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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KUVENDI
Projektligj1
Nr. …datë ….2017
Drafti 3 – versioni 1
31.05.2018
“PËR
DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 7895, DATË 27.01.1995
"KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”, I NDRYSHUAR”
Në zbatim të nenit 81, paragrafi 2, shkronja “d” dhe nenit 83, paragrafi 1 të Kushtetutës me propozim të
Këshillit të ministrave,
KUVENDI
I
REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
VENDOSI:
Në ligjin nr. 7895, datë 27.01.1995 "Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, bëhen
ndryshimet dhe shtesat e mëposhtme:

Neni 1
Në Kreun IV “Vepra penale kundër mjedisit”, nenet 201, 202 dhe 203 ndryshohen si më poshtë:

1

Ky projektligj ka transpozuar PLOTËSISHT Direktivën2008/99/EC e Parlamentit Europian dhe Këshillit të datës 19.11.2008 mbi mbrojtjen e
mjedisit përmes të Drejtës Penale.
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Neni 201
Çlirimi, shkarkimi, futja e materialeve ose rrezatimit jonizues në mjedis
Çlirimi, shkarkimi, futja e një sasie materialesh ose rrezatimi jonizues në ajër, tokë apo ujë, duke shkelur
kërkesat e legjislacionit përkatës apo lejes së mjedisit, dhe që ka gjasa të shkaktojë dëm të rëndë në
cilësinë e ajrit, cilësinë e tokës ose cilësinë e ujit, në kafshë ose në bimë ose që ka gjasa të shkaktojë
dëmtime të rënda në shëndet ose vdekje, dënohet me gjobë ose me burgim nga 1 deri në 4 vjet;
Kur vepra e referuar në paragrafin 1 shkakton dëm të rëndë në cilësinë e ajrit, cilësinë e tokës ose
cilësinë e ujit, në kafshë ose në bimë dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 5 vjet;
Kur vepra në paragrafin 1 shkakton dëmtim të rëndë në shëndet ose vdekje, dënohet me burgim nga 5
deri në 15 vjet.
Kur vepra në paragrafin 1 kryhet nga pakujdesia, dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy vjet.

Neni 201/a
Menaxhimi i mbetjeve
Grumbullimi, transportimi, rikuperimi ose asgjësimi i mbetjeve, përfshirë mbikëqyrjen e këtyre
veprimeve,kujdesin ndaj vendeve të asgjësimit dhe veprimet e ndërmarra nga tregtari ose agjenti i
mbetjeve, duke shkelur kërkesat e legjislacionit përkatës apo lejes së mjedisit,dhe që ka gjasa të
shkaktojë dëme të rënda në cilësinë e ajrit, cilësinë e tokës ose cilësinë e ujit, në kafshë ose në bimë apo
ka gjasa të shkaktojë dëmtime të rënda në shëndet ose vdekje, dënohet me gjobë ose me burgim nga 1
deri në 4 vjet.
Kur vepra në paragrafin 1 shkakton dëm të rëndë në cilësinë e ajrit, cilësinë e tokës, cilësinë e ujit, në
kafshë ose në bimë dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 5 vjet.
Kur vepra në paragrafin 1 shkakton dëmtim të rëndë në shëndet apo vdekje dënohet me burgim nga 5
deri në 15 vjet.
Kur vepra në paragrafin 1 kryhet nga pakujdesia, dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy vjet.

Neni 201/b
Transportimi i mbetjeve
Transportimi i mbetjeve që hyjnë, dalin apo tranzitohen nga territori i RSH, në sasi jo-të papërfillshme, të
kryera në një dërgesë të vetme apo në disa dërgesa në dukje të lidhura me njëra-tjetrën, duke shkelur
kërkesat e legjislacionit përkatës ose të autorizimit për eksport apo kalim tranzit, dënohen me gjobë ose
burgim nga 2 deri në 5 vjet.

Neni 201/c
Aktivitetet e rrezikshme
Funksionimi i një impianti ku zhvillohet një aktivitet i rrezikshëm ose ku ruhen apo përdoren substanca
apo preparate të rrezikshme, duke shkelur kërkesat e legjislacionit përkatës ose lejes së mjedisit, dhe që
ka gjasa të shkaktojë dëme të rënda jashtë impiantit në cilësinë e ajrit, cilësinë e tokës ose cilësinë e ujit,
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në kafshë apo në bimë, apo që ka gjasa të shkaktojë dëmtime të rënda në shëndet apo vdekje, dënohet
me gjobë ose me burgim nga 1 deri në 5 vjet.
Kur vepra e referuar në paragrafin 1 shkakton dëm të rëndë në cilësinë e ajrit, cilësinë e tokës apo
cilësinë e ujit, në kafshë apo në bimë dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 8 vjet.
Kur vepra e referuar në paragrafin 1 shkakton dëmtim të rëndë në shëndet apo vdekje, dënohet me
burgim nga 5 deri ne 15 vjet.
Kur vepra e referuar në paragrafin 1 kryhet nga pakujdesia, dënohet me gjobë ose me burgim deri në 5
vjet.

Neni 201/d
Materialet bërthamore dhe substancat radioaktive të rrezikshme
Prodhimi, përpunimi, trajtimi, përdorimi, ruajtja, magazinimi, transportimi, importimi, eksportimi ose
asgjësimi i materialeve bërthamore ose substancave të tjera radioaktive të rrezikshme, duke shkelur
kërkesat e legjislacionit përkatës ose lejes/autorizimit përkatës, dhe që ka gjasa të shkaktojë dëm të
rëndë në cilësinë e ajrit, cilësinë e tokës ose cilësinë e ujit, apo në kafshë ose në bimë, apo që ka gjasa të
shkaktojë dëmtime të rënda në shëndet ose vdekje, dënohet me gjobë ose me burgim nga 1 deri në 5
vjet.
Kur vepra e referuar në paragrafin 1 shkakton dëme të rënda në cilësinë e ajrit, cilësinë e tokës ose
cilësinë e ujit, në kafshë apo në bimë dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 5 vjet.
Kur vepra e referuar në paragrafin 1 shkakton dëmtim të rëndë në shëndet ose vdekje, dënohet me
burgim nga 15 deri në 20 vjet.
Kur vepra e referuar në paragrafin 1 kryhet nga pakujdesia, dënohet me gjobë ose me burgim nga 1 deri
në 4 vjet.

Neni 202
Dëmtimi i specieve të mbrojtura të florës dhe faunës së egër
Vrasja, shkatërrimi, zotërimi, marrja ose tregtimi i egzemplarëve të specieve të mbrojtura të florës dhe
faunës së egër ose pjesëve apo nën-produkteve të tyre, duke shkelur kërkesat e legjislacionit përkatës
apo lejes përkatëse, me përjashtim të rasteve kur një gjë e tillë ka ndodhur mbi një sasi të papërfillshme
të këtyre egzemplarëve dhe ka ndikim të papërfillshëm mbi statusin e ruajtjes së specieve, dënohet me
gjobë ose me burgim nga 2 deri në 7 vjet.

Neni 202/a
Habitatet në zonat e mbrojtura
Cdo vepër që shkel kërkesat e legjislacionit përkatës apo autorizimit përkatës dhe që shkakton
përkeqësim të rëndë të një habitati që ndodhet brenda një zone të mbrojtur dënohet me gjobë ose me
burgim nga 2 deri në 5 vjet.
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Neni 203
Substancat ozon-holluese
Prodhimi, importimi, eksportimi, nxjerrja në treg ose përdorimi i substancave ozon-holluese duke
shkelur kërkesat e legjislacionit përkatës apo autorizimit përkatës, dënohet me gjobë ose me burgim nga
3 deri në 7 vjet.

Neni 2
Në nenin 282,
Titulli i nenit ndryshon si vijon: “Shkelja e rregullave mbi lëndët plasëse dhe djegëse”
Fjalët “ose substanca radioaktive” në paragrafin e parë shfuqizohen.
Shenja e pikësimit ‘,’ pas fjalës “lëndë plasëse” në paragrafin e parë ndryshohet në “ose”.

Neni 3
Në nenin 282/a,
Titulli i nenit ndryshon si vijon: “Trafikimi i lëndëve plasëse, djegëse dhe helmuese”
Fjalët “dhe substanca radioaktive” në paragrafin e parë shfuqizohen.
Shenja e pikësimit ‘,’ pas fjalës “i djegshëm” në paragrafin e parë ndryshohet në “ose”.
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