbrojtjes së mjedisit, një rëndësi të veçantë merr sigurimi i vazhdueshëm i “përditësimit” 
të kushteve të lejeve mjedisore, i cili përbën një përgjegjësi ligjore të autoriteteve 
kompetente për lejet e mjedisit.84 

Në këtë kontekst, një element i rëndësishëm dhe i domosdoshëm për parandalimin 
e shkeljeve mjedisore është edhe trajnimi i vazhdueshëm i punonjësve të autoriteteve 
përkatëse që merren me kontrollin e zbatimit të ligjit, krahas trajnimit të vetë operatorëve. 
Një mbështetje të rëndësishme në këtë drejtim ka dhënë dhe vazhdon të japë Qendra 
Rajonale e Mjedisit për Evropën Qendrore dhe Lindore (REC),85 e cila ka ofruar ndihmën 
dhe përvojën e saj në programimin, organizimin dhe realizimin e veprimtarive të 
ndryshme ndërgjegjësuese, të kryera në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit86. Një nga 
fushat e veprimtarisë së REC Shqipëri konsiston pikërisht në ofrimin e ndihmës në 
forcimin dhe zbatimin e legjislacionit, si dhe monitorimin e ecurisë dhe kontrollin e 
përputhshmërisë.87 Përmes veprimtarive të kryera në këtë fushë të caktuar, REC-i synon 
të ndihmojë në arritjen e këtyre objektivave thelbësorë: 
- rritjen e efikasitetit të agjencive zbatuese, inspektorateve, gjyqësorit, policisë dhe 
organeve të tjera në lidhje me përputhshmërinë me legjislacionin mjedisor; 
- përmirësimin e shkëmbimit të përvojave dhe njohurive me Shtetet Anëtare të BE-së 
përmes një bashkëpunimi më të fuqishëm përmes një rrjeti zbatues, si dhe përmes 
programeve të trajnimit dhe shkëmbimit të përvojave.88 

Ndërkohë, në kuadrin e projektit SELEA89 të financuar nga BE, autoritetet 
publike mjedisore në nivel qëndror dhe vendor kanë patur mundësinë të përfitojnë 
asistencë teknike për forcimin e kapaciteteve të tyre në fushën e zbatimit të legjislacionit 
mjedisor.90 Kohët e fundit, ky projekt, në bashkëpunim me një projekt tjetër të financuar 

84 Neni 4 i ligjit nr. 10 431/2011 “Për lejet e mjedisit”. 
85 REC ka zyrën e saj në Shqipëri që prej vitit 1993 (http://albania.rec.org/rreth/zyra_per_shqiperine). 
Ndërkohë, RSH është palë në Marrëveshjen për statusin ligjor të REC si organizatë ndërkombëtare, e cila 
është ratifikuar me ligjin nr.76/2012.  
86 Ministria e Mjedisit, Strategjia dhe Plani Kombëtar i Veprimit për zbatimin e Konventës së Aarhusit, 
Tiranë, 2005, f.19. 
87 <http://albania.rec.org/fushat_e_veprimtarise/ligji_zhvillimi_zbatimi_dhe_perafrimi> 
88 Po aty. 
89 Projekti “Asistencë Teknike për forcimin e kapacitetit të Ministrisë së Mjedisit në Shqipëri për hartimin 
dhe zbatimin e legjislacionit mjedisor kombëtar”. 
90 Aktivitete të shumta dhe të dobishme trajnuese janë ofruar në kuadrin e projektit SELEA, si për stafin e 
Ministrisë së Mjedisit, ashtu edhe për Agjencinë Kombëtare të Mjedisit dhe Inspektoratin që mbulon 
fushën e mbrotjes së mjedisit, në nivel qëndror dhe vendor. Shih në faqen zyrtare të projektit SELEA 
<http://www.selea.al/> 
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nga BE-ja,91 ka mundësuar shkëmbimin e eksperiencave në fushën e krimit mjedisor, 
përmes diskutimeve të zhvilluara në një konferencë ndërkombëtare kushtuar posaçërisht 
parandalimit të krimit mjedisor në RSH.92  

Në kuadrin e përgatitjeve për anëtarësim në BE, si autoritetet publike, ashtu edhe 
organizatat mjedisore të shoqërisë civile (OSHC) në RSH kanë patur mundësinë që të 
përfitojnë asistencë përmes disa projekteve rajonale të financuara nga BE-ja, të cilat kanë 
lehtësuar shkëmbimin e informacionit dhe të eksperiencave midis vendeve të rajonit në 
lidhje me përgatitjet për anëtarësim.93 Po kështu, mundësi të shumta trajnimi dhe 
specializimi janë tashmë në dispozicion të OSHC-ve mjedisore në RSH, në kuadrin e 
programeve mbështetëse të REC Shqipëri.94 Përforcimi i kapaciteteve të OSHC-ve 
mjedisore është një element i rëndësishëm për shkak të rolit aktiv që ato duhet të luajnë 
gjatë procesit të anëtarësimit në BE, duke përfshirë edhe ndërgjegjësimin e publikut në 
tërësi. 

Një problematikë e veçantë, e cila lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë me zbatimin 
dhe respektimin e ligjit konsiston në nivelin e ulët të ndërgjegjësimit publik. Ndonëse 
rritja e këtij niveli mund të arrihet me një kosto relativisht të ulët95 për shkak edhe të 
kontributit të OJF-ve të ndryshme që operojnë në fushën e mbrojtjes së mjedisit, përsëri 
çështja e ndërgjegjësimit publik ka vijuar të mbetet një nga çështjet më problematike për 
vite me rradhë.96 Niveli i ulët i ndërgjegjësimit mjedisor ka çuar në mungesën e një 
reagimi publik të fortë ndaj situatës së zbatimit të ulët të ligjit mjedisor, dhe në sjellje 
jomiqësore ndaj mjedisit nga ana e qytetarëve.97  

Në këtë kontekst, një rëndësi të veçantë merr zbatimi në praktikë i kërkesave 
ligjore që do të mundësonin një nivel më të lartë të ndërgjegjësimit mjedisor. Në zbatim 
të së drejtës themelore për informacion për gjendjen e mjedisit dhe për mbrojtjen e tij, të 
garantuar në Kushtetutë, si dhe në përmbushje të detyrimeve që rrjedhin nga konventa 
ndërkombëtare e Aarhusit,98 ligjvënësi ynë ka plotësuar në vazhdimësi kuadrin e 
nevojshëm ligjor. Kështu, në ligjin e ri kuadër “Për mbrojtjen e mjedisit”, e drejta e 
publikut për informim dhe pjesëmarrje në vendimarrje në çështjet që lidhen me mjedisin 
është sanksionuar si një nga parimet themelore të mbrojtjes së mjedisit.99 Gjithashtu, në 

91 Projekti PAMECA IV që asiston kapacitetet e përgjithshme ligjzbatuese të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme. 
92 Konferenca ndërkombëtare mbi Parandalimin e Krimit Mjedisor në Shqipëri, e zhvilluar në Tiranë më 18 
mars 2014. Për më shumë, shih në faqen e internetit të projektit SELEA <http://www.selea.al/>. 
93 Shih RENA dhe Environment Forum në faqet zyrtare <http://www.renanetwork.org/home.html> dhe 
<http://www.envforum.eu/> 
94 Shih projektet e ndryshme të REC Shqipëri kushtuar organizatave mjedisore të shoqërisë civile (OSHC) 
në faqen zyrtare <http://albania.rec.org/projektet>. 
95 Ministria e Mjedisit, Stategjia Ndërsektoriale e Mjedisit (Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe 
Integrim), Nëntor 2007, f. 15.  
96 Shih progres raportet e Komisionit Evropian për RSH-në deri në vitin 2012. 
97 Shih <http://albania.rec.org/projektet/19/kuadri%20ligjor%20mjedisor> dhe Stategjinë Ndërsektoriale të 
Mjedisit, 2007, f.23.  
98 Konventa për të drejtën e publikut për informacion, pjesëmarrje në vendimmarrje dhe të drejtën për t’ju 
drejtuar gjykatës, për çështje që lidhen me mjedisin, e ratifikuar nga RSH me ligjin nr.8672,                    
datë 26.10.2000. 
99 Në nenin 13 të ligjit nr. 10 431/2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar, parashikohet se:  
“1. Çdo person ka të drejtë t’i jepet në kohë informacion për gjendjen e mjedisit, ndotjen e tij dhe masat e marra, 
në përputhje me këtë ligj, me legjislacionin të cilit ai i referohet, si dhe me ligjin nr. 8503, datë 30.6.1999 
“Për të drejtën e informimit në lidhje me dokumentet zyrtare”. 
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kuadrin e parimit të nxitjes së veprimtarive për mbrojtjen e mjedisit, ligjvënësi ka 
parashikuar detyrimin e autoriteteve publike përkatëse për të nxitur informimin, 
ndërgjegjësimin dhe edukimin e publikut për mbrojtjen e mjedisit.100  

Krahas dispozitave parimore, një kre i veçantë i ligjit të ri iu është kushtuar 
aspekteve kryesore që lidhen me sigurimin e informacionit mjedisor, duke filluar nga 
krijimi i sistemit të informacionit mjedisor, i cili administrohet nga AKM-ja, si dhe të 
drejtat specifike të publikut për të patur informacion mjedisor, për të ngritur padi 
gjyqësore në rast kërcënimi ndaj mjedisit, ndotjeje e dëmtimi të tij, si dhe të drejtën për të 
marrë pjesë në procesin e vendimmarrjes së autoriteteve publike për mjedisin.101 Në 
plotësim të këtyre dispozitave të përgjithshme ligjore janë miratuar edhe aktet e 
nevojshme nënligjore, sikurse është p.sh. VKM nr.16, datë 4.1.2012 “Për të drejtën e 
publikut për të pasur informacion mjedisor”, në të cilin janë përcaktuar mënyrat e 
realizimit të shpërndarjes së informacionit të disponueshëm për mjedisin dhe vënies së tij 
në dispozicion të publikut, si dhe procedurat për marrjen e informacionit mjedisor 
nëpërmjet kërkesës. Në kuadrin e detyrimeve që janë parashikuar në këtë akt nënligjor 
lidhur me shpërndarjen e informacionit mjedisor të disponueshëm, çdo autoritet publik 
është i detyruar që të informojë publikun “në mënyrën e duhur për të drejtat që ai gëzon 
në kuadër të këtij vendimi dhe ofron informacion, udhëzime dhe këshilla për këtë 
qëllim”.  
 Në përputhje me objektivin afatgjatë të shpallur në Strategjinë Ndërsektoriale të 
Mjedisit 2007 lidhur me rritjen e ndërgjegjësimit mjedisor nëpërmjet sistemit arsimor,102 
ligji i ri kuadër e ka parashikuar edukimin dhe trajnimin për mbrojtjen e mjedisit si një 
nga instrumentet e politikës së mbrojtjes së mjedisit që kërkon një bashkëpunim 
ndërinstitucional midis Ministrisë së Mjedisit dhe ministrive përgjegjëse për arsimin dhe 
për çështjet e punësimit e formimin profesional. Të tre këto institucione qëndrore janë 
përgjegjëse për nxitjen, mbështetjen dhe organizimin e edukimit dhe trajnimit për 
mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm, nëpërmjet “sistemit arsimor, kërkimit 
shkencor, formave të të mësuarit, të të formuarit dhe të trajnimit gjatë gjithë jetës”.103 
 Këto zhvillime të reja në legjislacion, të shoqëruara edhe me marrjen e masave 
konkrete për zbatimin e tyre në praktikë kanë dhënë rezultate pozitive, pasi sikurse është 

2. Gjatë zgjidhjes institucionale të problemeve të mbrojtjes së mjedisit, autoritetet publike përkatëse 
sigurojnë që publiku dhe palët e interesuara të kenë mundësi reale për të marrë pjesë në procedurat për 
identifikimin e gjendjes së mjedisit, hartimin dhe miratimin e strategjive, planeve e të programeve që kanë të 
bëjnë me mbrojtjen e mjedisit dhe përbërësit e mjedisit, si dhe në hartimin dhe miratimin e rregulloreve e të 
akteve me karakter të përgjithshëm, që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit, vendimmarrjen për dhënien e 
lejeve përkatëse të mjedisit, në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe me legjislacionin, të cilit ai i 
referohet.” 
100 Në bazë të nenit 14, pika 2 e ligjit nr. 10 431/2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar: “Autoritetet 
publike, fusha e veprimit të të cilave përfshin funksione të lidhura me mbrojtjen e mjedisit, brenda 
kompetencave të tyre, nxitin informimin, ndërgjegjësimin dhe edukimin e publikut për mbrojtjen e mjedisit dhe 
zhvillimin e qëndrueshëm.” 
101 Nenet 45 deri 49 të ligjit nr. 10 431/2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar. 
102 Ministria e Mjedisit, Stategjia Ndërsektoriale e Mjedisit (Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe 
Integrim), Nëntor 2007, f.23. 
103 Neni 58, pika 1 e ligjit nr. 10 431/2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar. Në përmbushje të këtij 
detyrimi, tre ministritë, në bashkëpunim me njëra-tjetrën, japin udhëzimet e duhura për hartimin e një 
programi mësimor dhe edukativ, që është në përputhje me përparësitë dhe objektivat e programeve strategjike 
kombëtare e ndërkombëtare, ku RSH është palë. 
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konstatuar edhe nga Komisioni Evropian, në vitin 2012 në RSH ka patur përmirësime në 
bashkëpunimin me shoqërinë civile dhe aksesin e publikut në informacion.104 Megjithatë, 
nëse i referohemi vlerësimit krejtësisht të ndryshëm të të njëjtit institucion vetëm një vit më 
pas,105 del në pah domosdoshmëria e garantimit të vazhdimësisë së kësaj ecurie pozitive.  

Një administratë e fortë, e mirëpërgatitur dhe e koordinuar në kontrollin që 
ushtron, një publik i ndërgjegjësuar, si dhe një shoqëri civile e media aktive në çështjet që 
lidhen me zbatimin e legjislacionit kompleks mjedisor janë faktorë të rëndësishëm edhe 
në drejtim të evidentimit në kohë dhe sa më të plotë të sjelljeve të kundërligjshme që 
formojnë vepra penale kundër mjedisit. Në këtë pikë është sistemi i drejtësisë penale ai 
që duhet të marrë përgjegjësitë e tij lidhur me ndjekjen penale dhe caktimin e dënimeve 
të përshtatshme që do të kenë efektin e pritshëm parandalues.  

Ekspertiza e pakët lidhur me çështjet mjedisore dhe veçanërisht ato që lidhen me 
veprat penale kundër mjedisit ka shtruar domosdoshmërinë e trajnimit fillestar dhe të 
vazhdueshëm të policisë, prokurorëve dhe gjyqtarëve në këtë fushë specifike.106 Hapa 
pozitivë janë hedhur në këtë drejtim përmes trajnimeve të zhvilluara brenda dhe jashtë 
vendit, falë edhe mbështetjes së REC Shqipëri,107 gjë që është vlerësuar si një zhvillim 
pozitiv edhe nga Komisioni Evropian në vitin 2012. Ndërkohë, aktualisht është theksuar 
nevoja për përpjekje të mëtejshme në këtë drejtim.108 Në kuadrin e ndryshimeve të 
pritshme në legjislacionin penal mbi veprat penale kundër mjedisit, të cilat përfshijnë 
minimalisht veprat e rënda të parashikuara në Direktivën e BE-së për Krimin Mjedisor, 
do të jetë e domosdoshme që veprimtaria trajnuese të sigurohet në vazhdimësi, në mënyrë 
që t’i shërbejë edhe përditësimit të dijeve me zhvillimet e reja në këtë legjislacion, krahas 
atij mjedisor, që, sikurse është theksuar më lart, karakterizohet nga natyra komplekse dhe 
dinamike, në ngjashmëri me legjislacionin e BE-së me të cilin synon të përafrohet.  

Trajnimi i policëve, prokurorëve dhe gjyqtarëve me njohuritë e nevojshme për 
çështjet mjedisore, shërben jo vetëm për ndërgjegjësimin dhe kualifikimin e tyre lidhur 
me problematikat që shtron krimi mjedisor, por në të njëjtën kohë mundëson një 
bashkëpunim më efikas me autoritetet publike mjedisore. Bashkëpunimi me këto 
autoritete, si dhe shfrytëzimi i ekspertizës së administratës dhe OJF-ve mjedisore janë një 
domosdoshmëri e pranuar tashmë gjerësisht, në kontekstin e natyrës komplekse dhe 

104 Shih Komisioni Europian, Progres Raporti 2012, vep. e cit., f.61, krahasuar me Progres Raportin 2011, 
f.71, në të cilin konstatohej se: “Nuk ka pasur përparim në fushat e aksesit në drejtësi dhe lehtësimin e 
pjesëmarrjes së publikut, të cilat mbeten relativisht të dobëta.”  
105 Në Progres Raportin 2013, vep. e cit., f.62, Komisioni Evropian ka vlerësuar se: “Aksesi publik në 
informacion dhe pjesëmarrja publike në vendimmarrje nuk garantohen siç duhet”. 
106 <http://albania.rec.org/projektet/19/kuadri%20ligjor%20mjedisor> 
107 Shih për shembull vizitën studimore të një grupi të prokurorëve shqiptarë në Spanjë, të organizuar nga 
REC në kuadër të programit “Mbështetje e punës së sistemit juridik për zbatimin e kuadrit ligjor shqiptar 
përmes adresimit të duhur të krimeve mjedisore”. Në këtë vizitë katër ditore të zhvilluar në vitin 2011 kanë 
marrë pjesë 5 prokurorë nga rrethe të ndryshme të vendit. (<http://albania.rec.org/lajme/49/ 
krimi%20mjedisor>). Po kështu, me financimin e BE-së, në vitin 2010 ka përfunduar një projekt 
binjakëzimi i Prokurorisë shqiptare me Prokurorinë e Përgjithshme të Spanjës dhe Këshillin e Lartë të 
Magjistraturës së Italisë, i cili ka mundësuar, ndër të tjera, edhe përgatitjen e protokolleve për hetimin e 
krimeve mjedisore.(Raporti i Prokurorit të Përgjithshëm “Mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2010”,        
f. 250.) Shih edhe takimet e zhvilluara në RSH me prokurorë e gjyqtarë, si dhe përfshirjen e të Drejtës së 
Mjedisit si një lëndë e re në programet e Trajnimit Fillestar dhe të Vazhduar në Shkollën e Magjistraturës, 
duke filluar nga viti akademik 2006-2007, në: Revista Mjedisi Sot, Nr.134, 2012, Botim periodik i REC 
Shqipëri, f.15-16. 
108 Komisioni Evropian, Progres Raporti 2013, vep. e cit., f. 64. 
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dinamike të legjislacionit mjedisor, që shtron kërkesën për njohuri të thella në këtë fushë. 
Sikurse ka konkluduar specialisti për krimin mjedisor Frans Geysels, “imponimi i ligjit 
kundër krimit mjedisor kërkon një qasje multidisiplinare, që përfshin shumë aktorë, me 
kompetenca dhe objektiva të ndryshëm në kontekstet përkatëse administrative ose 
kriminale, të cilët synojnë zbatimin e një tërësie të komplikuar rregullash”.109 Sipas tij, 
bashkëpunimi “aktiv dhe i frytshëm” midis aktorëve të ndryshëm mund të arrihet përmes 
krijimit të rrjeteve “në nivel rajonal, kombëtar dhe ndërkombëtar”, të cilat mund të sjellin 
një nivel më të lartë të “efikasitetit dhe të efektshmërisë” të imponimit të ligjit.110   

Në këtë kontekst, krahas përfshirjes së çështjeve që lidhen me mbrojtjen e 
mjedisit në rrethin e çështjeve prioritare,111 një rëndësi themelore ka edhe planifikimi dhe 
koordinimi i duhur i aktiviteteve të ndryshme të kryera në bashkëpunim me aktorët e 
tjerë, me synim sigurimin e vazhdimësisë së tyre me një shfrytëzim racional të fondeve të 
vëna në dispozicion, duke evituar shtimin e panevojshëm të ngarkesës dhe kostove 
përkatëse. Eksperienca të ndryshme të shteteve të tjera evropiane me më shumë përvojë 
në këtë drejtim mund të shërbejnë si modele të mira dhe të dobishme, nëse përshtaten siç 
duhet me realitetin shqiptar. Tashmë, mundësia për t’u njohur me këto eksperienca dhe 
për të vlerësuar mbi modelin më të përshtatshëm për situatën aktuale në vend është shtuar 
më tej në kuadrin e pjesëmarrjes aktive të RSH-së në aktivitetet e zhvilluara nga rrjetet e 
ndryshme rajonale që janë krijuar për t’i shërbyer procesit të anëtarësimit në BE dhe me 
financimin e koordinimin e institucioneve të këtij të fundit. Kështu, për shembull, 
publikimi më i fundit i rrjetit Themis112 mbi krijimin e rrjeteve të mjedisit është një 
produkt me shumë vlerë, i cili ofron modele të ndryshme të realizimit në praktikë të 
konceptit të krijimit të rrjeteve me fokus të veçantë në luftën kundër krimit mjedisor.113 
Në këtë kontekst, ai përfaqëson një mjet të dobishëm në ndihmë të përshtatjes së 
institucioneve shqiptare me kërkesat e reja të luftës kundër krimit mjedisor, duke filluar 
nga krijimi i një rrjeti të mirëkoordinuar kombëtar dhe deri në pjesëmarrjen aktive të 
RSH-së në rrjete rajonale e ndërkombëtare kundër krimit mjedisor. Një rëndësi të veçantë 
merr trajtimi i çështjeve praktike mbi ngritjen e një Task Force për Sigurinë Kombëtare të 
Mjedisit,114 si një rekomandim konkret i Programit të Krimit Mjedisor pranë Interpolit, 

109 F. Geysels, The need for efficient and effective multidisciplinary enforcement në: Environmental 
Network Handbook, The Regional Environment Center, 2013, f. 57. 
110 Po aty. 
111 Shih Strategjinë e Policisë së Shtetit 2007-2013, si dhe Rekomandimet e Ministrit të Drejtësisë në emër 
të Këshillit të Ministrave për luftën kundër kriminalitetit në tre vitet e fundit. 
112 Rrjeti Themis: Menaxhimi i Burimeve Natyrore dhe Lufta kundër Krimit Mjedisor, i njohur edhe thjesht 
si Rrjeti Themis, është themeluar në nëntor të vitit 2010 si një iniciativë rajonale për bashkëpunim midis 
njësive të zbatimit të ligjit mjedisor, përfshirë pjesë të sistemit gjyqësor, në Shqipëri, Bosnje e 
Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni, Mali të Zi dhe Serbi. Ky projekt i implementuar nga REC-i, me fondet e 
Austrian Development Cooperation, synon rritjen e kapaciteteve administrative të autoriteteve përkatëse 
kombëtare në trajtimin e krimeve mjedisore, si dhe zgjerimin e bashkëpunimit dhe dialogut rajonal në 
kuadrin e përafrimit me legjislacionin mjedisor të BE-së. (Themis: Managing Natural Resources and 
Combating Environmental Crime, në faqen e internetit <http://documents.rec.org/publications/ 
ThemisBrochure_April2012.pdf>) 
113 Shih F. Geysels, N. Johnson, Libërth për krijimin e rrjeteve të mjedisit, Qendra Rajonale e Mjedisit, 
2013, në faqen e internetit <http://documents.rec.org/publications/ThemisInterpol_DEC2013_ALB.pdf>. 
114 Zbatimi i këtij modeli ka dhënë rezultate shumë pozitive në luftën kundër krimit mjedisor. Konkretisht, 
në Skoci, e cila ka vendosur të zbatojë modelin e Task Forcës në vitin 2012, është konstatuar se kjo ka 
sjellë përmirësime në “komunikimin, bashkëpunimin dhe kooperimin” ndërmjet pjesëmarrësve, duke 
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115 që i drejtohet edhe RSH-së si një nga vendet anëtare. Kjo iniciativë e ndërmarrë nga 
Interpoli në vitin 2012 inkurajon vendet anëtare që të krijojnë një rrjet kombëtar 
bashkëpunimi që përfshin të gjitha agjencitë përgjegjëse për zbatimin e legjislacionit 
mjedisor, përfshirë policinë, doganat, prokurorinë, gjyqësorin dhe agjencitë mjedisore, 
me synim trajtimin e duhur të të gjithë aktiviteteve kriminale që dëmtojnë sigurinë e 
mjedisit.116 Një Task Forcë e tillë mund të shërbejë më së miri si “pikë qëndrore” edhe 
për “operacionet dhe nismat me qasje rajonale dhe ndërkombëtare” kundër krimit 
ndërkufitar dhe të organizuar mjedisor, sikurse janë ato të Interpolit, Europolit etj.117 

Kualifikimi i posaçëm i prokurorëve dhe gjyqtarëve të caktuar mund të shërbejë 
edhe në kuadrin e marrjes në konsideratë të opsionit të krijimit të njësive apo seksioneve 
të veçanta, të ngritura posaçërisht në institucionet përkatëse për trajtimin e çështjeve 
mjedisore, sikurse është rekomanduar më herët nga Komiteti i Ministrave të KE-së.118 
Ndërkohë, stafi i kualifikuar i prokurorisë mund të kontribuojë në forcimin e 
bashkëpunimit ndërinstitucional në fushën e veprave penale kundër mjedisit, përmes 
angazhimit të tyre në zbatimin e masave konkrete të përcaktuara në kuadrin e iniciativave 
që synojnë forcimin e bashkëpunimit dhe bashkërendimit të veprimtarisë së organeve të 
zbatimit të ligjit në parandalimin dhe goditjen e kriminalitetit mjedisor.119 Sikurse është 
theksuar edhe në Konferencën e parë ndërkombëtare mbi parandalimin e krimit mjedisor 
në Shqipëri (2014),120 lufta kundër krimit mjedisor kërkon një bashkëpunim “mjaft të 
madh” midis inspektoratit që mbulon fushën e mbrojtjes së mjedisit, prokurorisë dhe 
policisë.121  
  

lehtësuar “kryerjen e operacioneve të disa agjencive kombëtare kundër krimit mjedisor”. (Për më shumë, 
shih F. Geysels, N. Johnson, Libërth për krijimin e rrjeteve të mjedisit, vep. e cit., f. 54-55.) 
115 Shih F. Geysels, Krijimi i rrjeteve për mjedisin: Zbatimi efikas dhe efektiv,shumëdisiplinar i ligjit, në: 
Libërth për krijimin e rrjeteve të mjedisit, vep. e cit., f. 26-33.  
116 Po aty, f.27, si dhe <http://www.interpol.int/Crime-areas/Environmental-crime/Task-forces>. 
117 F. Geysels, Krijimi i rrjeteve për mjedisin: Zbatimi efikas dhe efektiv,shumëdisiplinar i ligjit, në: Libërth 
për krijimin e rrjeteve të mjedisit, vep. e cit., f.30. Për më shumë mbi rrjetet ndërkombëtare mjedisore shih 
në f. 25-41. 
118 Në Rezolutën (77)28 mbi kontributin e të drejtës penale për mbrojtjen e mjedisit, Komiteti i Ministrave i 
KE-së ka rekomanduar krijimin e degëve të specializuara në gjykata dhe prokurori për trajtimin e rasteve 
mjedisore. 
119 Një iniciativë e tillë është ndërmarrë së fundi përmes Memorandumit të bashkëpunimit të nënshkruar në  
datën 11.11.2013 nga Ministria e Punëve të Brendshme, Prokuroria e Përgjithshme dhe Shërbimi 
Informativ i Shtetit. Në bazë të Memorandumit, këto tre institucione angazhohen të bashkëpunojnë në nivel 
qëndror dhe vendor në parandalimin, zbulimin dhe hetimin e veprimtarisë kriminale në disa fusha të 
vlerësuara si prioritare, ndër të cilat janë përfshirë edhe veprat penale që cënojnë mjedisin dhe burimet 
natyrore. Ky Memorandum dhe veçanërisht detyrimi konkret i parashikuar në nenin 3/a/vii mbi “kërkimin e 
sanksioneve të rënda penale në gjykatë” është në një linjë me rekomandimet e përsëritura të Këshillit të 
Ministrave në tre vitet e fundit në lidhje me veprat penale kundër mjedisit, ndonëse në këtë fundit është 
theksuar edhe nevoja për intensifikimin e shkëmbimit të informacionit midis Prokurorisë dhe organeve të 
kontrollit mjedisor si Policia Pyjore, tashmë pjesë e ISHMPU-së. 
120 Kjo konferencë ka mundësuar diskutimin e situatës aktuale të krimit mjedisor në RSH, me angazhimin e 
përbashkët të zyrtarëve dhe stafit të disa institucioneve relevante dhe konkretisht, të Ministrisë së Mjedisit, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Drejtësisë, Prokurorisë së Përgjithshme, si dhe të Policisë 
së Shtetit. (shih në faqen e internetit <http://www.selea.al/>) 
121 Ministria e Mjedisit, Buletini Mjedisor, Vol.7, Nr.3, Mars 2014, f.1. 
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KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME 
 
Mbrojtja e mjedisit nëpërmjet të drejtës penale është bërë objekt i iniciativave të 
rëndësishme bashkëkohore në nivel kombëtar, evropian dhe ndërkombëtar, që synojnë të 
plotësojnë kuadrin ligjor të mbrojtjes së mjedisit me të gjithë mjetet e mundshme, të cilat 
do të garantonin një mbrojtje sa më efektive të mjedisit. Në të drejtën tonë penale, kjo 
çështje ka njohur një promovim të veçantë me miratimin e KP të ri në vitin 1995, i cili, 
për herë të parë, veprave penale kundër mjedisit iu kushtonte një kre të veçantë të pjesës 
së tij të posaçme. Ndërkohë, me miratimin e Kushtetutës së re, mbrojtja e mjedisit nga 
veprat penale është sanksionuar shprehimisht edhe si një ndër detyrat e legjislacionit 
penal shqiptar, të parashikuara në pjesën e përgjithshme të KP.  

Në këtë kontekst, roli i të drejtës penale në mbrojtjen e mjedisit po bëhet gjithnjë 
e më i rëndësishëm, veçanërisht duke patur parasysh efektet e krimit mjedisor. 
Legjislacioni penal në mbrojtje të mjedisit është një burim i rëndësishëm i të drejtës së 
mjedisit dhe ka një detyrë shumë të rëndësishme për të përmbushur si “mjet i fundit 
shtrëngues”. Ndërkohë, kjo detyrë shtron kërkesa të reja, në kushtet e një të drejte të 
mjedisit që është gjithnjë e më dinamike dhe komplekse. 

Krahas detyrimeve të reja që shtrohen në kontekstin e zhvillimeve në të drejtën 
ndërkombëtare të mjedisit, edhe tendencat bashkëkohore në nivelin evropian kanë shtruar 
vazhdimisht kërkesa të reja për të drejtën shqiptare të mjedisit, veçanërisht ato në kuadrin 
e BE-së, ku synojmë të anëtarësohemi.  

Ndër këto tendenca bashkëkohore, me interes të veçantë për temën objekt studimi 
janë ato që lidhen me përpjekjet konkrete të KE-së dhe BE-së për të harmonizuar apo 
përafruar të gjithë legjislacionet penale të Shteteve Anëtare në fushën e mbrojtjes së 
mjedisit. Konventa e KE-së mbi mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet të drejtës penale (1998) 
ka shërbyer si një pararendës i rëndësishëm për iniciativat vijuese në kuadrin e BE-së, si 
konventa e parë ndërkombëtare që fokusohej pikërisht në kriminalizimin e sjelljeve të 
caktuara që shkaktojnë ose mund të shkaktojnë dëme në mjedis, me synim ndjekjen e 
“një politikë penale të përbashkët për mbrojtjen e mjedisit”.122 Megjithatë, vëmendja 
kryesore sigurisht që po përqendrohet gjithnjë e më shumë në direktivat e BE-së për 
krimin mjedisor (2008/99/KE dhe 2009/123/KE), duke qenë se Konventa e KE-së nuk ka 
arritur të hyjë në fuqi. 

Vlen të theksohet se direktivat e BE-së për krimin mjedisor kanë vendosur vetëm 
një standart minimal në fushën e mbrojtjes juridike penale të mjedisit, duke lënë hapësirë 
për shtetet që të mund të shkojnë më tej duke siguruar një mbrojtje edhe më të madhe të 
mjedisit nëpërmjet të drejtës së tyre penale.  

Duke iu referuar tendencave të lartpërmendura, të cilat, në thelb, të gjitha synojnë 
drejt garantimit të një mbrojtje më efektive të mjedisit përballë rreziqeve gjithnjë e më të 
mëdha që paraqesin disa veprimtari të caktuara për mjedisin në tërësi, si dhe duke e 
analizuar kreun IV të pjesës së posaçme të KP në fuqi në këtë kontekst të përgjithshëm, 
por edhe në një këndvështrim krahasues me kapituj të ngjashëm në KP të shteteve të 
tjera, veçanërisht me ato shtete që i kanë bërë tashmë përshtatjet me direktivat e BE-së, 
konkluzionet dhe rekomandimet kryesore lidhur me mbrojtjen juridike penale të mjedisit 
në RSH paraqiten në formë të përmbledhur si vijon: 

122 Paragrafi 3 në preambulën e Konventës së KE-së mbi mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet të drejtës penale 
(1998), CETS Nr.: 172. 
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- Legjislacioni penal shqiptar në mbrojtje të mjedisit është i përqendruar në KP dhe 
veprat penale kundër mjedisit nuk janë të shpërndara në ligje të ndryshme. Madje, për 
herë të parë, ligjvënësi i viteve ’90 është përpjekur që t’i grupojë veprat penale kundër 
mjedisit në një kre të veçantë të pjesës së posaçme të KP, duke e vlerësuar mjedisin si një 
objekt grupor të veçantë. Kjo risi e KP të vitit 1995 mund të konsiderohet si një hap i 
rëndësishëm në drejtim të modernizimit të legjislacionit penal shqiptar në fushën e 
veprave penale kundër mjedisit, duke qenë se ajo pasqyron zhvillimet e reja të asaj kohe 
dhe veçanërisht, reformat më të fundit në kodet penale të shteteve perëndimore që kanë 
shërbyer si model për hartimin e këtij kodi penal të ri. Ndërkohë, përqendrimi i veprave 
penale kundër mjedisit vetëm në KP është në përputhje edhe me rekomandimin e 
Gjykatës Kushtetuese në jurisprudencën e saj më të fundit lidhur me sanksionimin e 
veprave penale në tërësi. Praktika e përqendrimit të tyre vetëm në KP vlerësohet si 
veçanërisht pozitive, duke qenë se eviton edhe problematikat serioze me të cilat janë 
përballur shtetet që janë karakterizuar nga një shpërndarje e normave penale mjedisore 
jashtë KP. Lidhur me opsionin e mundshëm të përfshirjes së veprave penale në ligje të 
tjera të cilësuara, jashtë KP, ai është praktikisht i pazbatueshëm në Shqipëri në kushtet 
kur legjislacioni në fushën e mbrojtjes së mjedisit nuk është i kodifikuar dhe përbëhet nga 
një shumëllojshmëri ligjesh të thjeshta. 

- Përcaktimi i kuptimit të termit “mjedis” dhe të përbërësve të tij në çdo ligj kuadër 
“Për mbrojtjen e mjedisit” të pas viteve ‘90, ofron një pikë të mirë referimi edhe për 
legjislacionin penal, duke mos lënë vend për dyshime dhe interpretime të ndryshme mbi 
këtë term themelor. Duke iu referuar këtij përkufizimi ligjor, kreu i veçantë i KP kushtuar 
mjedisit, synon ta mbrojë këtë të fundit nga disa forma të caktuara të ndotjes dhe 
dëmtimit, duke marrë në konsideratë si objekte të veçanta të mbrojtjes disa nga përbërësit 
e tij të përfshirë në përkufizimin e lartpërmendur, që janë ajri, uji, pyjet dhe mjedisi 
pyjor, kafshët dhe bimët.  

Nga njëra anë, KP i ri përmban disa nga figurat konkrete të veprave penale kundër 
mjedisit që kanë qenë të parashikuara edhe në KP të mëparshme, por nga ana tjetër 
konstatohet se në të nuk janë përfshirë disa figura të tjera konkrete, të tilla si gjuetia e 
paligjshme apo trajtimi i pakujdesshëm i gjësë së gjallë. Po kështu, në kontekstin e 
ndarjes në figura të veçanta të figurës së përbashkët të ndotjes së ambjentit, të shtuar për 
herë të parë në KP të mëparshëm, rezulton se KP i ri fokusohet në mënyrë të veçantë 
vetëm në përbërësit ajër dhe ujë, duke mos përfshirë një figurë të veçantë për ndotjen e 
tokës.  

Sikurse është rekomanduar nga Shoqata Ndërkombëtare për të Drejtën Penale që 
në vitin 1994, për një mbrojtje sa më efektive të mjedisit përmes ligjit penal është e 
domosdoshme që tendenca e legjislacionit penal në këtë fushë të jetë drejt zgjerimit të 
mëtejshëm në mbrojtjen e vlerave të tjera që shkojnë përtej minimumit të vlerave që 
duhet të mbrohen nga e drejta penale, duke përfshirë krahas ujit, ajrit dhe tokës, edhe 
vlera të tjera, veçanërisht florën, faunën dhe përpjekjet kundër vibracioneve ose 
zhurmave tej kufijve të lejuar.  

Po kështu, edhe zhvillimet më të fundit në kuadrin e rregullave minimale të 
legjislacionit të BE-së mbi mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet të drejtës penale, i kanë 
orientuar shtetet drejt aspekteve të reja të mbrojtjes së kësaj të mire juridike, duke iu 
përshtatur kërkesave të reja të se drejtës bashkëkohore të mjedisit.  
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Në këtë kontekst, edhe legjislacioni penal shqiptar do të duhet të përshtatet me 
këtë tendencë të zgjerimit në objektin e mbrojtur nga veprat penale në kreun e veçantë 
kushtuar mjedisit.  

- Përzgjedhja e ligjvënësit në lidhje me klasifikimin e veprave të ndryshme kundër 
mjedisit si krime apo kundërvajtje penale, fillimisht është karakterizuar nga një vlerësim i 
orientuar më së shumti drejt klasifikimit të tyre si kundërvajtje penale. Shtesat e bëra në 
KP në vitin 2008, kanë sjellë si pasojë një përmbysje të raportit të krimeve me 
kundërvajtjet penale, pasi tashmë shumica e figurave të veprave penale kundër mjedisit 
në KP në fuqi janë të cilësuara si krime. Megjithatë, çështja e cilësimit të veprës si krim 
apo kundërvajtje penale do të duhet që të rivlerësohet në mënyrë të veçantë për disa prej 
figurave konkrete të veprave penale kundër mjedisit, duke patur parasysh, ndër të tjera, 
edhe pasojat e rëndësishme të këtij vlerësimi në zbatimin e disa instituteve të caktuara të 
së drejtës penale, të tilla si parashkrimi, tentativa, mosha për përgjegjësi penale, etj. 

- Në raport me zhvillimet e reja në fushën e mbrojtjes juridike penale të mjedisit, 
legjislacioni penal shqiptar paraqitet veçanërisht i ngadaltë dhe deri diku “i ngurtë” në 
drejtim të pranimit apo përshtatjes me konceptet dhe kërkesat e reja që shtron aktualisht 
mbrojtja juridike penale e mjedisit. Me përjashtim të dy shtesave të vitit 2008, kreu IV i 
pjesës së posaçme të KP ka mbetur me të njëjtën përmbajtje që ka patur në kohën e 
miratimit të KP në vitin 1995. Ndërhyrja e ligjvënësit në këtë kre të veçantë të KP është 
kufizuar vetëm në shtesat që kanë qenë të nevojshme për të përballuar rastet veçanërisht 
problematike të zjarrvënies në pyje. 

- Ky qëndrim disi pasiv i ligjvënësit shqiptar në fushën e legjislacionit penal del 
edhe më shumë në pah në kontekstin e një legjislacioni mjedisor që po plotësohet gjithnjë 
e më shumë, në përpjekjen për t’iu përshtatur në vazhdimësi acquis mjedisor të BE-së, në 
kuadrin e procesit të integrimit evropian. Shumë direktiva të BE-së tashmë janë 
transpozuar në legjislacionin shqiptar, duke përfshirë këtu edhe disa nga direktivat e 
renditura në anekset e Direktivës kryesore të Krimit Mjedisor (2008/99/KE). Në këtë 
kontekst, është e nevojshme që roli aktiv i ligjvënësit shqiptar të shtrihet paralelisht edhe 
në fushën e legjislacionit penal, duke qenë se në disa aspekte të caktuara ligjvënësi 
komunitar tashmë nuk e konsideron si të mjaftueshme që thjesht të shtohet lista e 
kundërvajtjeve administrative në legjislacionin e ri mjedisor.  

- Megjithatë, iniciativa për të reformuar kreun IV të pjesës së posaçme të KP nuk 
duhet të kufizohet thjesht në plotësimin e standartit minimal të Direktivave të Krimit 
Mjedisor. Për të qenë sa më e plotë, si dhe për t’iu përshtatur sa më mirë situatës aktuale 
në Shqipëri, ajo do të duhet të përfshijë edhe plotësime dhe ndryshime të tjera të 
nevojshme, duke marrë parasysh edhe problematikat kryesore të shfaqura ndër vite në 
vendin tonë.  

- Përfshirja në strukturën e veprës penale të një kushti referues, sipas të cilit sjellja 
e kundërligjshme përbën vepër penale vetëm nëse ajo nuk përbën kundërvajtje 
administrative, është bërë shkak për shfaqjen e një situate problematike lidhur me 
çështjen e përcaktimit të “vijës ndarëse” midis kundërvajtjes administrative dhe veprës 
penale. Duke filluar nga koha e miratimit të KP në vitin 1995 dhe deri aktualisht, një 
kusht i tillë rezulton të jetë parashikuar për dy vepra penale kundër mjedisit dhe 
konkretisht për ndotjen e ajrit dhe për prerjen e paligjshme të pyjeve.  

Duke iu referuar edhe ndërtimit të pjesës së posaçme të KP në tërësinë e saj 
rezulton se ky kusht referues, i njohur në KP të mëparshme është ruajtur për “inerci” 
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vetëm në rastin e veprave penale kundër mjedisit. Përfshirja e tij në elementët e 
domosdoshëm të dy veprave të lartpërmendura ka çuar në krijimin e situatave veçanërisht 
problematike lidhur me përcaktimin e kritereve dalluese midis kundërvajtjes 
administrative dhe veprës penale, pasi në kushtet kur legjislacioni sektorial, në të cilin 
referon KP nuk i përcaktonte këto kritere, faktikisht është krijuar një vakuum në 
legjislacionin që zbatohet për veprat në fjalë.  

Një situatë e tillë është shfaqur si në rastin e ndotjes së ajrit, ashtu edhe në rastin e 
prerjes së paligjshme të pyjeve. Për këtë të fundit, në dallim nga ndotja e ajrit, situata e 
vakuumit dhe paqartësisë ka qenë e përkohshme, pasi plotësimet e mëvonshme në 
legjislacionin sektorial e kanë plotësuar këtë boshllëk, duke e bërë më të qartë dallimin 
midis kundërvajtjes administrative nga ajo penale. Ndërkohë, situata vazhdon të jetë 
veçanërisht problematike në rastin e veprës penale të ndotjes së ajrit, pasi nga njëra anë, 
dispozita penale përkatëse kërkon si kusht që vepra të mos përbëjë kundërvajtje 
administrative, por nga ana tjetër, edhe dispozitat ligjore mbi kundërvajtjet administrative 
referojnë sërish në KP përmes të ashtuquajturës klauzolë e subsidiaritetit që konsiston në 
shprehjen e përgjithshme “kur shkelja nuk përbën vepër penale”, të paplotësuar më tej me 
përcaktimin e qartë të një kriteri dallues me veprat penale. Ky referim i dyfishtë, 
faktikisht nuk ka bërë gjë tjetër veçse ka krijuar një “rreth vicioz” lidhur me këtë çështje.  

Në këtë kontekst, duke patur parasysh problematikën e shfaqur në lidhje me 
referimin në legjislacionin sektorial për përcaktimin e elementëve të tjerë që e dallojnë 
veprën penale nga kundërvajtja administrative, si dhe nevojën për të përqendruar 
elementët thelbësorë të veprës penale në KP, rekomandohet që të evitohet parashikimi i 
një kushti të përgjithshëm referues që kërkon që vepra të mos përbëjë kundërvajtje 
administrative.  

Në kushtet kur në kreun IV të pjesës së posaçme të KP do të shtohen shumë figura 
të reja të veprave penale, rekomandimi si më lart i referohet jo vetëm heqjes së kushtit 
referues nga përmbajtja aktuale e normave penale mbi dy veprat e lartpërmendura, por 
edhe mospërfshirjes së një kushti të tillë në përshkrimin ligjor të veprave të reja. 
Paralelisht me këtë ndryshim mund të jetë e nevojshme që të shtohen kritere të qarta 
dalluese në vetë KP, të cilat, sikurse janë analizuar më në dëtaje për secilën vepër penale 
në kreun III të këtij punimi, do të konsistonin në elementë që pasqyrojnë shkallën 
konkrete të rrezikimit apo dëmtimit të objektit të mbrojtur nëpërmjet legjislacionit 
penal.123 Kjo do të kërkojë njëkohësisht një koordinim të ndryshimeve në KP me 
ndryshimet apo shfuqizimet e nevojshme në legjislacionin përkatës sektorial. Megjithatë, 
mund të ketë edhe raste të veçanta kur një shkelje e caktuar mund të çmohet se i plotëson 
kriteret për t’u cilësuar direkt si vepër penale, sikurse është për shembull rasti i figurës së 
thjeshtë të veprës penale të peshkimit të ndaluar. Ndërkohë, në këto raste, për figurën e 
thjeshtë të veprës penale mund të çmohet e përshtatshme që të shtohet, së paku, një kusht 
i ri për përgjegjësi penale, sipas të cilit për shkeljen në fjalë duhet të jetë dhënë më parë 
masë administrative nga organet kompetente, kusht i cili rezulton të jetë përdorur në disa 
raste të kundërvajtjeve penale në KP në fuqi, si kriter dallues me kundërvajtjet 
administrative të parashikuara në legjislacionin përkatës. 

123 Sikurse do të ishte për shembull, rasti i prerjes së paligjshme të pyjeve, për të cilën mund të çmohet e 
nevojshme që në dispozitën përkatëse të KP, paralelisht me heqjen e kushtit të lartpërmendur referues, të 
shtohet si element i domosdoshëm i veprës edhe ardhja e “pasojave të rënda”, e cila aktualisht është 
parashikuar në legjislacionin sektorial si kriter dallues me kundërvajtjen administrative përkatëse. 
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- Krahas domosdoshmërisë për ndryshime dhe shtesa në veprat penale të 
parashikuara aktualisht në KP, për të cilat janë dhënë rekomandime specifike gjatë 
analizës së veçantë kushtuar secilës vepër në kreun e tretë të këtij punimi, po aq i 
domosdoshëm do të jetë edhe pasurimi i KP me disa vepra penale të reja, pasi sikurse 
rezulton nga analiza e kryer gjatë punimit, aktualisht, veprat penale kundër mjedisit janë 
të kufizuara në llojshmërinë e tyre, krahasuar me zhvillimet dhe kërkesat e reja për 
mbrojtjen e mjedisit.  

Duke u bazuar në rezultatet kryesore të vështrimit krahasues në legjislacionin 
penal të shteteve të ndryshme evropiane në fushën e mbrojtjes së mjedisit, por edhe në 
iniciativat kryesore ndërkombëtare për harmonizim të këtyre legjislacioneve, me synimin 
për të siguruar një mbrojtje më të plotë juridike penale të mjedisit rekomandohet që, në 
tërësinë e tij, kreu IV i pjesës së posaçme të KP të përmbajë këto lloje kryesore të 
veprave penale kundër mjedisit: Ndotja e ajrit, ndotja e tokës, ndotja e ujërave; Shkarkimi 
i substancave ndotëse nga anijet; Shkaktimi i zhurmave, dridhjeve dhe rrezatimit 
jojonizues; Operimi i kundërligjshëm i impianteve; Mosmarrja e masave për eleminimin 
e ndotjes; Trajtimi i kundërligjshëm i substancave radioaktive dhe substancave të tjera të 
rrezikshme; Përdorimi i paligjshëm i substancave që hollojnë shtresën e ozonit; 
Menaxhimi dhe trafiku i paligjshëm i mbetjeve; Dëmtimi i mjedisit; Prerja e paligjshme e 
pyjeve; Shkatërrimi me zjarr i pyjeve dhe i mjedisit pyjor; Prerja e paligjshme e drurëve 
dekorativë dhe frutorë; Peshkimi i paligjshëm; Gjuetia e paligjshme; Vrasja dhe 
keqtrajtimi i kafshëve; Prodhimi dhe shpërndarja e produkteve mjekësore veterinare që 
janë të dëmshme për kafshët; Shkelja e rregullave të ushtrimit të praktikës mjekësore 
veterinare; Shkelja e rregullave të karantinës së bimëve dhe të kafshëve; Vrasja, 
shkatërrimi, mbajtja ose marrja e individëve të llojeve të kafshëve ose bimëve të 
mbrojtura; Shkatërrimi i habitateve; Tregtimi i paligjshëm i llojeve të kafshëve ose 
bimëve të mbrojtura.  

- Veprat e lartpërmendura në shumicën e rasteve janë vepra krejtësisht të reja që 
plotësojnë boshllëkun ligjor që ekziston aktualisht lidhur me veprat penale kundër 
mjedisit. Ndërkohë, në ndonjë rast, veprat e lartpërmendura apo forma të veçanta të tyre 
janë thjesht figura specifike të një figure të përgjithshme, që aktualisht është e 
parashikuar jashtë kreut IV të pjesës së posaçme të KP, sikurse është vepra penale e 
kontrabandës me mallra të ndaluara (neni 171). 

- Në përcaktimin e elementëve përbërës të llojeve të veprave penale që do të duhet 
të parashikohen në kreun IV të pjesës së posaçme të KP, rekomandohet që të përfshihen 
vepra penale që i përkasin të katër modeleve të ndryshme të sistemit të propozuar nga 
autorët Susan F. Mandiberg dhe Michael G. Faure.124 Në këtë mënyrë, ligjvënësi shqiptar 
do të mund të hartojë një sistem apo katalog sa më të plotë të veprave penale kundër 
mjedisit, i cili, krahas modelit të njohur të veprave penale që kufizohen thjesht në 
shkeljen e një ligji apo rregulli administrativ, do të përfshijë edhe modele të tjera që 
krahas kësaj shkeljeje kërkojnë edhe rrezikimin apo dëmtimin e mjedisit, si dhe në raste 
veçanërisht të rënda edhe modelin e veprave penale të ashtuquajtura “autonome”, të cilat 
nuk kërkojnë domosdoshmërisht që të jetë shkelur një rregull apo vendim administrativ 
(si p.sh. kushtet e lejes, etj).  

Modeli i veprave “autonome”, sikurse rezulton edhe nga vështrimi krahasues në 
legjislacionin penal të shteteve të ndryshme, është përdorur më rrallë, duke u kufizuar 

124 Shih në pikën 3.1 të këtij punimi. 
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kryesisht në raste veçanërisht serioze të ndotjes së mjedisit, sikurse janë rastet e 
shpërndarjes apo futjes në mjedis të substancave të rrezikshme, si helmet, apo rastet e 
futjes në mjedis të substancave të tjera, në sasi të tilla që rrezikojnë të shkaktojnë vdekjen 
apo dëmtime të rënda në shëndetin e njerëzve. Një model i tillë është përfshirë edhe në 
Konventën e KE-së mbi mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet të drejtës penale (1998), e cila në 
dallim nga Direktiva e BE-së për krimin mjedisor, përmban edhe vepra penale 
“autonome” që kufizohen në vepra që shkaktojnë ose krijojnë një rrezik të 
konsiderueshëm për shkaktimin e vdekjes ose plagosjes së rëndë të njerëzve.  

Në legjislacionet penale të shteteve të tjera, në përgjithësi, iu është dhënë 
përparësi modelit të veprave penale të rrezikimit abstrakt,125 që janë vlerësuar si vepra që 
janë më lehtësisht të provueshme dhe të përshtatshme me zhvillimet e vazhdueshme në 
fushën e vlerësimeve me karakter teknik.  

Kjo tendencë drejt shmangies gjithnjë e më shumë të veprave penale materiale 
apo të dëmtimit, e cila konstatohet edhe në zgjedhjen fillestare të ligjvënësit shqiptar në 
vitin 1995, së paku në drejtim të parashikimit të pasojave të rënda në njerëz, jo më si 
elementë përbërës të figurës së thjeshtë të veprës, por si rrethana të cilësuara për vepra 
penale të caktuara, rekomandohet që të vlerësohet si një tendencë pozitive që duhet 
përforcuar më tej edhe gjatë amendimit të KP lidhur me veprat penale kundër mjedisit.  

Ndërkohë, për vepra penale të caktuara do të jetë e domosdoshme që të ndiqet 
modeli i rrezikimit abstrakt edhe për shkak të detyrimeve përkatëse që burojnë nga 
Direktiva e BE-së për krimin mjedisor, sikurse është rasti i veprave penale të trafikut të 
paligjshëm të mbetjeve, tregtimit të paligjshëm të llojeve të kafshëve ose bimëve të 
mbrojtura, si dhe të përdorimit të paligjshëm të substancave ozonholluese, të cilat duhet 
të parashikohen si vepra formale, pasi në të kundërt, nëse ardhja apo mundësia e ardhjes 
së ndonjë pasoje të rëndë konkrete do të shtohej si element i domosdoshëm i veprës, 
atëherë norma penale përkatëse do të ishte praktikisht e pazbatueshme.126 

- Lidhur me veprat penale që lidhen me ndotjen e përbërësve të mjedisit, të cilat 
aktualisht janë të veçuara në dispozita të veçanta në varësi të përbërësit natyror të 
mjedisit ndaj të cilit ato drejtohen, ekzistojnë dy opsione të mundshme. Opsioni i parë do 
të ishte që të vazhdonim të ruanim ndarjen aktuale në figura të veçanta të veprave penale, 
në ngjashmëri kjo me modelin e KP gjerman. Një ndarje e tillë në tre dispozita të veçanta, 
përkatësisht për ndotjen e ajrit, ndotjen e ujërave dhe ndotjen e tokës, do të nxirrte në pah 
objektin e veçantë të mbrojtur posaçërisht nga secila normë penale. Ky opsion do të ishte 
veçanërisht i përshtatshëm në rast se ligjvënësi zgjedh të përfshijë elementë të ndryshëm 
specifikë për secilën vepër të ndotjes, sikurse ndodh aktualisht me figurat e veçanta të 
ndotjes së ajrit dhe të ndotjes së ujërave.  

Opsioni i dytë do të konsistonte në ndryshimin e mënyrës aktuale të sistemimit të 
veprave penale të ndotjes në kreun IV, duke i bashkuar figurat e veçanta në një figurë të 

125 S.F.Mandiberg, M.G. Faure, A graduated punishment approach to environmental crimes: Beyond 
vindication of administrative authority in the United States and Europe, vep. e cit., f.510, si dhe vështrimi 
krahasues në pikën 3.5 të këtij punimi. 
126 Sikurse theksohet në Dokumentin shoqërues të Propozimit të Direktivës, në këto raste është “pothuajse e 
pamundur” që të provohet se vepra ka shkaktuar ose mund të shkaktonte një pasojë konkrete, për shkak se 
ato shfaqen në vende të treta ose për shkak se efektet do të shfaqen vetëm në afatgjatë dhe në një formë 
kumulative. (Commission Staff Working Document, Accompanying the Proposal for a Directive of the 
European Parliament and of the Council on the protection of the environment through criminal law, 
Impact Assessment, vep.e cit., f.39.) 
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përbashkët të veprës penale të “ndotjes së mjedisit”. Megjithatë, kjo zgjedhje mund të 
krijojë, së paku në pamje të parë, një mospërputhje me përkufizimin e termit “mjedis” në 
ligjin tonë kuadër, i cili nuk kufizohet vetëm në tre përbërësit e tij natyrorë: ajër, tokë dhe 
ujëra. Ky opsion nuk është krejtësisht i panjohur për RSH, duke qenë se edhe në rastin e 
prezantimit për herë të parë të veprës penale të ndotjes së mjedisit në KP të mëparshëm 
është zgjedhur të parashikohej një figurë e vetme e veprës penale.  

Nëse i referohemi KP të shteteve të tjera rezulton se shumë shtete kanë zgjedhur 
që të parashikojnë një figurë të përbashkët të “ndotjes së mjedisit”, duke u fokusuar në 
këtë mënyrë në rrezikun apo dëmin e shkaktuar nga sjellja që përbën vepër penale. Po 
kështu, një model i ngjashëm është parashikuar edhe në  Konventën e KE-së të vitit 1998, 
si dhe në Direktivën e BE-së për krimin mjedisor 2008/99/KE. Ndërkohë, në këto të 
fundit, sikurse është theksuar në analizën përkatëse, ana objektive e veprës përfshin 
njëherësh disa alternativa të sjelljes ndotëse (shkarkim, çlirim, futje të materialeve ose 
rrezatimit të jonizuar) me synim përfshirjen e çdo veprimtarie ndotëse, duke qenë se ato 
shfaqen në forma të ndryshme “në varësi të gjendjes së substancës (e ngurtë, e lëngët ose 
e gaztë) dhe të përbërësit natyror në të cilin ato hyjnë”.127   

- Në përcaktimin e elementëve konkrete të veprave penale të ndotjes do të jetë e 
domosdoshme që të përfshihen si substancat apo materialet, ashtu edhe rrezatimi i 
jonizuar, sikurse është përcaktuar edhe në Direktivën e BE-së për krimin mjedisor. Një 
ndryshim i tillë do të shërbente në të njëjtën kohë edhe për përshtatjen e normës penale 
me kuptimin e termit “ndotje” të përcaktuar në ligjin kuadër “Për mbrojtjen e mjedisit”, i 
cili  krahas substancave përfshin edhe rrezatimin.  

Lidhur me elementët e tjerë objektivë të veprës, rekomandohet që mbrojtja 
juridike penale e mjedisit nga ndotja të fillojë nga niveli e rrezikimit abstrakt, duke 
përfshirë këtu, si rastet kur nga futja apo shkarkimi i një sasie të substancave ose 
rrezatimit të jonizuar në mjedis mund të rrezikohet jeta apo shëndeti i njeriut, ashtu edhe 
rastet kur mund të rrezikohet të shkaktohet një dëmtim i rëndë i cilësisë së ajrit, tokës, ose 
ujit, apo një dëmtim i rëndë i kafshëve ose bimëve.128 Ndërkohë, rastet kur veprimtaria 
ndotëse e kryer në kundërshtim me ligjin shkakton një nga këto dëme të rënda do të 
formojnë figurën e cilësuar ose veçanërisht të cilësuar të kësaj vepre penale.   

- Rastet e veçanta të futjes në mjedis të substancave të caktuara që janë veçanërisht 
të rrezikshme, për shkak se rrezikojnë të shkaktojnë vdekjen ose plagosjen e rëndë të 
njeriut, rekomandohet që të veçohen në një dispozitë të veçantë,129 duke evituar në këtë 
mënyrë përfshirjen e elementit “kundërligjshmëri” që do të jetë një ndër elementët e 
domosdoshëm të formave të tjera të veprës së ndotjes. Për shkak të rrezikshmërisë së 
lartë të substancave të përdorura në raste të tilla, kjo figurë e veprës penale mund të 
parashikohet si një vepër “autonome”, për të cilën nuk do të jetë e nevojshme që të 
provohet se autori ka vepruar në shkelje të kushteve të lejes, apo të rregullave të tjera të 
kuadrit rregullator. Veçimi i kësaj forme të ndotjes nga format e tjera do të bënte të 

127 Council of Europe, Convention on the protection of the environment through criminal Law (ETS 
No.172), Explanatory Report, vep. e cit. 
128 Sikurse përcaktohet edhe në ligjin kuadër, rreziku ndaj mjedisit konsiston në mundësinë që paraqet një 
veprimtari njerëzore për të shkaktuar, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose jo, “dëmtimin e mjedisit apo për të 
vënë në rrezik jetën dhe shëndetin e njeriut”. (neni 13/5 i ligjit nr. 10 431/2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, i 
ndryshuar) 
129 Kjo dispozitë e veçantë mund të konsistojë në një nen të veçantë, sikurse është vepruar në KP gjerman, 
ose mund të jetë një paragraf i veçantë në të njëjtin nen, sikurse është vepruar në KP kroat. 
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mundur edhe ashpërsimin e sanksionit të parashikuar për rastin e ndotjes së mjedisit me 
substanca apo rrezatim të jonizuar që shkakton rrezik konkret për jetën apo shëndetin e 
njeriut, në krahasim me sanksionin e parashikuar për figurën e thjeshtë të veprës penale të 
ndotjes së mjedisit.  

- Lidhur me ndotjen e detit nga anijet, rekomandohet që të shtohet një vepër penale 
e veçantë mbi shkarkimin e substancave ndotëse nga anijet. Kjo vepër do të kriminalizojë 
në mënyrë specifike sjelljen e kundërligjshme të përshkruar në Direktivën e dytë të BE-së 
mbi krimin mjedisor (2009/123/KE), e cila mundëson në të njëjtën kohë harmonizimin në 
fushën e zbatimit të dispozitave të Konventës Ndërkombëtare Detare Marpol 73/78, në të 
cilën RSH-ja ka aderuar në vitin 2006. Si rrjedhim, në ndërtimin e strukturës së veprës 
penale të re të shkarkimit të substancave ndotëse nga anijet do të jetë e nevojshme që të 
përfshihen të gjithë elementët dhe kushtet e parashikuara në Direktivën e BE-së, duke 
patur parasysh edhe përjashtimet e përcaktuara në të, që referojnë në dispozita të caktuara 
të Konventës Marpol. Në këtë kontekst, një veçori karakteristike e kësaj vepre penale do 
të konsistojë në shfaqjen e dy koncepteve të reja të “rasteve të lehta” (minor cases), si 
dhe të përsëritjes së rasteve të lehta, me efektet e tyre të kundërta në përgjegjësinë penale 
të autorit të veprës, në funksion të kriminalizimit të shkarkimeve të kundërligjshme të 
substancave ndotëse që shkaktojnë përkeqësimin e cilësisë së ujit.  

- Krahas veprës penale të ndotjes së mjedisit me substanca dhe rrezatim jonizues, 
rekomandohet që të shtohet edhe një vepër penale e veçantë për rastet e shkaktimit të 
zhurmave, dridhjeve ose rrezatimit jojonizues, kur ato kryhen në kundërshtim me 
rregullat përkatëse dhe kur rrezikojnë shëndetin e njeriut, ose të kafshëve. Nëpërmjet 
kësaj figure të re të veprës penale do të mund të kriminalizohen veprimtari të rrezikshme 
që lidhen në mënyrë specifike me ndotjen nga valët apo rrezet elektromagnetike dhe 
ndotjen akustike, të cilat mund të kthehen në një rrezik serioz për mjedisin dhe njeriun 
nëse nuk respektohen rregullat përkatëse.     

- Duke patur parasysh rëndësinë që ka mbrojtja e mjedisit jo vetëm nga ndotja, por 
edhe nga veprimtari të tjera të kundërligjshme që shkaktojnë dëmtimin apo degradimin e 
mjedisit, rekomandohet që të shtohet një vepër penale e re e “dëmtimit të mjedisit”, e cila 
do të kriminalizonte në mënyrë specifike disa veprimtari tejet shqetësuese dhe të 
dëmshme sikurse është edhe nxjerrja e paligjshme e rërës dhe zhavorrit nga shtrati i 
lumenjve, që rrezikon devijimin e tyre, si dhe shkaktimin e përmbytjeve130. Duke iu 
referuar modelit të KP të disa shteteve të tjera,131 rekomandohet që në strukturën e kësaj 
vepre të përfshihen ato veprimtari të kundërligjshme të njeriut që shkaktojnë degradimin 
apo dëmtimin e ajrit, ujit, tokës, duke përfshirë këtu në mënyrë specifike edhe përdorimin 

130 Shih I.Salihu, E drejta penale (Pjesa e Posaçme), vep. e cit., f. 382. 
131 KP i Kosovës në nenin 347 përfshin jo vetëm ndotjen e ajrit, ujit apo tokës, por edhe degradimin e tyre, 
si dhe shfrytëzimin jashtë mase të burimeve natyrore. Po kështu, në KP të Malit të Zi është parashikuar jo 
vetëm vepra penale e ndotjes së mjedisit (neni 303), por edhe vepra penale e dëmtimit të mjedisit (neni 
307). Në KP të Gjermanisë, në veprën e veçantë mbi rrezikimin e zonave të mbrojtura janë parashikuar 
edhe disa forma specifike të dëmtimit të mjedisit të këtyre zonave, të tilla si nxjerrja ose mbledhja e 
burimeve minerare ose e përbërësve të tjerë të tokës; gërmimi ose krijimi i pirgjeve; krijimi, ndryshimi ose 
eleminimi i trupave ujorë; etj. Në KP të Spanjës është parashikuar një dipozitë e përgjithshme, në të cilën, 
krahas veprimtarive të kundërligjshme që shkaktojnë shkarkime, çlirime, rrezatime, zhurma, dridhje në 
ajër, ujë, tokë, janë përfshirë edhe gërmimet, nxjerrjet dhe krijimi i pirgjeve me dhe, të cilat mund të 
dëmtojnë rëndë balancën e sistemeve natyrore (neni 325). Ndërkohë, në një dispozitë të veçantë (neni 330) 
është parashikuar vepra penale e dëmtimit të rëndë të zonave të mbrojtura natyrore në elementët që kanë 
shërbyer për klasifikimin e saj me këtë status të veçantë.  
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e kundërligjshëm të burimeve natyrore (si p.sh. burimet minerare) apo ndërtimet dhe 
punimet e ndryshme të kundërligjshme që shkaktojnë dëm të rëndë ndaj mjedisit. 
Ndërkohë, sipas këtij modeli, rastet kur vepra shkakton shkatërrimin apo dëmtimin në 
shkallë të gjerë të botës bimore ose shtazore, një dëmtim të papërmirësueshëm të 
mjedisit, rrezikimin e zonave të mbrojtura natyrore, apo kur ajo rrezikon ose shkakton 
dëmtimin e rëndë të shëndetit të njerëzve, do të jetë e nevojshme që të parashikohen si 
rrethana të cilësuara dhe veçanërisht të cilësuara të kësaj vepre.  

- Një vend të rëndësishëm në reformimin e sistemit të veprave penale kundër 
mjedisit do të kenë ndryshimet relevante në fushën e mbetjeve, të cilat do të zgjerojnë në 
mënyrë të ndjeshme fushën e zbatimit të ligjit penal në këtë sektor të rëndësishëm, si dhe 
do të shtojnë koncepte të reja në KP. Zëvendësimi i veprës penale shumë të kufizuar të 
transportimit të mbeturinave toksike me veprën penale të re të menaxhimit dhe trafikut të 
paligjshëm të mbetjeve, do të plotësojë boshllëkun ligjor në fushën e mbrojtjes juridike 
penale të mjedisit nga veprimtaritë e rrezikshme që lidhen me menaxhimin e integruar të 
mbetjeve, duke iu përshtatur njëkohësisht edhe zhvillimeve të rëndësishme që kanë 
ndodhur ndërkohë në legjislacionin përkatës sektorial.  

Miratimi i ligjit të ri “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” në vitin 2011, të 
përafruar plotësisht me direktivën përkatëse të BE-së, përbën një hap shumë të 
rëndësishëm drejt vendosjes së rregullave të duhuara dhe të forta në fushën e menaxhimit 
të mbetjeve në RSH, me synim mbrojtjen e mjedisit dhe të shëndetit të njeriut nga efektet 
negative që mund të sjellë si prodhimi i mbetjeve, ashtu edhe menaxhimi jo i duhur i tyre. 
Ky zhvillim i ri pritet të ketë një impakt pozitiv lidhur me situatën e menaxhimit të 
mbetjeve në RSH.132 Aktualisht, zbatimi i pjesës më të madhe të këtij kuadri të ri ligjor 
imponohet apo sigurohet përmes një sistemi modern të kundërvajtjeve administrative, për 
të cilat janë parashikuar edhe dënime të ashpra.  

Megjithatë, kjo nuk mund të konsiderohet si e mjaftueshme për një mbrojtje 
efektive të mjedisit, nën dritën e standartit minimal të përcaktuar në Direktivën e BE-së 
për krimin mjedisor, sipas të cilit është e domosdoshme që, së paku, shkeljet e rënda të 
legjislacionit kombëtar që transpozon direktivën e BE-së për mbetjet të parashikohen si 
vepra penale në KP. Në këtë kontekst, ana objektive e veprës penale të re të menaxhimit 
të paligjshëm të mbetjeve do të jetë shumë më e gjerë në krahasim me veprën penale 
aktuale të transportimit të mbeturinave toksike, pasi do të përfshijë detyrimisht të gjitha 
veprimtaritë e menaxhimit të integruar të mbetjeve, duke filluar nga grumbullimi, 
transporti, rikuperimi dhe asgjësimi i mbetjeve, e deri tek mbikëqyrja e këtyre 
operacioneve, kujdesi i mëtejshëm për vendet e asgjësimit, si dhe veprimet e ndërmarra 
në cilësinë e tregtarit apo agjentit, në kuptimin që ato kanë në ligjin e ri për menaxhimin e 
mbetjeve.  

Gjithashtu, në dallim nga objekti i kufizuar i nenit 202 të KP në fuqi, përgjegjësia 
penale nuk do të jetë e kufizuar vetëm në menaxhimin e kundërligjshëm të mbetjeve 
toksike dhe radioaktive. Rekomandohet që figura e thjeshtë e veprës të konsiderohet e 
kryer në momentin kur sjellja e kundërligjshme mund të shkaktojë pasoja të rënda në 
ajër, tokë, ujë, kafshë apo bimë, ose në njerëz, ndërsa rastet kur ajo ka shkaktuar pasoja të 
tilla, të parashikohen si rrethana të cilësuara dhe veçanërisht të cilësuara të veprës.  

132 Për më shumë, shih E.Turkeshi, Criminalizing Waste Management Activities in Albania in the Light of 
the European Union Legislation, të botuar në revistën European Journal of Crime, Criminal Law and 
Criminal Justice,  vol.22, Nr.1, Janar 2014, f.79-99. 
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Lidhur me format e veçanta të lëvizjeve ndërkufitare të mbetjeve, rekomandohet 
që ato të veçohen nga format e tjera të menaxhimit të mbetjeve, për shkak të elementëve 
të ndryshëm specifikë, sikurse përcaktohet edhe në direktivën e BE-së për krimin 
mjedisor. Megjithatë, për shkak të objektit të tyre të përbashkët, të gjithë format e 
lartpërmendura mund të bashkohen në një nen të vetëm të KP, duke ndjekur kështu 
modelin e disa shteteve të tjera si Gjermani apo Austri, të cilët formën e veçantë të 
lëvizjeve ndërkufitare të paligjshme të mbetjeve e kanë parashikuar në një paragraf të 
veçantë të të njëjtës dispozitë të KP që iu është kushtuar shkeljeve të rënda të 
legjislacionit mbi mbetjet.  

- Në lidhje me kriminalizimin e shkeljeve të rregullave të caktuara mbi materialet 
nukleare dhe substancat e tjera të rrezikshme radioaktive, sikurse përcaktohet në 
Direktivën e BE-së për krimin mjedisor, rekomandohet që të ndiqet modeli i Direktivës, 
por edhe i KP të shumë shteteve të tjera, të cilët i kanë përfshirë këto veprimtari të 
rrezikshme ndër veprat penale kundër mjedisit. Si rrjedhim, në kreun IV të pjesës së 
posaçme të KP propozohet që të shtohet një vepër e re mbi trajtimin e kundërligjshëm të 
substancave radioaktive dhe substancave të tjera të rrezikshme. Rekomandohet që në këtë 
vepër të përfshihen substancat e rrezikshme në tërësi.  

Vlen të theksohet se, me përjashtim të disa formave të reja, pjesa më e madhe e 
veprimeve dhe mosveprimeve të kundërligjshme që formojnë anën objektive të kësaj 
vepre penale sipas përcaktimeve të Direktivës së BE-së, aktualisht janë të dënueshme në 
bazë të disa neneve të tjera të KP, si vepra penale kundër rendit dhe sigurisë publike.133 
Në këtë drejtim, shtesa e re në kreun IV do të kërkojë një “zhvendosje” të tyre nga grupi i 
veprave penale kundër rendit dhe sigurisë publike në grupin e veprave penale kundër 
mjedisit. Rekomandohet që struktura e veprës penale të re mjedisore të “trajtimit të 
kundërligjshëm të substancave radioaktive dhe substancave të tjera të rrezikshme” të 
përfshijë një figurë të thjeshtë të karakterit formal apo të rrezikimit abstrakt, të plotësuar 
më tej me rrethana të cilësuara dhe veçanërisht të cilësuara që lidhen përkatësisht me 
shkaktimin e një dëmi të rëndë në cilësinë e ajrit, ujit, tokës, në kafshët apo bimët, si dhe 
shkaktimin e një dëmtimi të rëndë të shëndetit ose vdekjes së njeriut.  

- Lidhur me mbrojtjen e mjedisit nga efektet e dëmshme të substancave 
ozonholluese, rekomandohet që inkriminimimi i sjelljeve të kundërligjshme të 
parashikuara në Direktivën e BE-së për krimin mjedisor të bëhet në formën e një figure 
specifike të figurës së përgjithshme të veprës së lartpërmendur, për shkak të elementëve 
të ndryshëm të anës objektive të këtyre dy veprave. Si rrjedhim, propozohet që në kreun 
IV të shtohet vepra penale e re e “përdorimit të paligjshëm të substancave që hollojnë 
shtresën e ozonit”, e cila do të konsistojë në prodhimin, importimin, eksportimin, hedhjen 
në treg ose përdorimin, në kundërshtim me rregullat përkatëse,134 të substancave 
ozonholluese.  

133 Neni 281 (shkelja e rregullave mbi lëndët helmuese), neni 282 (shkelja e rregullave mbi lëndët plasëse, 
djegëse dhe radioaktive, neni 282/a (trafikimi i lëndëve plasëse, djegëse, helmuese dhe radioaktive). 
Rezulton se, në KP në fuqi është ruajtur kategorizimi i këtyre veprave si vepra kundër rendit dhe sigurisë 
publike, ashtu sikurse kanë qenë në KP të mëparshëm të vitit 1977 (shih nenin 226 të KP të mëparshëm 
mbi shkeljen e rregullave mbi lëndët plasëse, djegëse ose radioaktive).   
134 Në bazë të ligjit të ri kuadër, rregullat për prodhimin, importin, eksportin, hedhjen në treg dhe 
përdorimin e substancave ozonholluese miratohen nga Këshilli i Ministrave (neni 35/1 i ligjit Nr.10 431, 
datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, i ndryshuar). 
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- Duke u bazuar në faktin se disa veprimtari të caktuara kanë një potencial të madh 
për shkaktimin e dëmeve të rënda në mjedis, qëllimi kryesor i parandalimit të këtyre të 
fundit kërkon që në KP të përfshihen edhe disa vepra penale të tjera që lidhen me fazën 
“paraprake” të veprimtarisë ndotëse apo dëmtuese, së paku ato vepra që janë parashikuar 
në Direktivën e BE-së. Në këtë kontekst, në kreun IV të pjesës së posaçme të KP duhet të 
shtohet edhe vepra penale e re e operimit të kundërligjshëm të impianteve që rrezikojnë 
mjedisin. Sipas modelit të legjislacionit penal të shumë shteteve, si dhe të Direktivës së 
BE-së, kjo normë e re penale do të kriminalizojë ndërtimin dhe operimin, në kundërshtim 
me rregullat përkatëse, të një impianti, në të cilin kryhet një veprimtari e rrezikshme ose 
ruhen apo përdoren substanca ose përzierje të rrezikshme, që mund të shkaktojë jashtë 
impiantit një dëm të rëndë në cilësinë e ajrit, tokës, ujit, në kafshët ose bimët, apo 
vdekjen ose plagosjen e rëndë të ndonjë personi. Ndërkohë, rastet kur kjo vepër shkakton 
pasojat e rënda të lartpërmendura, rekomandohet që të parashikohen, përkatësisht, si 
rrethanë e cilësuar (pasojat e rënda në mjedis) dhe veçanërisht e cilësuar (pasojat e rënda 
në njerëz) e kësaj vepre penale. 

- Po kështu, duke patur parasysh rrezikshmërinë e disa mosveprimeve që lidhen me 
detyrimet ligjore që kanë subjekte të caktuara për të marrë masat e nevojshme për të 
eleminuar ndotjen e mjedisit dhe për të parandaluar shkaktimin e dëmit në mjedis, 
rekomandohet që në KP të shtohet një vepër specifike në formën e një figure formale dhe 
të klasifikuar si kundërvajtje penale, e cila do të konsistonte në mosmarrjen e masave për 
eleminimin e ndotjes së shkaktuar dhe për parandalimin e efekteve të tjera të dëmshme në 
mjedis, si dhe në mosinformimin e ARM-së për dëmin e shkaktuar në mjedis.135 Kjo do 
të bënte të mundur imponimin e duhur të këtyre rregullave, që synojnë kufizimin apo 
parandalimin e dëmeve të mëtejshme në mjedis.   

- Mbrojtja e mjedisit nga ndikimet negative që mund të sjellë lëshimi në të i 
organizmave të modifikuar gjenetikisht (OMGJ-ve) dhe harmonizimi i legjislacionit në 
këtë fushë relativisht të re kanë marrë një rëndësi të veçantë në kuadrin e legjislacionit 
mjedisor të BE-së. Direktiva përkatëse e BE-së e vitit 2001 është përfshirë edhe në 
shtojcat e Direktivës për krimin mjedisor.136 Sipas një përkufizimi të njohur 
ndërkombëtarisht, me OMGJ kuptohet  “çdo organizëm i gjallë, që zotëron një kombinim 
të ri të materialit gjenetik, që përftohet nëpërmjet përdorimit të bioteknologjisë 
moderne”.137 Sikurse është pranuar edhe në konventën ndërkombëtare “Për larminë 
biologjike”, “bioteknologjia moderne ka potencial të madh për mirëqenien e njeriut nëse 
zhvillohet dhe përdoret me masa të mjaftueshme sigurie për mjedisin dhe shëndetin e 
njeriut.”138  

Në këtë kontekst, edhe RSH i ka konsideruar OMGJ-të si një nga “nënfushat 
prioritare” në përafrimin e legjislacionit shqiptar me legjislacionin e BE-së në fushën e 

135 Shih nenin 50 të ligjit nr. 10 431/2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, në të cilin janë parashikuar detyrime 
specifike për operatorë të caktuar, që kanë shkaktuar një dëm apo paraqesin një kërcënim të drejtpërdrejtë 
për dëme në mjedis, si dhe detyrimet e organeve kompetente në këto raste. 
136 Shih Direktivën specifike 2001/18/KE mbi lëshimin e qëllimshëm në mjedis të OMGJ-ve. 
137 Shih nenin 3/g të Protokollit të Kartagjenës për Biosigurinë të Konventës “Për larminë biologjike”. Këtij 
përkufizimi i është referuar edhe ligji ynë “Për mbrojtjen e biodiversitetit” (neni 2, pika 20 e ligjit              
nr. 9587/2006).  
138 Preambula e Protokollit të Kartagjenës për Biosigurinë të Konventës “Për larminë biologjike”. 
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mjedisit.139 Aktualisht, në bazë të ligjit të ri kuadër (2011) shkarkimi i qëllimshëm në 
mjedis apo hedhja në treg e OMGJ-ve, që mund të shkaktojnë efekte të dëmshme mbi 
mjedisin dhe shëndetin e njeriut, është i ndaluar, me përjashtim të rasteve kur 
parashikohet ndryshe nga legjislacioni në fuqi, në përputhje me parimin e parandalimit 
dhe masave paraprake.140 Ndërkohë, hartimi i një legjislacioni të posaçëm për OMGJ-të, 
të përafruar me direktivën përkatëse të BE-së 2001/18/KE mbi lëshimin e qëllimshëm në 
mjedis të organizmave të modifikuar gjenetikisht është ende në proces.  

Në kuadrin e përafrimit të legjislacionit shqiptar me atë të BE-së, rekomandohet 
që paralelisht me miratimin e akteve të reja ligjore dhe nënligjore në fushën e OMGJ-ve 
të shtohet edhe një figurë e veçantë e veprës penale në KP, e cila do të kriminalizonte 
specifikisht shkeljet e rënda të këtij legjislacioni të ri, që mund të shkaktojnë një dëm të 
rëndë të mjedis. Kështu, sipas modelit të legjislacionit penal të disa shteteve të tjera 
evropiane,141 mund të parashikohet një vepër penale e veçantë, e cila do të konsistonte në 
shkarkimin e qëllimshëm në mjedis apo hedhjen në treg të OMGJ-ve, në kundërshtim me 
rregullat e përcaktuara që synojnë mbrojtjen e mjedisit dhe të shëndetit të njeriut nga efektet 
negative të modifikimeve gjenetike, duke rrezikuar në këtë mënyrë shkaktimin e pasojave të 
rënda në mjedis ose në shëndetin e njeriut.  

- Në fushën e mbrojtjes juridike penale të florës dhe faunës rekomandohet që të 
bëhen ndryshime dhe plotësime të rëndësishme në kreun IV të pjesës së posaçme të KP, 
të cilat nuk duhet të kufizohen në plotësimin e standartit minimal të Direktivës së BE-së 
për krimin mjedisor. Dispozitat penale të pandryshuara që në kohën e miratimit të tyre në 
vitin 1995 duhet të përshtaten me zhvillimet e reja në legjislacionin përkatës shqiptar në 
mbrojtje të bimëve, kafshëve, biodiversitetit dhe zonave të mbrojtura. Në këtë kontekst, 
rekomandohet që në këtë kre të veçantë të KP, krahas ndryshimeve të rekomanduara në 
lidhje me veprat penale aktuale, të shtohen edhe këto vepra penale të reja: Gjuetia e 
paligjshme; Vrasja dhe keqtrajtimi i kafshëve; Prodhimi dhe shpërndarja e produkteve 
mjekësore veterinare që janë të dëmshme për kafshët; Shkelja e rregullave të ushtrimit të 
praktikës mjekësore veterinare; Vrasja, shkatërrimi, mbajtja ose marrja e individëve të 
llojeve të kafshëve ose bimëve të mbrojtura; Shkatërrimi i habitateve; Tregtimi i 
paligjshëm i llojeve të kafshëve ose bimëve të mbrojtura.  

Sikurse vihet re, një vend të rëndësishëm do të kenë normat penale në mbrojtje të 
jetës, shëndetit dhe mirëqenies së kafshëve. Përveç tre veprave të fundit, të cilat, sipas 
modelit të Direktivës së BE-së, janë të përbashkëta për florën dhe faunën, veprat e tjera 
fokusohen specifikisht tek mbrojtja e kafshëve. Disa prej këtyre të fundit nuk janë 
krejtësisht të panjohura për legjislacionin shqiptar, pasi, me disa ndryshime, ato kanë 
qenë pjesë e KP të mëparshme.142 Vlen të theksohet se një rëndësi e veçantë iu duhet 
kushtuar mbrojtjes juridike penale të florës dhe faunës të mbrojtur, habitatit të tyre143 dhe 
zonave të mbrojtura, të cilat përfaqësojnë një risi për të drejtën tonë penale. Veprat penale 

139 Shih Këshilli i Ministrave, Plani Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit 2012-
2015, Korrik 2012. 
140 Neni 36/1 i ligjit nr. 10 431/2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”. 
141 Shih për shembull Anglinë, Francën, Italinë dhe Kroacinë në vështrimin krahasues në pikën 3.4 të këtij 
punimi. 
142 Shih pikën 2.1 të këtij punimi. 
143 Në bazë të përkufizimit të dhënë në ligjin “Për mbrojtjen e biodiversitetit”, habitati është “mjedisi i disa 
individëve, bimorë ose shtazorë, i popullatave ose i bashkësive të tyre”. (neni 2/7 i ligjit nr.9587/2006, i 
ndryshuar). 
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të reja në këtë fushë të veçantë duhet të plotësojnë standartin minimal të Direktivës së 
BE-së për krimin mjedisor, i cili shërben si një model kryesor në këto raste. Ndërkohë, 
duke patur parasysh ndarjen e mëtejshme në legjislacionin përkatës në lloje të mbrojtura 
dhe lloje veçanërisht të mbrojtura, apo habitate të tyre brenda zonave të mbrojtura ose 
jashtë tyre, rekomandohet që të ndiqet modeli kroat, i cili i ka veçuar si rrethana të 
cilësuara të veprave përkatëse, rastet kur ato kryhen përkatësisht ndaj llojeve veçanërisht 
të mbrojtura të florës dhe faunës së egër, si dhe ndaj habitateve në zonat e mbrojtura.144  

- Në ngjashmëri me peshkimin e paligjshëm, ana objektive e veprës penale të 
gjuetisë së paligjshme mund të përfshijë gjuetinë e faunës së egër në kohë dhe zona të 
ndaluara, krahas ushtrimit të gjuetisë pa lejen përkatëse. Po kështu, kryerja e veprës me 
mjete të rrezikut të përbashkët ose të shkatërrimit masiv mund të parashikohet si rrethanë 
e cilësuar e veprës penale të gjuetisë së paligjshme. Ndërkohë, rastet që lidhen me vrasjen 
dhe marrjen e kundërligjshme të llojeve të faunës së egër të mbrojtur, do të përfshihen në 
një vepër penale të veçantë, e cila sikurse u përmend më lart do t’iu kushtohet veçanërisht 
faunës dhe florës së mbrojtur. 

- Lidhur me mbrojtjen e kafshëve nga veprime ose mosveprime të caktuara që bien 
ndesh me mirëqenien145 e tyre, e cila do të jetë një risi për KP në fuqi, rekomandohet që 
të ndiqet modeli i ndryshimeve më të fundit në KP italian, në të cilin tashmë vepra të tilla 
janë ngritur edhe në nivelin e krimit. Si rrjedhim, ana objektive e veprës penale të re të 
“vrasjes dhe keqtrajtimit të kafshëve” mund të përfshijë vrasjen e pajustifikuar të kafshës, 
si dhe disa veprime që bien ndesh me mirëqenien e kafshëve, të cilat janë të ndaluara 
shprehimisht në bazë të ligjit të ri “Për Shërbimin Veterinar”,146 të tilla si shkaktimi i 
torturës apo i vuajtjeve dhe dhimbjeve të panevojshme, vënia e kafshës nën ngarkesa 
fizike duke mos marrë parasysh aftësitë e tyre anatomike ose fiziologjike, përdorimi i 
kafshëve për luftime apo shfaqje që shkaktojnë dhimbje, dëmtime, plagosje ose ngordhje 
të kafshëve, braktisja e kafshës nga pronari ose kujdestari i saj, etj. Ndërkohë, rastet kur 
këto të fundit shkaktojnë ngordhjen e kafshës, duke qenë se tregojnë për një rrezikshmëri 
më të lartë të tyre, mund të parashikohen si rrethana të cilësuara të kësaj vepre penale. Po 
kështu, në rrethanat e cilësuara të veprës mund të përfshihen edhe rastet kur veprimet e 
ndaluara kryhen në prezencë të të miturve, duke nxitur tek ata sjelljet e dhunshme dhe 
mizore ndaj kafshëve.  

- Në grupin e veprave që cënojnë shëndetin dhe jetën e kafshëve, rekomandohet që 
të shtohet edhe një vepër penale e re me subjekt të posaçëm, e cila do të konsistonte në 
shkeljen e rregullave të ushtrimit të praktikës mjekësore veterinare, që shkakton 
sëmundjen apo përkeqësimin e konsiderueshëm të sëmundjes, ose ngordhjen e kafshëve. 
Nëse kjo vepër shkakton një dëm të konsiderueshëm, atëherë mjeku veterinar apo 
personat e tjerë që ushtrojnë praktikën mjekësore veterinare147 do të dënohen më rëndë, 
pasi kjo rrethanë do të formonte rrethanë të cilësuar të kësaj vepre penale. 

144 Shih nenet 200-202 të KP të Kroacisë, pas transpozimit të Direktivës së BE-së për krimin mjedisor. 
145 Sipas ligjit nr.10 465, datë 29.9.2011 “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, neni 4/57 :  
“Mirëqenie e kafshës” ka të bëjë me gjendjen në të cilën kafsha jeton, nëse është e shëndetshme, në gjendje 
të rehatshme, e mirushqyer, e sigurt, në gjendje të shprehë sjellje natyrale dhe nëse nuk vuan nga gjendje të 
papëlqyeshme, si frika, dhimbja e ankthi. 
146 Shih nenin 76 të ligjit nr.10 465, datë 29.9.2011 “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”. 
147 Në nenin 105 të ligjit nr.10 465/2011 “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë” janë 
përcaktuar personat që mund të ushtrojnë praktikën mjekësore veterinare në RSH. 
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- Po kështu, në këtë grup veprash është e nevojshme që të përfshihet edhe një vepër 
e rrezikimit abstrakt që mund të sjellë pasoja të rënda në mjekimin apo parandalimin e 
sëmundjeve të kafshëve, sikurse është prodhimi dhe shpërndarja e produkteve mjekësore 
veterinare që janë të dëmshme për kafshët. Sipas modelit të KP të shteteve të tjera,148 kjo 
vepër do të konsiderohet e kryer kur një person, me dashje ose pakujdesi, prodhon me 
qëllim shitjen ose vë në qarkullim produkte që përdoren për mjekimin ose parandalimin e 
sëmundjes në kafshë, kur këto produkte janë të dëmshme për shëndetin ose jetën e tyre. 
Në ngjashmëri me veprën e lartpërmendur, rastet kur kjo vepër shkakton ngordhjen e një 
numri të madh të kafshëve apo një dëm të konsiderueshëm duhet të parashikohen si 
elementë të cilësuar të anës objektive të veprës. 

- Duke patur parasysh se shumica e veprave penale kundër mjedisit do të jenë vepra 
që kryhen me të dy format e fajit, rekomandohet që për secilën vepër të parashikohen 
dispozita të veçanta për rastet kur ato kryhen nga pakujdesia. Ky model, i cili rezulton të 
jetë aplikuar në shumë shtete, do të mund të siguronte një përshtatje më të mirë të 
sanksionit me formën e fajit me të cilën është kryer vepra. Në mënyrë që këto shtesa të 
reja të përshtaten me ndërtimin e pjesës së posaçme të KP në fuqi,149 do të jetë e 
nevojshme që për secilën nga këto vepra, ligjvënësi të parashikojë dy nene të veçanta, në 
varësi të formës së fajit. Megjithatë, për të mos e rënduar së tepërmi KP me përsëritje të 
evitueshme, rekomandohet që, aty ku është e mundur, të ndiqet modeli i dispozitivëve 
referues, sipas të cilit norma e veçantë mbi veprën e kryer nga pakujdesia referon në 
normën pararendëse mbi veprën e kryer me dashje për sa i përket elementëve të 
përbashkët të figurës së veprës penale.150   

- Rrethanat e cilësuara dhe veçanërisht të cilësuara të veprave penale kundër 
mjedisit do të duhet të zgjerohen më tej, në mënyrë që të mund të pasqyrojnë nivele të 
ndryshme të rrezikshmërisë së sjelljes kriminale, duke përfshirë edhe pasoja të rënda që 
lidhen në mënyrë të drejtpërdrejtë me mjedisin, të cilat janë pranuar në shumë KP të 
shteteve të tjera, të tilla si: asgjësimi i plotë ose i pjesshëm i botës bimore ose shtazore, 
dëmtimi apo shkatërrimi i papërmirësueshëm i cilësisë së ajrit, ujit ose tokës etj. Kështu, 
në veprat penale të ndotjes së mjedisit, ato do të duhet të shërbejnë për të veçuar nga 
njëra-tjetra format e ndotjes me shkallë të ndryshme të rrezikshmërisë. Në këtë kontekst, 
rekomandohet që norma penale përkatëse të ndërtohet me disa paragrafë, në të cilët do të 
mund të parashikohen në mënyrë të shkallëzuar figurat e ndryshme të veprës, 
përkatësisht, një figurë e thjeshtë e rrezikimit abstrakt, një figurë e cilësuar e rrezikimit 
konkret si vepër “autonome”, si dhe figurat veçanërisht të cilësuara të rrezikimit konkret 
ose të dëmtimit për secilën prej dy figurave të lartpërmendura. Duke patur parasysh se 
vepra mund të kryhet me të dy format e fajit, do të jetë e nevojshme që modeli i 
lartpërmendur të ndiqet edhe në rastin kur vepra kryhet nga pakujdesia. Në këtë mënyrë, 
do të mund të sigurohej një përshtatje më e mirë e sanksionit për secilën figurë konkrete 
të veprës penale.  

148 Shih për shembull nenin 207 të KP të Kroacisë dhe nenin 351 të KP të Kosovës. 
149 Për shkak të mënyrës se si është ndërtuar në tërësinë e saj pjesa e posaçme e KP në fuqi, nuk do të ishte 
e mundur që të ndiqej modeli i shumë KP të shteteve të tjera, të cilat i kanë parashikuar në paragrafë të 
veçantë të të njëjtit nen rastet kur e njëjta vepër kryhet nga pakujdesia.  
150 Një model i tillë është ndjekur edhe nga ligjvënësi austriak në ndërtimin e normave përkatëse të KP 
(shih përkatësisht seksionet 181, 181c, 181e, 181g, 181i dhe 183 të KP të Austrisë mbi veprat penale 
kundër mjedisit).  
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- Një vëmendje e veçantë iu duhet kushtuar rrethanave të cilësuara që lidhen 
drejtpërdrejt me rrezikimin ose dëmtimin e mjedisit dhe veçanërisht të zonave të 
mbrojtura, duke mos u kufizuar në ato rrethana që lidhen me pasojat e rënda për 
shëndetin ose jetën e njerëzve apo pasojat e rënda materiale. Një model i mirë në këtë 
drejtim janë edhe rrethanat e cilësuara të parashikuara për herë të parë në kreun IV të KP 
me shtesat e vitit 2008.151 Rastet kur vepra penale kryhet në zona të mbrojtura 
rekomandohet që të klasifikohen si rrethana të cilësuara edhe për veprën penale të prerjes 
së paligjshme të pyjeve, për të cilën aktualisht ato janë parashikuar si pjesë e figurës së 
kundërvajtjes penale në kontektin e përcaktimit të elementit të domosdoshëm të 
“pasojave të rënda” në VKM nr.108, datë 27.01.2009 “Për kriteret e cilësimit të 
shkeljeve, me pasoja të rënda, në pyje”. Shtimi i rrethanave apo elementeve të reja që 
lidhen drejtpërdrejt me efektet në mjedis është në të njëjtën kohë një domosdoshmëri në 
kuadrin e plotësimit të standartit minimal të Direktivës së BE-së për krimin mjedisor 
2008/99/KE. Gjithashtu, një qasje e tillë do të plotësonte skemën e veprave penale kundër 
mjedisit me figurat e munguara të dëmtimit konkret të mjedisit, të cilat sikurse është 
theksuar nga autorët Mandiberg dhe Faure, janë të domosdoshme për një skemë sa më të 
plotë, që do të përshtatej dhe do të pasqyronte shkallët e ndryshme të rrezikshmërisë së 
sjelljes kriminale.  

- Gjithashtu, rekomandohet që kryerja e veprës penale në bashkëpunim të shtohet si 
rrethanë e cilësuar në disa vepra penale kryesore që kryhen me dashje, sikurse janë 
menaxhimi dhe trafiku i paligjshëm i mbetjeve, trajtimi i kundërligjshëm i substancave 
radioaktive dhe substancave të tjera të rrezikshme, prerja e paligjshme e pyjeve, peshkimi 
i paligjshëm, gjuetia e paligjshme. Ndërkohë, në raste të caktuara mund të shtohet edhe 
rrethana e cilësuar që lidhet me cilësitë e veçanta të personit që në kundërshtim me 
detyrën e tij lejon kryerjen e veprës penale, duke mos vepruar në rastet e shkeljeve ligjore 
të konstatuara gjatë inspektimit të kryer, duke mos kryer inspektimin e detyrueshëm apo 
duke dhënë leje që janë haptazi të paligjshme për veprimtari ndotëse ose veprimtari të 
tjera të rrezikshme që përbëjnë vepër penale.152 Për veprat penale që shpesh përfshijnë 
edhe qëllimin e posaçëm të përfitimit, sikurse është për shembull rasti i veprës penale të 
menaxhimit të paligjshëm të mbetjeve, rekomandohet që kryerja e veprës me këtë qëllim 
të posaçëm të shtohet ndër rrethanat e cilësuara të veprës, duke ndjekur pjesërisht 
modelin e KP gjerman, i cili e parashikon këtë rrethanë të cilësuar për pothuajse të gjithë 
veprat penale kundër mjedisit, në dispozitën e përbashkët mbi rastet veçanërisht të rënda 
të krimit mjedisor. 

- Duke patur parasysh se RSH-ja nuk e ka implementuar Konventën e KE-së mbi 
mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet të drejtës penale (1998), e cila do të lehtësonte disi 
procesin e transpozimit të Direktivës së BE-së për krimin mjedisor duke qenë se kjo e 
fundit është bazuar pothuajse plotësisht në këtë konventë të rëndësishme ndërkombëtare, 
reforma në kreun IV të pjesës së posaçme të KP tonë do të jetë shumë më e gjerë në 

151 Me shtesat e vitit 2008, për herë të parë janë parashikuar rrethana cilësuese që lidhen me shkaktimin e 
dëmeve të rënda dhe të zgjatura në kohë ndaj mjedisit apo zonave të mbrojtura (neni 206/a, paragrafi i tretë 
dhe neni 206/b, paragrafi i dytë). 
152 Kjo rrethanë e cilësuar e lidhur me cilësitë e veçanta të subjektit të veprës mund të parashikohet për 
shembull, në rastin e veprës penale të menaxhimit të paligjshëm të mbetjeve, sipas modelit të KP të 
Polonisë, neni 183/3. Në KP të Spanjës ajo është parashikuar si një vepër penale e veçantë që referon 
njëherësh në disa vepra penale kundër mjedisit (shih nenin 329). 
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krahasim me atë të disa shteteve të tjera që e kanë bërë më herët përshtatjen e 
legjislacionit të tyre penal me kërkesat e Konventës së KE-së. 

- Krahas riformulimit të dispozitave aktuale dhe plotësimit të tyre me një numër jo 
të vogël të normave të reja, një sfidë e veçantë për ligjvënësin shqiptar në fushën e 
reformimit të kreut IV të pjesës së posaçme të KP do të shfaqet në rishikimin e 
sanksioneve aktuale dhe hartimin e sanksioneve të normave të reja, të cilat duhet të 
përshtaten me shkallën e rrezikshmërisë së veprave përkatëse, duke synuar njëkohësisht 
përmbushjen e kërkesës specifike të Direktivës së BE-së për dënime “efektive, 
proporcionale dhe shkurajuese”.  

Plotësimet dhe ndryshimet e rekomanduara më lart lidhur me figurat e thjeshta 
dhe të cilësuara të veprave penale kundër mjedisit, si dhe ato që lidhen me diferencimin 
në bazë të formës së fajit shërbejnë si një bazë e mirë për të ndërtuar një sistem që 
përshtatet me shkallët apo nivelet e ndryshme të katër modeleve kryesore të veprave 
penale mjedisore të evidentuara nga autorët Mandiberg dhe Faure, sistem i cili, mund të 
ndihmojë ligjvënësin në përshtatjen më të mirë të sanksionit me shkallën e rrezikshmërisë 
së veprës, në respektim të kërkesave të parimit të proporcionalitetit.153  

Ky qëndrim do të evitonte njëkohësisht edhe problematikat e shfaqura lidhur me 
sanksionet e parashikuara në kreun IV të pjesës së posaçme të KP në fuqi, sikurse është 
rasti i sanksionit më të rëndë (vetëm me burgim) të parashikuar për kundërvajtjen penale 
të prerjes së drurëve në pemëtore, ullishta e vreshta (neni 206/2), ndonëse për nga shkalla 
e rrezikshmërisë shoqërore nuk mund të thuhet se ajo është më e rrezikshme se disa 
kundërvajtje penale të tjera, për të cilat, ose është parashikuar edhe dënimi me gjobë si 
një alternativë e mundshme, ose ky i fundit është e vetmja alternativë e parashikuar në 
sanksionin e normës përkatëse.154  

- Duke iu referuar tërësisë së veprave penale kundër mjedisit me plotësimet e 
lartpërmendura, rekomandohet që të shtohen rastet kur sanksioni i normës së veçantë 
përmban si alternativë të vetme dënimin me burgim, duke përjashtuar dënimin me gjobë 
si alternativë të mundshme, veçanërisht në rastet e figurave të cilësuara dhe veçanërisht të 
cilësuara të veprave penale, por pa përjashtuar këtu edhe raste të veçanta kur 
rrezikshmëria e lartë e veprës justifikon parashikimin e dënimit me burgim si të vetmin 
lloj dënimi edhe për figurën e thjeshtë të veprës, pavarësisht se ajo mund të përbëjë në 
vetvete një vepër të rrezikimit, sikurse është për shembull rasti i veprës penale të operimit 
të kundërligjshëm të impianteve të rrezikshme, apo të trajtimit të kundërligjshëm të 
substancave radioaktive dhe substancave të tjera të rrezikshme, etj.  

Në kushtet kur dënimet kumulative (dy dënime kryesore njëherësh) nuk mund të 
parashikohen për asnjë vepër penale në KP tonë, ashpërsimi i dënimit në rastet me 
rrezikshmëri të lartë do të jetë e nevojshme që të fokusohet kryesisht në kufizimin e 
llojeve të dënimeve, duke përjashtuar dënimin me gjobë si alternativë të mundshme, si 
dhe në rritjen e kufijve të masës së dënimit me burgim të parashikuar në sanksionin e 
normave përkatëse. Lidhur me masën maksimale të dënimit me burgim në raste 
veçanërisht të rënda, do të jetë e nevojshme që ajo të “harmonizohet” me maksimumin 

153 Shih S.F.Mandiberg, M.G. Faure, A graduated punishment approach to environmental crimes: Beyond 
vindication of administrative authority in the United States and Europe, vep. e cit., f.493-501. 
154 Shih sanksionin e parashikuar për kundërvajtjet penale të ndotjes së ajrit (neni 201/1), peshkimit të 
ndaluar, veçanërisht atij të kryer me mjete të rrezikut të përbashkët (neni 204/2), të prerjes së paligjshme të 
pyjeve (neni 205) apo të shkeljes së karantinës së bimëve dhe kafshëve (neni 207). 
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më të lartë të parashikuar aktualisht për një nga krimet mjedisore (20 vjet), pas 
ndryshimeve të vitit 2013 që sollën njëkohësisht edhe rritjen e maksimumit të 
përgjithshëm të dënimit me burgim (35 vjet).  

Në shtetet e tjera shfaqen eksperienca nga më të ndryshmet lidhur me sanksionet e 
parashikuara për veprat penale kundër mjedisit dhe në përgjithësi vihet re një tendencë 
drejt ashpërsimit të tyre. Në disa prej tyre, sikurse rezulton edhe nga vështrimi krahasues 
që ishte pjesë e këtij punimi, janë parashikuar edhe dënime kumulative. Ndërkohë ka 
edhe raste si ai i Austrisë, e cila parashikon edhe dënimin me burgim të përjetshëm si një 
nga alternativat e mundshme për veprat e kryera me dashje që shkaktojnë vdekjen e një 
numri të madh të njerëzve.155  

- Duke qenë se kufijtë e masës së dënimit me burgim shërbejnë njëkohësisht për të 
bërë klasifikimin e një vepre të caktuar si krim apo kundërvajtje penale, rekomandohet që 
të evitohet masa maksimale prej dy vitesh burgim për figura të veprave penale me 
rrezikshmëri jo të ulët, duke qenë se cilësimi i veprës si kundërvajtje penale do të 
ndikonte direkt në zbatueshmërinë e disa instituteve të rëndësishme të së drejtës penale, si 
p.sh. tentativa.  

- Gjithashtu, në përcaktimin e kufijve të masës së dënimit kryesor duhet të merret 
parasysh edhe ndikimi që ato kanë mbi masën korreponduese të dënimit me gjobë për 
personat juridikë, të parashikuar në dispozitat referuese të ligjit të posaçëm   
nr.9754/2007. Kjo është një çështje e rëndësishme duke patur parasysh se veprat më të 
rënda mjedisore zakonisht kryhen në emër ose në dobi të personave juridikë156.  

- Në kuadrin e përshtatjes së KP shqiptar me burimet kryesore të së drejtës penale 
ndërkombëtare në fushën e krimeve ndërkombëtare që kanë për objekt të tyre vlerat e 
mbrojtura nga e drejta ndërkombëtare, do të duhet që, së paku, të zbatohet propozimi për 
plotësime të nevojshme në format e veçanta të krimeve kundër njerëzimit të parashikuara 
në kreun e parë të pjesës së posaçme të KP, në drejtim të detajimit të mëtejshëm të 
tyre,157 në mënyrë që të mund të përfshihen edhe format konkrete të veprimeve që 
drejtohen kundër mjedisit, të cilat aktualisht janë të parashikuara në Statutin e Romës. Në 
këtë kontekst, me synim mbrojtjen sa më efektive të mjedisit, mund të shkohet edhe më 
tej duke përfshirë edhe figurën e veçantë të krimit ndërkombëtar të dëmtimit serioz të 
mjedisit, e cila parashikohej në Projekt Draftin e krimeve kundër paqes dhe sigurisë së 
njerëzimit dhe që aktualisht është rekomanduar që të shtohet si krim i pestë ndërkombëtar 
në Statutin e Romës të GJNP-së.   

- Lidhur me zbatimin në praktikë të kreut IV të pjesës së posaçme të KP, nga të 
dhënat statistikore rezulton se në periudhën 2004-2012, me përjashtim të një rasti të 
vetëm të vitit 2011, çështjet gjyqësore me persona të dënuar për vepra penale kundër 
mjedisit janë përqendruar vetëm tek kundërvajtjet penale. Vendin e parë në strukturën e 
kriminalitetit mjedisor e zë kundërvajtja penale e prerjes së paligjshme të pyjeve, e 
ndjekur nga kundërvajtjet penale të peshkimit të ndaluar, ndotjes së ajrit, si dhe prerjes së 
drurëve dekorativë dhe frutorë.  

- Vlen të theksohet mungesa pothuajse e plotë e çështjeve të gjykuara për dy krimet 
serioze në fushën e pyjeve, të shtuara në vitin 2008 (shkatërrimi me zjarr i pyjeve dhe i 

155 Shih seksionet 180(2), 181b(2), 181d(2) të KP të Austrisë. 
156 S. Bell, D. McGillivray, Environmental Law, vep.e cit., f.264. 
157 Shih J.Xhafo, E drejta penale ndërkombëtare, Shtëpia Botuese GEER, Tiranë, 2009, f.76, si dhe   
I.Elezi, E drejta penale (Pjesa e Posaçme), vep. e cit., f. 23, 28.  
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mjedisit pyjor, shkatërrimi nga pakujdesia me zjarr i pyjeve dhe i mjedisit pyjor), 
veçanërisht për krimin e kryer me dashje, ndonëse numri i procedimeve të regjistruara 
nga prokuroria për këtë vepër ka patur një tendencë të dukshme në rritje gjatë katër viteve 
pas hyrjes në fuqi të shtesave përkatëse në KP.  

Ky fakt bie në kontrast të fortë me politikën e dënimit të ndjekur nga ligjvënësi 
kundër këtyre krimeve përmes sanksioneve të parashikuara në KP, e cila rezulton të ketë 
qenë në vijimësi një politikë e ashpër, në përshtatje me shkallën e lartë të rrezikshmërisë 
së tyre shoqërore. Nga të dhënat e prokurorisë rezulton se, në shumicën e rasteve, shkak 
për mosdërgimin e çështjeve për gjykim për këto krime të përhapura në RSH ka qenë 
mosidentifikimi i autorit të krimit, që ka çuar në pezullimin e hetimeve të filluara nga 
prokuroria. Në këtë kontekst, veprat penale në fushën e pyjeve janë bërë objekt i 
rekomandimeve specifike të Këshillit të Ministrave për prokurorinë në këto vitet e fundit, 
përmes të cilave është theksuar domosdoshmëria e përmirësimit të cilësisë së hetimeve, 
që shtron kërkesën për intensifikim të shkëmbimit të informacionit midis organit të 
Prokurorisë dhe shërbimeve të Policisë Pyjore, tashmë pjesë e ISHMPU-së. Problematika 
e lidhur me identifikimin e autorëve të veprave penale mjedisore është evidentuar edhe në 
shtete të tjera si problemi kryesor që shfaqet në hetimin e këtyre veprave, i cili kërkon një 
bashkëpunim më të mirë midis institucioneve kompetente.158  

- Aktualisht statistikat zyrtare të prokurorisë dhe të Ministrisë së Drejtësisë nuk 
kanë të dhëna të veçanta për persona juridikë të dënuar për vepra penale kundër mjedisit. 
Kjo duhet vlerësuar edhe në kontekstin e përgjithshëm të zbatimit shumë të rrallë të ligjit 
penal ndaj personave juridikë në bazë të KP dhe të ligjit të posaçëm të vitit 2007.  

Në kuadrin e reformimit të kreut IV të pjesës së posaçme të KP, do të jetë e 
domosdoshme që hetimet e veprave penale kundër mjedisit të shtrihen edhe në çështje 
komplekse që lidhen me personat juridikë, duke patur parasysh se edhe dëmi i shkaktuar 
apo i kërcënuar për mjedisin në këto raste është potencialisht më i rëndë, veçanërisht në 
rastet e personave juridikë që operojnë në kundërshtim me ligjin në disa industri të 
caktuara.  

- Nga këndvështrimi i autorëve të veprave penale kundër mjedisit, rezulton se pjesa 
më e madhe e të pandehurve kanë qenë të papunë, me arsim deri 9-vjeçar dhe me 
vendbanim në komuna, ndërsa një numër shumë i vogël i të pandehurve janë nga sektori 
shtetëror dhe me arsim të lartë. Në këtë kontekst, niveli i ulët arsimor dhe niveli i lartë i 
papunësisë janë konsideruar në vazhdimësi si faktorë kriminogjenë që kanë ndikuar në 
kryerjen e veprave penale kundër mjedisit. Ndonëse në shumicën e rasteve personat e 
përfshirë në kryerjen e veprave penale kundër mjedisit kanë qenë persona të rritur (mbi 
18 vjeç), tendenca në rritje e numrit të të miturve autorë të këtyre veprave është një 
fenomen shqetësues që shtron ndër të tjera kërkesën për ndërgjegjësim më të hershëm 
mbi çështjet e mbrojtjes së mjedisit.   

- Një rol të rëndësishëm në parandalimin e kriminalitetit mjedisor kanë edhe masat 
e tjera parandaluese, duke filluar që nga kryerja e reformave të nevojshme në kuadrin 
ligjor dhe atë institucional në fushën e mbrojtjes së mjedisit, veçanërisht në drejtim të 
forcimit të kapaciteteve administrative kontrolluese, të cilat janë të domosdoshme për të 

158 Shih për shembull B.Dobovšek, R.Praček, Solving Problems Related to Environmental Crime 
Investigations, në NATO Advanced Research Workshop Managing Global Environmental Threats to Air, 
Water and Soil - Examples from South Eastern Europe, 2010, në faqen e internetit <http://www.fvv.uni-
mb.si/NATO_ARW/documents/NATO%20ARW_Abstract_Dobovsek_Pracek.pdf> 
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siguruar zbatimin dhe imponimin efektiv të ligjit. Vlen të theksohet këtu përpjekja 
serioze e ligjvënësit shqiptar në vitin 2011 për ndërmarrjen e një reforme të thellë në 
sistemin e inspektorateve në RSH, e cila ka patur si synim që të rrisë efikasitetin dhe 
eficencën e inspektorateve. Ndërkohë, po aq i rëndësishëm do të jetë sigurimi i 
vazhdueshëm i burimeve dhe investimeve për zbatimin në praktikë të reformave ligjore 
dhe institucionale, të cilat kërkojnë investime të mëdha dhe të qëndrueshme, veçanërisht 
në kushtet kur në raport progreset për RSH-në, ndër të tjera, Komisioni Evropian ka 
inkurajuar përpjekjet për rritjen progresive të numrit të personelit në inspektorate. 

- Një element i rëndësishëm dhe i domosdoshëm për parandalimin e shkeljeve 
mjedisore është edhe trajnimi i vazhdueshëm i punonjësve të autoriteteve përkatëse që 
merren me kontrollin e zbatimit të ligjit, krahas trajnimit të vetë operatorëve, të cilët janë 
të detyruar të kryejnë vetëmonitorimin, që është një faktor i rëndësishëm në rritjen e 
përgjegjshmërisë së operatorëve në respektimin e legjislacionit mjedisor dhe të kushteve 
të lejes përkatëse mjedisore. Një mbështetje të rëndësishme në këtë drejtim ka dhënë dhe 
vazhdon të japë REC Shqipëri, i cili ka ofruar ndihmën dhe përvojën e tij në 
programimin, organizimin dhe realizimin e veprimtarive të ndryshme ndërgjegjësuese, të 
kryera në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit. Po kështu, në kuadrin e projektit 
SELEA të financuar nga BE, autoritetet publike mjedisore në nivel qëndror dhe vendor 
kanë patur mundësinë të përfitojnë asistencë teknike për forcimin e kapaciteteve të tyre 
në fushën e zbatimit të legjislacionit mjedisor.  

Në këtë kontekst, mundësitë në rritje për përmirësime të dukshme në forcimin e 
kapaciteteve përmes trajnimeve të vlefshme dhe të përditësuara duhet të shërbejnë si një 
nxitje e rëndësishme për stafin e kualifikuar për të sjellë ndryshime të rëndësishme lidhur 
me zbatimin në praktikë të legjislacionit mjedisor. 

- Një problematikë e veçantë, e cila lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë me zbatimin 
dhe respektimin e ligjit konsiston në nivelin e ulët të ndërgjegjësimit publik, që ka çuar 
në mungesën e një reagimi publik të fortë ndaj situatës së zbatimit të ulët të ligjit 
mjedisor. Në këtë kontekst, një rëndësi të veçantë merr zbatimi në praktikë i kërkesave 
ligjore që synojnë të mundësojnë një nivel më të lartë të ndërgjegjësimit mjedisor, ndër të 
cilat përfshihet edhe rritja e ndërgjegjësimit mjedisor nëpërmjet sistemit arsimor, që është 
një instrument i rëndësishëm i politikës së mbrojtjes së mjedisit, i parashikuar 
shprehimisht në ligjin “Për mbrojtjen e mjedisit”. Gjithashtu, do të jetë e domosdoshme 
që të garantohet një vazhdimësi në rezultatet pozitive të arritura së fundi në fushën e aksesit 
të publikut në informacion.   

- Një rol të rëndësishëm në drejtim të ndërgjegjësimit të publikut në tërësi kanë 
edhe organizatat mjedisore të shoqërisë civile, për shkak të rolit aktiv që ato duhet të kenë 
gjatë procesit të anëtarësimit të RSH-së në BE. Në këtë kontekst, një rëndësi të veçantë 
ka marrë edhe përforcimi i kapaciteteve të OSHC-ve mjedisore. Në kuadrin e përgatitjeve 
për anëtarësim në BE, mundësi të shumta trajnimi dhe specializimi janë tashmë në 
dispozicion të OSHC-ve mjedisore në RSH, në kuadrin e programeve mbështetëse të 
REC Shqipëri, si dhe të disa projekteve rajonale të financuara nga BE-ja, të cilat kanë 
lehtësuar shkëmbimin e informacionit dhe të eksperiencave midis vendeve të ndryshme. 
Po aq i rëndësishëm mbetet zbatimi në praktikë i njohurive dhe eksperiencave të fituara 
në aktivitete të tilla të dobishme. 

- Natyra komplekse dhe dinamike e legjislacionit mjedisor, në të cilin referojnë 
normat penale blankete, e bën të domosdoshme veprimtarinë e vazhdueshme trajnuese 
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për policët, prokurorët dhe gjyqtarët, e cila do të mund të shërbejë për ndërgjegjësimin 
dhe kualifikimin e tyre lidhur me problematikat që shtron krimi mjedisor, dhe si rrjedhim 
do të mundësojë një bashkëpunim më efikas me autoritetet publike mjedisore. 
Bashkëpunimi me këto autoritete, si dhe shfrytëzimi i ekspertizës së administratës dhe 
OSHC-ve mjedisore janë një domosdoshmëri e pranuar tashmë gjerësisht, në kontekstin e 
kërkesës për një qasje “multidisiplinare” për imponimin e ligjit kundër krimit mjedisor.159 
Kualifikimi i posaçëm i prokurorëve dhe gjyqtarëve të caktuar mund të shërbejë edhe në 
kuadrin e marrjes në konsideratë të opsionit të krijimit të njësive apo seksioneve të 
veçanta, të ngritura posaçërisht në institucionet përkatëse për trajtimin e çështjeve 
mjedisore, sikurse është rekomanduar më herët nga Komiteti i Ministrave të KE-së.160  

Në tërësi, përgatitja e një stafi të kualifikuar dhe të mirëtrajnuar në vazhdimësi në 
të gjithë institucionet e përfshira në zbatimin dhe imponimin e legjislacionit mjedisor 
është një bazë e mirë për të zbatuar edhe në RSH rekomandimin e Programit të Krimit 
Mjedisor pranë Interpolit mbi krijimin e një rrjeti kombëtar të bashkëpunimit midis të 
gjitha agjencive përgjegjëse për zbatimin e legjislacionit mjedisor, përfshirë policinë, 
doganat, prokurorinë, gjyqësorin dhe agjencitë mjedisore, i cili mund të shërbejë më së 
miri si “pikë qëndrore” edhe për operacionet dhe nismat me qasje rajonale dhe 
ndërkombëtare kundër krimit ndërkufitar dhe të organizuar mjedisor, sikurse janë ato të 
Interpolit, Europolit etj.161 

- Jurisprudenca e Gjykatës së Lartë mbi veprat penale kundër mjedisit ka qenë 
shumë e kufizuar, në krahasim me shumë shtete të tjera që kanë një jurisprudencë më të 
pasur në këtë drejtim. Madje, në shtete të caktuara si p.sh., në Itali, janë krijuar edhe 
seksione të veçanta penale në Gjykatën e Lartë, të cilat merren posaçërisht me 
interpretimin e të drejtës në fushën e veprave penale mjedisore.162 Në përgjithësi, terma 
të tillë të përgjithshëm si “dëm i rëndë dhe i zgjatur në kohë ndaj mjedisit ” të shtuara për 
herë të parë në KP në vitin 2008, nuk janë elaboruar ende nga praktika jonë gjyqësore, 
për shkak edhe të mungesës së rasteve konkrete të gjykuara për krimet përkatëse.  

Në kushtet kur reformimi i kreut IV të pjesës së posaçme të KP pritet që të sjellë 
jo pak koncepte të reja në të drejtën tonë penale, do të jetë e nevojshme që veçanërisht 
Gjykata e Lartë të përgatitet për një rol më aktiv në interpretimin e tyre. Në drejtim të 
qartësimit të kuptimit të disa termave të rinj që do të përfshihen në elementët e veprave 
penale kundër mjedisit, veçanërisht të atyre që burojnë nga Direktivat e BE-së për krimin 
mjedisor, një ndihmesë e rëndësishme do të jetë referimi në përkufizimet apo shtojcat 
ndihmëse të ligjit kuadër dhe të ligjeve përkatëse sektoriale që kanë transpozuar acquis 
mjedisor, si dhe në jurisprudencën e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë. Gjithashtu, në 
interpretimin e disa termave të përgjithshëm, të cilët burojnë nga legjislacioni i 
përbashkët i BE-së që transpozohet në të gjithë Shtetet Anëtare, mund të shfrytëzohet 

159 F. Geysels, The need for efficient and effective multidisciplinary enforcement në: Environmental 
Network Handbook, The Regional Environment Center, 2013, f. 57. 
160 Në Rezolutën (77)28 mbi kontributin e të drejtës penale për mbrojtjen e mjedisit, Komiteti i Ministrave i 
KE-së ka rekomanduar krijimin e degëve të specializuara në gjykata dhe prokurori për trajtimin e rasteve 
mjedisore. 
161 Në vitin 2012 Programi i Krimit Mjedisor pranë Interpolit iu ka rekomanduar shteteve anëtare që të 
krijojnë një Task Force për Sigurinë Kombëtare të Mjedisit. Shih F. Geysels, Krijimi i rrjeteve për 
mjedisin: Zbatimi efikas dhe efektiv,shumëdisiplinar i ligjit, në: Libërth për krijimin e rrjeteve të mjedisit, 
vep. e cit., f. 26-33.  
162 Shih L.Ramacci, Diritto penale dell’ambiente, vep.e cit., f. VII. 
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edhe jurisprudenca e Gjykatës së Lartë të këtyre shteteve, të cilat kanë tashmë një 
eksperiencë të pasur në këtë drejtim.163  

- Zhvillimet e reja në fushën e studimeve kriminologjike mbi krimin mjedisor 
sjellin me vehte sfida të veçanta në studimin e këtij fenomeni kompleks në 
këndvështrimin kriminologjik. Në këtë kontekst, do të duhet që të merren parasysh 
diversiteti në perspektiva apo qasje, problematikat dhe diferencat e shumta që janë 
shfaqur në të ashtuquajturën kriminologji “e gjelbër”, duke filluar nga përcaktimi i 
objektit të saj, nisur nga kuptimi që i jepet termit “krim”, e deri në diferencat brenda për 
brenda fushave të caktuara të studimit.  

Po kështu, krahas studimit të pjesshëm të disa aspekteve të krimit mjedisor në 
kuadrin e kategorive të krimeve të njohura tradicionalisht në kriminologji (si p.sh. krimi i 
jakave të bardha, i personave juridikë, krimi i organizuar, etj) mund të vlerësohet si më i 
përshtatshëm modeli i një kategorie të re të veçantë, që është ofruar nga mbështetës të 
idesë së një kriminologjie të konservimit, me fokus kryesor krimet kundër burimeve 
natyrore (biotike dhe jobiotike), të cilësuara si krime të konservimit, duke u nisur 
pikërisht nga tema qëndrore që përshkon të gjithë llojet e veçanta të krimeve të përfshira 
në këtë kategori. Një aspekt i rëndësishëm i studimeve kriminologjike në këtë fushë 
relativisht të re studimi do të jetë pikërisht orientimi drejt hulumtimeve relevante që nuk 
kufizohen thjesht në kritika radikale, por që synojnë edhe në arritjen e rezultateve me 
vlerë praktike, veçanërisht në drejtim të ofrimit të zgjidhjeve sa më të përshtatshme për 
parandalimin e fenomenit kompleks dhe në zhvillim të kriminalitetit mjedisor.  

  

163 Një qasje e tillë po praktikohet shpesh nga Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë në gjykimin e çështjeve 
konkrete në fusha të tjera të së drejtës penale. Shih për shembull vendimin Nr.00-2013-308 (12), datë më 
16.01.2013 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, ku ky i fundit i është referuar direkt jurisprudencës së 
Gjykatës italiane të Kasacionit. 
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Shqipërisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian”, SEC (2010) 1335, Bruksel, 2010. 
- Komisioni Evropian, Komunikatë e Komisionit për Parlamentin Evropian dhe Këshillin 
“Opinioni i Komisionit për aplikimin e Shqipërisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian”, 
COM(2010)680, Bruksel, 09.11.2010. 
- Komisioni Evropian, Progres Raporti 2011 për Shqipërinë që shoqëron Komunikatën e  
Komisionit për Parlamentin Evropian dhe Këshillin “Strategjia e Zgjerimit dhe Sfidat Kryesore 
2011-2012”, SEC (2011) 1205, Bruksel, 12.10.2011. 
- Komisioni Evropian, Progres Raporti 2012 për Shqipërinë që shoqëron Komunikatën e  
Komisionit për Parlamentin Evropian dhe Këshillin “Strategjia e Zgjerimit dhe Sfidat Kryesore 
2012-2013”, SWD (2012) 334, Bruksel, 10.10.2012. 
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- Komisioni Evropian, Progres Raporti 2013 për Shqipërinë që shoqëron Komunikatën e  
Komisionit për Parlamentin Evropian dhe Këshillin “Strategjia e Zgjerimit dhe Sfidat Kryesore 
2013-2014”, SWD (2013) 414, Bruksel, 16.10.2013. 
- Council of Ministers of the Republic of Albania, Albania’s Answers to EC Questionnaire, 
2010. 
- Council of Europe, Convention on the protection of the environment through criminal Law- 
Explanatory Report, në faqen e internetit <http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/ 
Html/172.htm> 
- Report of the Committee of Experts for the Development of Human Rights, DH-DEV(2005)005, 
Strasbourg, 19 April 2005 në faqen e internetit <http://www.coe.int/>. 
- Preparation of an additional protocol to the European Convention on Human Rights, on the 
right to a healthy environment, Opinion by Rapporteur Mr Christopher CHOPE on behalf of the 
Committee on Legal Affairs and Human Rights, Parliamentary Assembly of the Council of 
Europe, Doc. 12043, 29 September 2009, në faqen e internetit <http://assembly.coe.int/>. 
- Report of the International Meeting of Experts on the use of criminal sanctions in the 
protection of the environment; internationally, domestically and regionally, Portland, Oregon, 
USA, 19-23 mars 1994, në faqen e internetit të International Centre for Criminal Law Reform and 
Criminal Justice Policy <http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/Portland2.PDF>. 
- Human Rights and the Environment, Rio+20: Joint Report OHCHR and UNEP, 2012, në faqen 
e internetit <http://www.unep.org/> 
- Relacion për projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7895, datë 27.1.1995 
“Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”, 2008. 
- Relacion për projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7895, datë 27.1.1995 
“Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”, Mars 2013. 
 
Legjislacioni kombëtar: 
Kodi Penal i vitit 1928 
Kodi Penal i vitit 1952  
Dekreti nr.2868, datë 16.3.1959 “Mbi shpalljen e Kodit Penal të RPSH”. 
Dekreti nr.2341, datë 01.10.1956 “Mbi gjuetinë dhe peshkimin në ujrat malore”. 
Dekreti nr.2340, datë 01.10.1956 “Mbi peshkimin”. 
Dekreti nr.3130 datë 18.07.1960 “Mbi gjuetinë dhe peshkimin në ujrat malore”. 
Ligji nr. 3349, datë 03.10.1961 “Mbi mbrojtjen e pyjeve”. 
Dekreti nr. 4293, datë 31.07.1967 “Mbi peshkimin”. 
Ligji nr.4407, datë 25.06.1968 “Mbi pyjet”. 
Dekreti nr.4411, datë 16.07.1968 “Mbi gjuetinë”. 
Rregullorja e Ministrisë së Bujqësisë nr.4, datë 30.05.1969 “Mbi gjuetinë”. 
Ligji nr.4625, datë 24.12.1969 “Mbi Shërbimin Veterinar” 
Dekreti nr.4757, datë 03.11.1970 “Mbi Shërbimin e mbrojtjes së bimëve” 
Dekreti nr. 5607, datë 30.06.1977 “Mbi ekonominë e gjuetisë”. 
Dekreti nr.5105, datë 30.10.1973 “Mbi mbrojtjen e ambientit nga ndotja”. 
Ligji nr.5506, datë 28.12.1976 “Kushtetuta e RPSSH-së”. 
Kodi Penal i vitit 1977 
Ligji nr. 6071, datë 25.12.1979 “Për ekonominë e peshkimit”.   
Dekreti nr.7251, datë 15.9.1988 “Për disa ndryshime në Kodin Penal të RPSSH” 
Ligji nr.7380, datë 08.05.1990 “Për disa ndryshime në Kodin Penal të RPSSH” 
Dekreti nr.7451, datë 05.01.1991 “Për disa ndryshime në dekretin Nr.5105, datë 30.10.1973 “Mbi 
mbrojtjen e ambientit nga ndotja””. 
Ligji nr.7553, datë 30.01.1992  “Për disa ndryshime në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë”.  
Ligji nr.7769, datë 16.11.1993 “Për disa ndryshime e shtesa në Kodin Penal të Republikës së 
Shqipërisë” 
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Ligji nr. 7491, datë 29.04.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”. 
Kodi Penal i vitit 1995, i ndryshuar. 
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, miratuar me ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998, i ndryshuar. 
Ligji nr.9754, datë 14.06.2007 “Për përgjegjësinë penale të personave juridikë”. 
Ligji nr. 7664, datë 21.01.1993 “Për mbrojtjen e mjedisit”, i ndryshuar. 
Ligji nr. 8934, datë 5.9.2002 “Për mbrojtjen e mjedisit”, i ndryshuar. 
Ligji nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, i ndryshuar. 
Ligji nr. 8897, datë 16.5.2002 “Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja”, i ndryshuar. 
Ligji nr.9537, datë 18.5.2006 “Për administrimin e mbetjeve të rrezikshme”. 
Ligji nr. 10 463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, i ndryshuar. 
Ligji nr. 8025, datë 9.11.1995 “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese”. 
Ligji nr. 111, datë 15.11.2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore” 
Ligji nr. 8102, datë 28.03.1996 “Për kuadrin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe të 
largimit dhe përpunimit të ujërave të ndotura”, i ndryshuar. 
Ligji nr.8905, datë 6.6.2002 “Për mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja dhe dëmtimi”, i ndryshuar. 
Ligji nr.7908, datë 5.4.1995 “Për peshkimin dhe akuakulturën”, i ndyshuar.   
Ligji nr. 64, datë 31.5.2012 “Për peshkimin”, i ndryshuar. 
Ligji nr.7623, datë 13.10.1992 “Për pyjet dhe Policinë Pyjore”, i ndryshuar. 
Ligji nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar. 
Ligji nr. 8906, datë 06.06.2002 “Për zonat e mbrojtura”, i ndryshuar. 
Ligji nr.7929 datë 11.5.1995 “Për mbrojtjen e drufrutorëve”. 
Ligji nr. 9362, datë 24.3.2005 “Për shërbimin e mbrojtjes së bimëve”, i ndryshuar. 
Ligji nr.10 465, datë 29.9.2011 “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”. 
Ligji nr. 10 431, datë 14.7.2011 “Për lejet e mjedisit”, i ndryshuar. 
Ligji nr. 10 433, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”. 
VKM nr. 46, datë 29.01.2014 “Për krijimin dhe mënyrën e organizimit e të funksionimit të 
Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave.” 
VKM nr. 945, datë 9.10.2013 “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë 
së Mjedisit”, të ndryshuar. 
VKM nr. 394, datë 21.06.2006 “Për kriteret dhe rregullat e shfrytëzimit të pyjeve dhe të shitjes së 
materialit drusor e të prodhimeve të tjera pyjore e jopyjore” 
VKM nr.108, datë 27.01.2009 “Për kriteret e cilësimit të shkeljeve, me pasoja të rënda, në pyje”. 
VKM nr. 1081, datë 21.10.2009 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit Kombëtar të 
Ushqimit” 
VKM nr.406, datë 27.6.2012 “Për miratimin e rekomandimeve për luftën kundër kriminalitetit, 
për vitin 2012”. 
VKM nr.387, datë 2.5.2013 “Për miratimin e rekomandimeve për luftën kundër kriminalitetit, për 
vitin 2013”. 
 
Legjislacion i huaj: 
- U.S. Code, Title 18.  
- Kodi Penal i Francës 
- Kodi Mjedisor i Francës 
- Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation 
des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement  
- Kodi Penal i Italisë  
- Kodi Mjedisor Italian 
- Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.” 
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per 
il prelievo venatorio”. 
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- Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 224 “Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente 
l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.” 
- Legge 20 luglio 2004, n.189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltratamento degli animali 
nonché l’impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate” . 
- Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n.121 “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela 
penale dell’ambiente, nonche’ della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE 
relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni.”  
- Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”, Gazzetta 
Ufficiale n.280, 30/11/2000. 
- Kodi Penal i Gjermanisë  
- Strafrechtsänderungsgesetz zur Umsetzung der Richtlinie des EP und des Rates über den 
strafrechtlichen Schutz der Umwelt, 06.12.2011, Bundesgesetzblatt Jahrgang 2011 Teil I Nr.64. 
- Kodi Penal i Kroacisë  
- Kodi Penal i Kosovës 2012.  
- Kodi Penal i Kosovës 2003, i ndryshuar. 
- Ligji Nr. 03/ L-025, datë 26 shkurt 2009 “Për mbrojtjen e mjedisit”.  
- Kodi Penal i Malit të Zi 
- Kodi Penal i Spanjës 
- Kodi Penal i Austrisë 
 
Legjislacion i BE-së: 
- Direktiva 2008/99/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 19 Nëntor 2008 mbi 
mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet të drejtës penale, Official Journal of the European Union L 328, 
6/12/2008. 
- Direktiva 2009/123/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 21 tetor 2009 që 
ndryshon Direktivën 2005/35/KE mbi ndotjen e shkaktuar nga anijet dhe parashikimin e 
dënimeve për shkeljet, Official Journal of the European Union L 280, 27/10/2009. 
- Direktiva 2005/35/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 7 shtator 2005 mbi 
ndotjen e shkaktuar nga anijet dhe parashikimin e dënimeve për shkeljet, Official Journal of the 
European Union L 255, 30/09/2005. 
- Karta e të Drejtave Themelore të Bashkimit Europian, Official Journal of the European Union 
C 83, 30/03/2010. 
- Direktiva e Këshillit 92/43/KEE e datës 21 Maj 1992 mbi ruajtjen e habitateve natyrore dhe të 
florës dhe faunës së egër, e ndryshuar, Official Journal L 206, 22/07/1992. 
 
Akte ndërkombëtare: 
- Deklarata e Konferencës së Kombeve të Bashkuara mbi Mjedisin Njerëzor, e zhvilluar në 
Stokholm në vitin 1972 (Deklarata e Stokholmit). 
- Deklarata e Konferencës së Kombeve të Bashkuara mbi Mjedisin dhe Zhvillimin, e zhvilluar në 
Rio de Janeiro në qershor të vitit 1992 (Deklarata e Rio-s). 
- Konventa e Bazelit “Për kontrollin e lëvizjeve ndërkufitare të mbetjeve të rrezikshme dhe 
asgjësimin e tyre” (1989). 
- Konventa për të drejtën e publikut për informacion, pjesëmarrje në vendimmarrje dhe të drejtën 
për t’ju drejtuar gjykatës, për çështje që lidhen me mjedisin, e ratifikuar nga RSH me ligjin 
nr.8672, datë 26.10.2000. 
- Statuti i Romës për Gjykatën Ndërkombëtare Penale. 
- Protokolli i I-rë shtesë i Konventave të Gjenevës të 12 gushtit 1949 në lidhje me mbrojtjen e 
viktimave të konflikteve të armatosura ndërkombëtare. 
- International Criminal Court, Elements of Crime, 2011. 
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- Recommendation 1885 (2009), “Drafting an additional protocol to the European Convention 
on Human Rights concerning the right to a healthy environment”, i adoptuar nga Asambleja 
Parlamentare më 30 shtator 2009. 
- Rezoluta (77) 28 mbi kontributin e të drejtës penale për mbrojtjen e mjedisit, miratuar nga 
Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës më 28.09.1977. 
- Konventa e Këshillit të Evropës mbi mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet të drejtës penale, 
Strasburg, 04.11.1998, Seria e traktateve evropiane Nr.172. 
 
Dokumente Parlamentare: 
- Procesverbali i Komisionit parlamentar për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të 
Drejtat e Njeriut, datë 28.02.2012, diskutimet mbi projektligjin “Për disa ndryshime dhe shtesa në 
ligjin nr.7895, datë 27.01.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”. 
- Procesverbali i Komisionit parlamentar për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të 
Drejtat e Njeriut, datë 29.09.2008, diskutimet mbi projektligjin “Për disa ndryshime dhe shtesa në 
ligjin nr.7895, datë 27.01.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”. 
- Procesverbali i Komisionit parlamentar për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin, 
datë 03.12.2013, seancë dëgjimore me Federatën e Gjuetarëve të Shqipërisë në kuadrin e 
propozimit për shpalljen e një moratoriumi dyvjeçar të gjuetisë në Shqipëri. 
- Procesverbali i Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, 
datë 01.06.2011, diskutimet mbi projektligjin “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”. 
- Procesverbali i Komisionit për Integrimin Europian, datë 06.06.2011, diskutimet mbi 
projektligjin “Për mbrojtjen e mjedisit”.  
 
Vendime gjyqësore: 
Vendimi i Gjykatës së Diktimit nr.939/1930 
Vendimi i Gjykatës së Diktimit nr 257/1933 
Vendimi i Gjykatës së Diktimit nr.369/1937 
Vendimi i Gjykatës së Diktimit nr.1149/1937  
Vendimi i Gjykatës së Diktimit nr.91/1939  
Vendimi i Gjykatës së Diktimit nr.123/1941 
 
Vendimi nr. 1486, datë 24.07.1953 i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë në revistën Drejtësia 
Popullore Nr.5/1953, f.49-50. 
Vendimi nr.1043, datë 21.5.1953 i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë në revistën Drejtësia 
Popullore Nr.4/1953, f.58.  
Vendimi nr. 203, datë 24.12.1960 i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë në: R.Taushani, N.Papuli, 
K.Nova, Komentar i Kodit Penal të RPSH, Pjesa e Posaçme, Ministria e Drejtësisë, 1964, f.121. 
Udhëzim i Gjykatës së Lartë Nr.2, datë 14.03.1979 në Drejtësia Popullore Nr.2/1979, f.114.  
 
Vendimi nr.595, datë 10.11.2004 i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 
Vendimi nr.00-2010-1474 (1019), datë 01.12.2010 i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 
Vendimi nr. 00-2013-633 (107), datë 27.03.2013 i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 
 
Vendimi nr.3, datë 05.02.2010 i Gjykatës Kushtetuese. 
Vendimi nr.1, datë 12.01.2011 i Gjykatës Kushtetuese. 
Vendimi nr.23, datë 08.06.2011 i Gjykatës Kushtetuese. 
Vendimi nr.13, datë 16.04.2013 i Gjykatës Kushtetuese. 
 
Vendimi nr. 296, datë 27.12.2007 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë. 
Vendimi nr.sistemi (21-2011-2004), datë 26.12.2011 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër. 
Vendimi nr.sistemi 13-2013-1790 (131), datë 03.04.2013 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan. 
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Vendimi nr.sistemi (51-2011-5577), datë 09.01.2012 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër. 
Vendimi nr. 257, datë 19.06.2009 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër. 
Vendimi nr. 410, datë 20.10.2009 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër. 
Vendimi nr.sistemi (11-2008-4330), datë 11.05.2008 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës. 
Vendimi nr.sistemi (11-2012-1851), datë 21.03.2012 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës. 
Vendimi nr.332, datë 28.09.2009 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.  
Vendimi nr.425, datë 17.11.2010 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë. 
Vendimi nr. 296, datë 27.12.2007 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë. 
Vendimi nr.549, datë 25.05.2004 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 
Vendimi nr.353, datë 24.09.2008 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër. 
Vendimi nr.sistemi (10-2012-1299), datë 17.09.2012 të Gjykatës së Apelit Durrës. 
Vendimi nr.153, datë 16.03.2011 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër. 
Vendimi nr.460, datë 21.11.2008 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan. 
Vendimi nr.sistemi (41-2012-2300), datë 11.05.2012 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë. 
Vendimi nr.sistemi (62-2011-3281), datë 31.10.2011 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier. 
Vendimi nr.353, datë 24.09.2008 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër. 
Vendimi nr. sistemi (41-2010-1581), datë 16.04.2010 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë. 
Vendimi nr. sistemi (41-2011-1481), datë 07.04.2011 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korcë.  
Vendimi nr. sistemi (41-2012-1246), datë 16.03.2012 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korcë.  
Vendimi nr. sistemi (41-2012-2300), datë 11.05.2012 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korcë. 
Vendimi nr. sistemi (41-2013-1226), datë 18.03.2013 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korcë. 
Vendimi nr. sistemi (62-2011-3281), datë 31.10.2011 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier. 
Vendimi nr. 6, datë 21.01.2009 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë. 
Vendimi nr. 4, datë 13.01.2010 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë. 
Vendimi nr.266, datë 25.02.2010 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 
Vendimi nr.572, date 14.04.2009 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 
Vendimi nr.1416, datë 29.10.2013 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 
 
Vendimi i Gjykatës së Drejtësisë për çështjen C-176/03, Komisioni kundër Këshillit, 13/09/2005. 
Vendimi i Gjykatës së Drejtësisë për çështjen C-440/05, Komisioni kundër Këshillit, 23/10/2007. 
 
Statistika: 
- Raporti i Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit për vitet 2009, 2010, 2011. 
- Prokuroria e Përgjithshme, Treguesit statistikor për vitin 2011: Vjetore 2011. 
- Ministria e Drejtësisë, Vjetari Statistikor për vitet 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012. 
- Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave, Kundërvajtjet në pyje dhe kullota, në 
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Abstrakt 
 
Ky punim trajton çështjen komplekse të mbrojtjes juridike penale të mjedisit si një fushë relativisht e re dhe 
në zhvillim, duke u fokusuar në qasjen e ligjvënësit shqiptar në trajtimin e kësaj çështjeje, në zbatimin në 
praktikë të normave penale përkatëse, si dhe në efektivitetin e legjislacionit penal për të siguruar mbrojtjen 
e mjedisit, e parë kjo edhe në këndvështrimin e tendencave të reja bashkëkohore në fushën e mbrojtjes së 
mjedisit nëpërmjet të drejtës penale, duke iu referuar nismave konkrete për harmonizim të legjislacioneve 
kombëtare, veçanërisht iniciativave të institucioneve të Bashkimit Evropian. Në kuadrin e procesit të 
integrimit në BE, legjislacioni në fushën e mbrojtjes së mjedisit është pasuruar me akte juridike që synojnë 
përafrimin me acquis mjedisor. Ndërkohë, dispozita të caktuara të këtij legjislacioni të ri duhet të jenë 
objekt i mbrojtjes juridike penale, në përputhje me standartin minimal të përcaktuar në Direktivat e Krimit 
Mjedisor, që synojnë të rrisin efektivitetin e rregullave të BE-së mbi mbrojtjen e mjedisit. Në këtë kontekst, 
ndryshime dhe plotësime të rëndësishme do të duhet të bëhen në kreun e posaçëm të Kodit Penal mbi 
veprat penale kundër mjedisit, të miratuar në vitin 1995, me synimin për ta përshtatur atë me këto zhvillime 
të reja, si dhe për të adresuar problematikat e shfaqura gjatë zbatimit të tij në praktikë. Rekomandimet 
përkatëse janë bazuar edhe në vështrimin krahasues, i cili përbën një pjesë të rëndësishme të këtij punimi, 
duke u fokusuar në disa shtete të tjera që kanë një përvojë më të gjatë në këtë fushë dhe veçanërisht në 
eksperiencën e tyre gjatë transpozimit të Direktivave të Krimit Mjedisor në legjislacionin kombëtar. 
Ndryshimet në legjislacion, të shoqëruara me marrjen e masave të tjera parandaluese, do të ndihmojnë në 
arritjen e qëllimit kryesor për një mbrojtje më efektive të mjedisit.  
 
Fusha: E drejta penale 
Fjalë kyçe: mbrojtja e mjedisit, legjislacioni penal, veprat penale kundër mjedisit, direktivat e krimit 
mjedisor. 
 

Abstract 
 
This study addresses the complex issue of the protection of environment through criminal law as an 
evolving and a relatively new field, focusing on the approach of the Albanian legislator on this issue, on the 
application into practice of the relevant criminal provisions and on the effectiveness of the criminal law in 
offering protection to the environment, in the light also of the contemporary new trends in the field of the 
protection of environment through criminal law, referring to the specific initiatives on harmonisation of the 
national criminal law, especially those taken by the European Union institutions. In the context of the 
Albania’s process of integration in the EU, the environmental law has been enriched with new legal acts 
aimed at alignment with the environmental acquis. In the meantime, certain provisions of this new 
legislation should be subject to criminal law measures, in accordance with the minimum standard provided 
by the Environmental Crime Directives, which aim at increasing the effectiveness of the EU rules on 
environmental protection. In this context, important amendments need to be made in the special chapter of 
the Criminal Code on criminal offences against environment, adopted in 1995, in order to adapt it to these 
new developments and also to address issues identified during its application in practice. The relevant 
recommendations that have been made in this regard are also based upon a comparative analysis, which is 
an important part of this study, focusing on countries with more experience in this field, and especially with 
the transposition of the Environmental Crime Directives into their national law. The legislative 
amendments, supported by other prevention measures, will help in achieving the main goal of ensuring a 
more effective protection of the environment.  
 
Field: Criminal Law 
Key words: protection of environment, criminal law, criminal offences against the environment, 
Environmental Crime Directives. 
 
 

 
 


