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I. Rreth këtij raporti  
Mbrojtja e mjedisit është çështje me interes kombëtar për çdo shtet, që ka adaptuar legjislacionin me normativat specifike të 
sektorit.1 Legjislacioni ynë mjedisor përfshin dispozita e garanci përkatëse që fillojnë nga parashikimet kushtetuese, 
marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara nga Kuvendi i RSH, ligjet mjedisore dhe aktet nënligjore përkatëse. Madje, 
legjislacioni për mjedisin e veçanërisht ai i mbrojtjes së natyrës në Shqipëri është përafruar në masën 93% me kornizën ligjore 
të Bashkimit Europian (proces i cili vazhdon të jetë në evolim). RSH ka marrë përsipër edhe angazhime ligjore me karakter 
ndërkombëtar në këtë fushë nëpërmjet aderimit dhe ratifikimit të konventave ndërkombëtare mjedisore. Marrëveshjet 
ndërkombëtare të ratifikuara nga Kuvendi, sipas parashikimeve eksplicite të neneve 121-124 të Kushtetutës, bëhen pjesë e 
legjislacionit tonë të brendshëm menjëherë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

Forcimi i zbatimit të ligjit mbetet garancia e kryesore për të siguruar të drejtat e njeriut për mjedis të pastër e siguruar rritjen 
e cilësisë së jetës humane dhe biologjike. Në kuadër të këtij raporti-analizë studimore, në shumëllojshmërinë e legjislacionit 
mjedisor dhe zbatimit përkatës, në përputhje me qëllimet e projektit "FOL për ATA QË HESHTIN” të FSLS, studimi është 
përqëndruar në Bashkinë Shkodër dhe me fokus lëndor ekosistemet ujore; madje, problematika kryesore e shqyrtuar këtu 
është marrë: 

“ndotja e ujrave sipërfaqësore dhe shkarkimi i ujërave të zeza në Lumin Buna”. 
 

Në këtë kuadër u zhvillua një proçes anketimi me qytetarë të Bashkisë Shkodrës dhe jo vetëm, me qëllim marrjen e opinionit 
të tyre mbi ndotjen e ekosistemeve ujore dhe shkarkimin e ujërave të zeza në Lumin Buna. Në të njëjtën kohë, anketimi i 
qytetarëve kishte si qëllim të si dhe për vlerësimin e njohurive të tyre për të drejtat e tyre për një mjedis të shëndetshëm dhe 

                                                           
1 BARIATTI S., CARBONE S., LUZZATTO R., SANTA MARIA A., CONDINANZI M., Istituzioni di diritto internazionale, 2a edizione, Torino, 
2003, fq.407. 
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mekanizmat ligjorë ndaj shkaktarëve të ndotjes në mjedis. Analiza e rezultateve të procesit të anketimit përbën boshtin qendror 
të këtij raporti studimor. 
 

Në kontekstin e analizës studimore të bërë, çështjet kryesore të trajtuara në këtë raport paraqiten në mënyrë të përmbledhur 
në vijim: 

i. kuadri ligjor për mbrojtjen e mjedisit, kryesisht ekosistemeve ujore, në Shqipëri; të drejtat e qytetarëve dhe 
mekanizmat ligjorë në funksion të realizimit të këtyre të drejtave; 

ii. analiza e rezultateve të pyetësorit (të realizuar kryesisht me banorë të Bashkisë Shkodër) “Vetëdija qytetare mbi 
krimin mjedisor dhe mekanizmat ligjorë të /mbrojtjes së mjedisit„; 

iii. gjetjet dhe rekomandimet e dala nga analiza e rezultateve të pyetësorit. 
 
 
 
I.1 Qëllimi i raportit 

Analiza studimore, e realizuar përmes pyetësorit “Vetëdija qytetare mbi krimin mjedisor dhe mekanizmat ligjorë të 
mbrojtjes së mjedisit„2, është bërë për qëllimet vijuese: 

 Të mbledhë të dhëna cilësore dhe sasiore për opinionet e qytetarëve për ndotjen e ujërave sipërfaqësore në Bashkinë 
Shkodër (me fokus shkarkimi i ujërave të zeza në Lumin Buna); 

 Të ekspozojë dhe promovojë të drejtat e njeriut për një mjedis të pastër si garanci për cilësinë e jetës; 

 Të vlerësojë nivelin e vetëdijes qytetare mbi njohjen dhe zbatimin e mekanizmave ligjorë për shkaktarët e ndotjes në 
mjedis.   

                                                           
2 Pyetësori i plotë gjendet në Shtojcën 1 të këtij raporti. 
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II. Metodologjia 
 

Anketimi i qytetarëve në bashkinë Shkodër u zhvillua në kuadër të projektit "Fol për ata që heshtin”, zbatuar nga FORUMI 
Shqiptar Liqeni i Shkodres me mbështetjen e LëvizAlbania, një projekt i Agjencisë Zviceriane për Zhvillim – SDC. Anketimi 
I qytetarëve u realizua kryesisht në nivel lokal në Bashkinë Shkodër me qëllim vlerësimin e vetëdijes qytetare mbi krimin 
mjedisor dhe mekanizmat ligjorë të mbrojtjes së mjedisit.  
Metodologjia e punës për realizimin e këtij raporti është hibride dhe dinamika e anketimit ka ndjekur dy faza dhe dy forma 
si: metodën e anketimit online dhe metodën e anketimit ballë për ballë përmes adresimit të pyetjeve dhe përgjigjeve direkte.  
Marrja e kampionit ka synuar përfaqësimin e gjere të qytetarëve, ndaj kampjoni për realizimin e studimit ishte targetuar 1000 
anketime. Anketimet janë realizuar në 10 lagje të Bashkisë Shkodër përfshi këtu Shirokë, Zogaj, Xhabiej (pranë Ura e Bunës), 
Bulevardi Zogu Pare, Lekë Dukagjini, Marin Biçikeni, 3 Heronjt, 13 Dhjetori dhe vizitorë e sportdashës që ecin e vrapojë çdo 
ditë përgjatë pedonales Ura e Bunës - Shirokë.  
Për shkak të situatës së krijuar nga pandemia Covid, 500 pyetësorë janë realizuar me intervista të drejtpërdrejta ndërsa 509 të 
tjerë kanë përthithur opinionet online përmes metodës Survay Monkey. Metoda e vlerësimit të pyetjeve është mbështetur në 
vlerësimin “Liker-scale” ose kategorike positive/negative për të analizuar përgjigjet e anketimeve. Në të njëjtën kohë, analiza 
e të dhënave të përfituara nga anketimi është pasuruar edhe nga interpretimi ligjor për mjedisin në Shqipëri.  
Plotësimi i pyetësorëve intervistë ballë për ballë u zbatua nga ekspertët e angazhuar në hartimin e këtij dokumenti dhe 
pjesëmarrjen vullnetare të studentëve të Universitetit “Luigj Gurakuqi” në Shkodër nga data 5 – 22 Mars 2021. Kampioni i 
marrë në analizë përbëhet nga 1009 anketime/pyetësorë, të realizuar me burra e gra të moshës madhore mbi 18 vjeç.3 Gabimi 
relativ në analizën e rezultateve të pyetësorit për pyetjet me karakter lokal është llogaritur në masën +/- 3%.4 

                                                           
3 Për numrin e të anketuarve sipas grup-moshës dhe sipas gjinisë: Shih Shtojcat 2 dhe 3 të këtij raporti. 
4 Kjo vlen për pyetjet: Si e vlerësoni cilësinë e mjedisit në bashkinë Shkodër? Cilat janë ndotjet që shqetësojnë mjedisin në qytetin ku 
banoni/punoni/studioni? Sa ju shqetësojnë në lidhje me ndikimin që kanë faktorët e mëposhtëm në shëndetin tuaj (mbetjet urbane, ndotja e ujrave 
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Metodologjia për realizimin e anketimeve është hibride dhe janë realizuar konkretisht: 
 500 intervista direkte në 5 lagje/zona të Bashkisë Shkodër me qëllim realizimin e përfaqësimit lokal në kampionin e 

marrë për përpunim e analizë; 
 509 pyetësorë janë plotësuar online përmes shpërndarjes me internet (email, telefon, njoftim në faqet web5, rrejtet 

sociale të Forumi Shqiptar Liqeni i Shkodrës, list e-mail të ekspertëve të angazhuar dhe vullnetarëve të organizatës) 
me anë të programit SurveyMonkey, me qëllim që të mund të kapet një përfaqësim më i gjerë në nivel qarku dhe 
kampion më i gjerë përfaqësimi.  

Në këtë mënyrë, është mundësuar pjesëmarrja e banorëve jo vetëm nga qyteti i Shkodës por edhe në nivel qarku duke u 
përfaqësuar me studentë të cilët studiojnë në Shkodër por që jetojnë në Malësi të Madhe, Vau i Dejës, Pukë madje dhe nga 
Mali i Zi (Ulqin), vendi fqinjë që ndajmë të njëjtat burime natyrore Liqeni i Shkodrës dhe Lumi Buna. Në të njëjtën kohë 
përmes SurvayMonkey, është mundësuar edhe marrja e opinioneve në nivel kombëtar, paçka se ne përqindje të ulët.  Për 
shkak të pjesëmarrjes së gjërë, analiza e studimit është përqëndruar në 3 nivele: i) lokal (duke përfshirë banorët që jetojnë 
pranë zones së ndotur); ii) nivel bashkie (përfshirë anketimin më të zgjeruar – banorë e student të universitetit Luigj 
Gurakuqi) si dhe iii) Nivel Qarku e më gjerë (duke përfshirë të anketuarit online)    
 

Mbledhja e opinioneve të qytetarëve mbi ndotjen e ekosistemeve ujore në Bashkinë Shkodër dhe të drejtat e tyre për një 
mjedis të pastër kishin në fokus vlerësimin e nivelit të vetëdijes  qytetare mbi krimin mjedisor dhe njohjen e mekanizmave 
ligjorë ndaj shkaktarëve të ndotjes në mjedis. Ky vlerësim është arritur përmes metodës së pyetjeve.   
Këto opinione janë grumbulluar përmes marrjes së përgjigjeve nga pyetësori si më poshtë:  

1. Sa njohuri keni mbi parimin "Ndotësi paguan"? 

                                                           
sipërfaqësore, pakësimi i hapësirave të gjelbra në qytet, ndotja nga përdorimi i automjeteve, ndotja nga prodhimi industrial)? A ju shqetëson 
shkarkimi i ujërave të zeza në lumin Buna? 

5 shkodralake.org 
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2. A keni dijeni mbi të drejtën e qytetarëve për të marrë pjesë në vendimmarrje për çështjet e mjedisit? 
3. Si e vlerësoni cilësinë e mjedisit në bashkinë Shkodër? 
4. Cilat janë ndotjet që shqetësojnë mjedisin në qytetin ku banoni/punoni/studioni? 
5. Sa ju shqetësojnë në lidhje me ndikimin që kanë faktorët e mëposhtëm në shëndetin tuaj (mbetjet urbane, ndotja e 

ujërave sipërfaqësore, pakësimi i hapësirave të gjelbra në qytet, ndotja nga përdorimi i automjeteve, ndotja nga prodhimi 
industrial)? 

6. A ju shqetëson shkarkimi i ujërave të zeza në lumin Buna? 
 

Matja e nivelit të vetëdijes qytetare mbi njohjen e krimit mjedisor, mekanizmave ligjorë për ndëshkimin e shkaktarëve të 
ndotjes në mjedis është arritur përmes marrjes së përgjigjeve vijuese:  

1. A keni dijeni mbi të drejtën e qytetarëve për të ngritur padi penale kundër subjekteve publike/private dhe personave 
fizik/juridik, që ndotin dhe kërcënojnë mjedisin?  

2. A jeni ankuar ndonjëherë për ndotjet në mjedis? 
3. Në cilin nga institucionet jeni ankuar për ndotjet në qytetin tuaj? 
4. A e dini se shkarkimi i ujërave të zeza në lumin Buna dhe Liqenin e Shkodrës është ndotje e përqendruar dhe shkakton 

pasoja të rënda për jetën, shëndetin e njerëzve dhe diversitetin biologjik? 
5. Cili është qëndrimi juaj për secilin nga pohimet e mëposhtme? 

a. Subjektet që ndotin ujërat sipërfaqësore duhet të gjobiten më shumë; 
b. Subjektet që ndotin ujërat sipërfaqësore shkaktojnë krim mjedisor; 
c. Përmirësimi i cilësisë së ujërave sipërfaqësore është përgjegjësi e çdo qytetari; 
d. Ndotja e ujërave të Lumit Buna dhe Liqenit të Shkodrës është jashtë kontrollit tim dhe unë nuk mund të bëj 

asgjë për ta ndryshuar situatën; 
e. Lëvizja qytetare, aktivizmi dhe lobimi janë mekanizma që sjellin ndryshim. 

6. A jeni e/i gatshëm të jeni pjesë e një peticioni qytetar për ti thënë “Stop” shkarkimit të ujërave të zeza në Lumin Buna? 
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7. A jeni të gatshëm të ngrini padi penale për ndotësit e mjedisit? 
 

Vlerësimi i përgjigjeve të qytetarëve për pyetjet e shtruara më sipër, për qëllimet e përthithjes sa më të mirë të opinionit qytetar 
dhe përpunimit të të dhënave përkatëse, është bërë përmes gërshetimit të dy metodave: 

i. metoda e vlerësimit me 5 (pesë) opsione ‘Liker Scale’ – kjo metodë është përdorur për shumicën e përgjigjeve;  
j. metoda e vlerësimit kategorik pozitiv ose negativ (PO ose JO) – kjo metodë është përdorur vetëm për pyetjet në të 

cilat të anketuarve u pyetet: “A keni dijeni…?”, “A jeni ankuar…?” ose “A jeni i gatshëm të…?”. 
 

Në përfundim të procesit të anketimit, kemi identifikuar 500 pyetësorë të zhvilluar dhe plotësuar drejtpërdrejtë me qytetarët 
e intervistuar dhe 509 pyetësorë të plotësuar online. Të dhënat e 1009 pyetësorëve janë përpunuar dhe analizuar nga ekspertët 
e kontraktuar për këtë analizë. Rezultatet e proçesit të anketimit të qytetarëve janë pasqyruar në Kapitullin IV të këtij raporti.   
 
II.1 Shpërndarja gjeografike e kampionit të intervistuar  
Nga 1009 qytetarët e intervistuar (online dhe në intervista gjysëm të strukturuara ballë për ballë), shumica prej 97 % (gjithsej 
974 qytetarë) janë banorë lokalë të Bashkisë Shkodër, ndërsa pjesa tjetër 3 % (gjithsej 35 qytetarë) janë banorë të bashkive të 
tjera. Këta të fundit janë qytetarë që e kanë plotësuar online pyetësorin në analizë. Shpërndarja gjeografike e të anketuarve 
paraqitet në numra në vijim: 

◦ Bashkia Shkodër   944 qytetarë; 
◦ Bashkia Malësi e Madhe  8 qytetarë; 
◦ Bashkia Vau Dejës   3 qytetarë  
◦ Bashkia Pukë    6 qytetarë; 
◦ Bashkia Kurbin   3 qytetarë; 
◦ Bashkia Lezhë    5 qytetarë; 
◦ Bashkia Kukës   4 qytetarë; 
◦ Bashkia Tiranë   6 qytetarë. 
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Realizimi i metodës hibride në intervistim na paraqet edhe një nën-ndarje tjetër sipas zonave ose lagjeve të kompionit të 
intervistuar: 

 Nga 500 intervistat e zhvilluara nga takimet me qytetarët, vizitorë, kalimtarë dhe adhurues të aktiviteteve fizike 
përgjatë pedonales Ura e Bunës - Shirokë, shpërndarja zonale renditet si më poshtë: 
 

o Bulevardi Zogu i Parë   100 intervista; 
o Lagje  Xhabije    100 intervista; 
o Zona e Bexhistenit dhe shëtitorja 130 intervista; 
o Shirokë dhe shëtitorja   120 intervista; 
o Zogaj     120 intervista. 

 
 Nga 509 pyetësorët e plotësuar online, 474 prej tyre janë plotësuar nga banorë 

të qytetit të Shkodrës, ndërkohë që 204 prej tyre nuk japin adresë specifike të 
lagjes se ku banojnë. Për 270 të tjerët, në emërtesat që kanë plotësuar për lagjet 
se ku banojnë, vërehet përfaqësim i të gjitha lagjeve të qytetit në kampionin e 
marrë. Megjithatë, nuk bëjmë dot përcaktim të saktë sipas adresarit të ri, pasi të 
anketuarit kanë përdorur edhe emërtimet e vjetra edhe ato të reja të lagjeve të 
qytetit: Parrucë, Bulevardi Zogu I, Xhabije, Tophanë, Tepe, Bexhisten, 13 
Dhjetori, Lagje Liria, Lagje Salo Halili, Lagje Vojo Kushi, Lagje 3 Heronjtë, 
Lagje Fahri Ramadani, Lagje Kongresi i Permetit, Sarreq, Zdrale, Livadhe, 
Perash, Mark Lula, Skenderbeg, Rus, Rruga Qemal Stafa, Rruga Kole Idromeno, 
Rruga Arkitekt Sinani,  Rruga Marin Beçikemi, Shirokë, Zogej, Gur i Zi, 
Velipojë, etj. 
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II.2 Veçoritë social-ekonomike të kampionit të intervistuar 
Në totalin prej 1009 pyetësorësh të realizuar, shumica prej tyre 53,8 % janë gra e vajza.6 Grupmoshat me numrin më të madh 
që kanë plotësuar edhe pyetësorët online edhe intervistat direkte me një pjesëmarrje rreth 30 % secila në kampionin e marrë 
për analizë janë grupmoshat 18-24 vjeç dhe 40-54 vjeç, ndërkohë që të moshuarit mbi 70 vjeç përbëjnë vetëm 1,6 % të totalit 
të të intervistuarve.7 
Përsa i përket arsimimit të të intervistuarve, në pyetësorin online dominojnë të intervistuarit me “arsim të lartë 
bachelor/master”, të cilët përbëjnë 61.3 % të të intervistuarve online, ndërsa në intervistat direkte, grupi më i madh i të 
intervistuarve (48,5 %) janë me “arsim të mesëm të përgjithshëm”. 

                 Arsimimi – Pyetësori online                       Arsimimi – Intervistat direkte 

 

                

                                                           
6 Për më shumë detaje, shih Shtojcën 3 të këtij raporti. 
7 Për më shumë detaje, shih Shtojcën 2 të këtij raporti. 

    Arsimimi – Intervistat direkte                 Arsimimi – Pyetësori online
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Tabela 1 - Të dhënat për arsimimin e të intervistuarve 

 

 

 

 

 

 
Përsa i përket statusit ekonomik të të intervistuarve, grupi më i madh i të intervistuarve edhe në pyetësorin online, edhe në 
intervistat direkte, e përbëjnë “të punësuarit” me një përfaqësim prej rreth 40 % në kampionin e marrë në analizë, ndërkohë 
që grupin më të vogël e përbëjnë pensionistët, gjë që është e arsyeshme dhe e justifikuar: ata janë natyrshëm më pak përdorues 
të teknologjisë përsa i përket plotësimit të pyetësorëve online, por edhe në intervistat direkte ata i janë shmangur afrimit dhe 
vendeve me numër më të madh njerëzish për shkak të situatës aktuale të pandemisë COVID-19 në vendin tonë. Në vijim gjeni 
grafikët dhe tabelat e të dhënave për pjesëmarrjen në kampionin e secilit anketim. 

                                                           Arsimimi – Pyetësori online                           Arsimimi – Intervistat direkte 
 

 

 

 

 

Arsimimi Pyetësori online Intervistat direkte Total 
Në numra Në % Në numra Në % Në numra Në % 

9-vjeçar 26 5.1 44 8.8 70 6.9 
I mesëm i përgjithshëm 94 18.5 241 48.5 335 33.3 
I mesëm profesional 59 11.6 109 21.9 168 16.7 
I lartë bachelor/master 312 61.3 94 18.9 406 40.4 
I lartë doktoraturë 18 3.5 9 1.8 27 2.7 
Total 509  497  1006  

                   Arsimimi – Intervistat direkte                                                           Arsimimi – Pyetësori online
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Tabela 2 - Të dhënat për statusin ekonomik të të intervistuarve 

Statusi ekonomik Pyetësori online Intervistat direkte Total 
Në numra Në % Në numra Në % Në numra Në % 

Student 132 26 86 17.2 218 21.6 
I pa punë 52 10.2 90 18 142 14.1 
I punësuar 209 41.1 195 39 404 40 
I vetë-punësuar 92 18.1 98 19.6 190 18.9 
Pensionist 23 4.5 31 6.2 54 5.3 

Total 508  500  1008  
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III. Kuadri ligjor: Analizë përmbledhëse e legjislacionit për të drejtat e qytetarëve për një mjedis të 
shëndetshëm dhe mekanizmat ligjorë ndaj shkaktarëve të ndotjes. 
 
Shqipëria aderon dhe / apo ka ratifikikuar një sërë konventash përmes të cilave është angazhuar me masa dhe ndryshime 
ligjore me karakter kombëtar, ndërkufitarë dhe ndërkombëtar në fushën e mbrojtjes së mjedisit. Duhet theksuar këtu, se 
marrëveshjet ndërkombëtare përbëjnë pjesë të sistemit tonë të brendshëm juridik pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe zbatohen 
në mënyrë të drejtpërdrejtë, përvec rasteve kur nuk janë të vetëzbatueshme dhe zbatimi i tyre kërkon iniciativa ligjore.8  Ky 
vend i marrëveshjeve ndërkombëtare në hierarkinë e burimeve të së drejtës në RSH përcaktohet nga neni 116 i Kushtetutës: 
ato radhiten menjëherë pas Kushtetutës në hierarkinë e normave dhe kanë përparësi mbi ligjet që nuk pajtohen me to. 
 

Në vijim, në kotekstin e këtij raporti, paraqitet një përmbledhje e shkurtër e legjislacionit për mbrojtjen e mjedisit në Shqipëri 
me fokus kryesor mbrojtja dhe menaxhimi i ekosistemeve ujore. 
 

Legjislacioni ynë përfshin një shumëllojshmëri dispozitash ligjore për mbrojtjen e mjedisit, të cilat në shkallë hierarikike 
vijojnë nga:  

1. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë,  
2. Marrëveshjet ndërkombëtare mjedisore të ratifikuara nga Kuvendi i RSH, 
3. Ligje të përgjithshme e të veçanta për mjedisin e përbërës të tij, 
4. Vendime të Këshillit të Ministrave, 
5. Urdhra e udhëzime të ministrive, rregullore specifike, etj. 

 

                                                           
8 Kushtetuta e RSH: nenet 121-124. 
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III.1 E drejta për të jetuar në një mjedis të shëndetshëm dhe parashikimet e tjera për mjedisin në 
Kushtetutën e RSH 
 
Kushtetuta e Shqipërisë e vitit 19989 garanton si të drejtë kushtetuese të qytetarëve të drejtën për informim për gjendjen 
e mjedisit në nenin 56: 
 

 “Kushdo ka të drejtë të informohet për gjendjen e mjedisit dhe mbrojtjen e tij.”.  
 

Në fakt, parashikimi në nenin 56 të Kushtetutës së vitit 1998 i të drejtës për informim për gjendjen e mjedisit korrespondon 
me nënshkrimin në të njëjtin vit nga ana e Shqipërisë të Konventës së Aarhus-it “Për të drejtën e publikut për të pasur 
informacion për mjedisin, pjesëmarrjen e publikut në vendimmarrje për mjedisin dhe të drejtën për t’iu drejtuar gjykatës për 
cështje që lidhen me mjedisin„.10 
 

Gjithashtu, edhe në Kreun V me titull “Objektiva sociale”, në nenin 59 të Kushtetutës bëhet referim direkt në të drejtën për 
një mjedis të shëndetshëm dhe në parimin e zhvillimit të qëndrueshëm, si një ndër parimet kryesore të së drejtës mjedisore, 
kur thuhet se: 
 

“1. Shteti, brenda kompetencave kushtetuese dhe mjeteve që disponon, si dhe në plotësim të nismës dhe përgjegjësisë private, 
synon: d) një mjedis të shëndetshëm dhe ekologjikisht të përshtatshëm për brezat e sotëm dhe të ardhshëm; 
shfrytëzimin racional të pyjeve, ujrave, kullotave dhe burimeve të tjera natyrore mbi bazën e parimit të zhvillimit të 
qëndrueshëm; 
 

Paragrafi i dytë i nenit 59 të Kushtetutës, parashikon edhe se përmbushja e objektivave sociale nuk mund të kërkohet 
drejtpërdrejt në gjykatë, megjithatë, ai përmban edhe një rezervë ligjore, sipas të cilës mund të përcaktohen me ligj “kushtet 
dhe masa, në të cilën mund të kërkohet realizimi i këtyre objektivave”. 
 
                                                           
9 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë: Ligj nr. 9675, datë 21.10.1998 “Kushtetuta e RSH”, ndryshuar me ligjin nr.9675, datë 13.1.2007; nr.9904, 
datë 21.4.2008; nr.88/2012, datë 18.9.2012; nr.137/2015, datë17.12.2015; nr.76/2016, datë 22.7.2016 dhe nr. 115/2020, datë 30.7.2020. 
10 Informacion më të zgjeruar për Konventën e Aarhus-it mund ta gjeni në çështjen 2, vijuese, të këtij raporti. 
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III.2 Të drejtat e qytetarëve në marrëveshjet ndërkombëtare mjedisore (fokusi: ekosistemet ujore) 
të ratifikuara nga RSH 
 

Në kuadër të marrëveshjeve ndërkombëtare mjedisore të ratifikuara nga RSH, në kontekstin e studimit tonë, përmendim: 
i. Konventa e Aarhusit “Për të drejtën e publikut për të pasur informacion për mjedisin, pjesëmarrjen e publikut në 

vendimmarrje për mjedisin dhe të drejtën për t’iu drejtuar gjykatës për cështje që lidhen me mjedisin„ (nënshkrimi – 
1998, ratifikimi – 2000);11 

ii. Konventa e ESPOO-s “Për vlerësimin e ndikimit mjedisor, në kontekst ndërkufitar„ dhe Amendamentet II/14 dhe 
III/7 (aderimi – 2006);12 

iii. Konventa e Barcelonës “Për mbrojtjen e mjedisit detar dhe të rajoneve bregdetare të Mesdheut„ (aderimi – 2000) 
dhe Protokolli i saj “ Për mbrojtjen e mjedisit detar të rajoneve bregdetare të Mesdheut„ (aderimi – 2010);13 

 
i. Konventa e Aarhus përcakton një sërë të drejtash për publikun në lidhje me mjedisin. Në kuptim të përkufizimit të 

dhënë shprehimisht në nenin 2(4) të Konventës:  
 

“Publiku është një ose më shumë persona fizikë ose juridikë, shoqatat, organizatat dhe grumpimet e tyre.” 
 

Shteteve Palë të kësaj Konvente u kërkohet që të marrin të gjitha masat e nevojshme ligjore në mënyrë që autoritetet publike 
(në nivel kombëtar, rajonal ose lokal) të kontribuojnë që këto të drejta të bëhen efektive dhe të zbatueshme në praktikë.14 Të 
drejtat kryesore të publikut që parashikohen në Konventën e Aarhus-it janë:  

                                                           
11 Ligj Nr. 8672, datë 26.10.2000 “Për ratifikimin e Konventës së AARHUS-it për të drejtën e publikut për të pasur informacion, për të marrë pjesë në 
vendimmarrje dhe për t’iu Drejtuar gjykatës për çështjet e mjedisit”.  
12 Ligj Nr. 9478, datë 16.2.2006 “Për aderimin e RSH në Vendimet II/14 dhe III/7, Amendamente të Konventës së ESPOO “Për vlerësimin e ndikimit 
në mjedis, në kontekst ndërkufitar””. 
13 Ligji Nr. 8690, datë 16.11.2000 “Për aderimin e RSH në Konventën “Për mbrojtjen e mjedisit detar dhe të zonës bregdetare të Detit Mesdhe”, si dhe 
të 6 protokolleve shoqëruese” dhe Ligji Nr. 10234, datë 18.2.2010 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Protokollin “Për menaxhimin e integruar 
të zonës bregdetare në mesdhe” të Konventës së Barcelonës “Për mbrojtjen e mjedisit detar dhe të rajoneve bregdetare të Mesdheut””. 
14 Burimi: https://ec.europa.eu/environment/aarhus/index.htm, aksesuar për herë të fundit me 24 Mars 2021. 

https://ec.europa.eu/environment/aarhus/index.htm
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 E drejta për të pasur informacion mjedisor nga autoritetet publike që e mbajnë atë.15 Kjo përfshin: 
- informacion për gjendjen e mjedisit,  
-  informacion mbi politikat ose masat e ndërmarra, 
- informacion mbi gjendjen e shëndetit dhe sigurisë së njerëzve kur këto mund të ndikohen nga gjendja e 

mjedisit. 
Publiku mund ta kërkojë informacionin pa pasur detyrimin për të treguar shkakun se përse e kërkon, ndërkohë që 
autoritetet publike duhet t’ua vënë në dispozicion brenda një muaji nga paraqitja e kërkesës. 
Për më tepër, autoritetet publike janë të detyruara që ta shpërndajnë vetë informacionin mjedisor që e kanë në 
posedim. 

 E drejta për të marrë pjesë në vendimmarrjet mjedisore. Kjo përfshin: 

a) të drejtën e publikut për të marrë pjesë në vendimmarrjet për: 16 
b) lejimin e veprimtarive të caktuara, që mund të kenë ndikim në mjedis, për shembull: administrimi i mbeturinave, 

guroret, minierat, etj.; 
c) planet, programet dhe politikat që kanë lidhje me mjedisin; 
d) rregulloret ekzekutive dhe/ose instrumentat e përgjithshëm ligjorë e normativë, që mund të kenë një efekt të 

rëndësishëm mbi mjedisin; 
e) detyrimin e autoriteteve publike përgjegjëse për vendimmarrjen për të bërë të ditur informimin e publikut për: 
f) lajmërimin për procedurën e vendimmarrjes mjedisore në mënyrë të përshtatshme, efektive dhe në kohë; 
g) mundësitë e publikut për të marrë pjesë; 
h) kohën dhe vendin e çdo mbledhjeje publike; 
i) informacionin e disponueshëm mjedisor lidhur me veprimtarinë e propozuar; 
j) faktin që veprimtaria i nënshtrohet një procedure ndërkombëtare ose ndërkufitare të vlerësimit të ndikimit në 

mjedis, etj.; 
k) detyrimin e autoriteteve publike për të marrë parasysh, aq sa të jetë e mundur rezultatet e pjesëmarrjes publike. 

 

                                                           
15 Për informacion më të detajuar shih: nenet 4 dhe 5 të Konventës së Aarhus-it. 
16 Për informacion më të detajuar shih: nenet 6-8 të Konventës së Aarhus-it. 
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 E drejta e publikut për t’iu drejtuar gjykatës.17 Parashikimi i kësaj të drejte në Konventën e Aarhus-it paraqitet 
si një detyrim i palëve të saj për t’i garantuar publikut (individ, person juridik, shoqatë apo grupime të tyre), brenda 
kuadrit ligjor kombëtar, të drejtën për t’iu drejtuar gjykatës ose çdo organi tjetër të pavarur për: 
a) refuzimin, tërësisht apo pjesërisht, të kërkesës për informacion mjedisor; 
b) kundërshtimin e vendimmarrjeve mjedisore (për lejimin e veprimtarive të caktuara – të parashikuara në nenin 

6 të Konventës) për të cilat nuk është respektuar e drejta e pjesëmarrjes së publikut në vendimmarrje. 
 

ii. Konventa e ESPOO përcakton detyrimet e vendeve që e kanë ratifikuar Konventën për të vlerësuar ndikimet ndërkufitare 
mjedisore të një projekti në fazën e hershme të planifikimit. Amendamentet II/14 dhe III/7 të kësaj Konvente janë ratifikuar 
nga RSH në vitin 2006.18  

 

Edhe në këtë konventë dhe amendamentet e saj parashikohet e drejta e pjesëmarrjes së publikut në vendimmarrjet 
mjedisore. 
Procesi i njoftimit dhe konsultimit me palët e përfshira drejtohet nga autoriteti kompetent. Megjithatë, autoritetet mund të 
kërkojë nga zhvilluesi të përgatisin njoftimin dhe konsultimin publik përtej kërkesave të parashikuara nga procesi normal i 
VNM-së. Zhvilluesi mund të ndërmarrë konsultime publike me palët e prekura. Procesi njoftimit dhe konsultimi në bazë të 
Konventës Espoo përbëhet nga elementet kryesorë të mëposhtëm:19 

a) njoftimi i vendeve të prekura nga projekti; 
b) përgatitja e dokumentacionit të vlerësimit të ndikimit në mjedis; 
c) konsultimi midis vendeve të përfshira; 
d) vendimi përfundimtar.  

 
                                                           
17 Për informacion më të detajuar shih: nenin 9 të Konventës së Aarhus-it. 
18 Ligji Nr. 9478, datë 16.2.2006 “Për aderimin e RSH në Vendimet II/14 dhe III/7, Amendamente të Konventës së ESPOO “Për vlerësimin e ndikimit 
në mjedis, në kontekst ndërkufitar””. 
19 Shih: Ministria e Zhvillimit Urban (Qershor 2016): Raport “Projekti për zhvillim të integruar urban. Kuadri i menaxhimit mjedisor social”, fq. 15-
16, konsultuar në faqen: 
http://documents1.worldbank.org/curated/en/824921468009011841/pdf/SFG2276-EA-ALBANIAN-P155875-Box396269B-PUBLIC-Disclosed-6-
22-2016.pdf. 
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Në të gjitha fazat përfshihen procedura specifike të kërkuara nga Konventa.  
 

iii. Konventa e Barcelonës përcakton detyrime të përgjithshme të shteteve palë në mënyrë që ato, individualisht ose së 
bashku, të marrin masat e duhura për të mbrojtur ose përmirësuar mjedisin detar në këtë zonë me qëllim për të ndikuar në 
zhvillimin e tij të qëndrueshëm – neni 4(1) i Konventës. 

Për qëllimet e trajtimit të këtij raporti, mendojmë se paraqet rëndësi të veçantë trajtimi i parimeve në zbatim të të cilave shtetet 
palë të Konventës së Barcelonës angazhohen të mbrojnë mjedisin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të zonës së Detit Mesdhe:20 

a) Parimi i parandalimit: kur ekzistojnë kërcënime serioze apo dëme të pakthyeshme, mungesa e sigurisë 
shkencore nuk mund të jetë arsye për të mos marrë masa efikase për pengimin e degradimit të mjedisit. 

b) Parimi “ndotësi paguan”: kostoja e parandalimit, kontrollit dhe pakësimit të ndotjes përballohet nga ndotësi 
në interes të publikut. 

c) Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë dhe i bashkëpunimit. 
 
Protokolli i Konventës së Barcelonës për mbrojtjen e mjedisit detar të rajoneve bregdetare të Mesdheut, në nenin 14, e 
paraqet më të zgjeruar të drejtën e publikut për pjesëmarrje në vendimmarrje, si në drejtim të përcaktimeve për  
“Publikun”, ashtu edhe në drejtim të fazave në të cilat mund të angazhohet publiku në vendimmarrje. 
 
III.3 Të drejtat e qytetarëve dhe mekanizmat ligjorë për mbrojtjen e mjedisit në aktet e tjera ligjore 
e nënligjore (fokusi: ekosistemet ujore) 
 
Shqipëria ka transpozuar deri në masën 95% të gjithë direktivat e BE për mbrojtjen e natyrës përfshirë këtu kuadrin ligjorë 
dhe aktet nënligjore si më poshtë:  

                                                           
20 Këto parime i gjejmë të sanksionuara edhe në ligjin nr. 10431, date 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, i ndryshuar, nenet 7, 11 dhe 12. 
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 ligji për mbrojtjen e mjedisit;21 
 ligji për mbrojtjen e mjedisit nga ndikimet ndërkufitare;22 
 ligji për vlerësimin e ndikimit në mjedis;23 
 ligji për lejet mjedisore;24 
 ligji për zonat e mbrojtura;25 
 ligji për mbrojtjen e mjedisit detar nga mbrojtja dhe dëmtimi;26 
 ligji për mbrojtjen e liqeneve ndërkufitare;27 
 ligji për trajtimin mjedisor të ujrave të ndotura;28 
 ligji për menaxhimin e integruar të burimeve ujore;29 
 ligji për të drejtën e informimit;30 
 ligji për konsultimin publik;31 
 Kodi Penal, Pjesa e posaçme, Kreu IV ‘Vepra penale kundër mjedisit’;32 

                                                           
21 Ligji Nr. 10431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, ndryshuar me ligjin Nr. 31/2013, datë 14.2.2013. 
22 Ligji Nr. 9700, datë 26.3.2007 “Për mbrojtjen e mjedisit nga ndikimet ndërkufitare”. 
23 Ligji Nr. 10440, datë 7.7.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”, ndryshuar me ligjin Nr. 12/2015, datë 26.2.2015. 
24 Ligji Nr. 10448, datë 14.7.2011 “Për lejet e mjedisit”, ndryshuar me ligjin nr. 44/2013, datë 14.2.2013 dhe nr. 60/2014, datë 19.6.2014. 
25 Ligji nr. 81/2017, datë 4.5.2017 “Për zonat e mbrojtura”. 
26 Ligji nr. 8905, datë 6.6.2002 “Për mbrojtjen e mjedisit detar nga mbrojtja dhe dëmtimi”, ndryshuar me ligjin nr. 10137, datë 11.5.2009 dhe nr. 
30/2013, datë 14.2.2013. 
27 Ligji nr. 9103, datë 10.7.2003 “Për mbrojtjen e liqeneve ndërkufitare”, ndryshuar me ligjin nr. 35/2013, datë 14.2.2013. 
28 Ligji nr. 9115, datë 24.7.2003 “Për trajtimin mjedisor të ujrave të ndotura”, ndryshuar me ligjin nr. 34/2013, datë 14.2.2013. 
29 Ligji nr. 111/2012, datë 15.11.2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, ndryshuar me ligjin nr. 6/2018, datë 8.2.2018. 
30 Ligji nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”. 
31 Ligji nr. 146/2014 “Për konsultimin publik”. 
32 Ligji nr. 7895, datë 27.1.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar: nenet 201-207. 
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 VKM për tërheqjen e mendimit të publikut në vendimmarrje për mjedisin;33 
 VKM për krijimin, përbërjen, funksionimin, përgjegjësitë dhe detyrat e komisionit të  posaçëm të administrimit 
të ujërave ndërkufitarë;34 
 VKM për përcaktimin e normave të cilësisë së mjedisit për ujërat sipërfaqësorë;35 
 VKM për miratimin e listës së substancave prioritare në mjediset ujore;36 
 VKM për miratimin e kushteve të përgjithshme e të posaçme, dokumenteve  shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, 
formularëve të aplikimit për autorizim dhe leje,  procedurave të shqyrtimit e vendimmarrjes dhe formateve të autorizimit 
e lejes për  përdorim të burimeve ujore;37 
 VKM për përcaktimin e rregullave dhe procedurave për konsultimin me grupet e  interesit dhe publikun, si dhe 
dëgjesën publike gjatë procesit të vlerësimit strategjik  mjedisor;38 
 VKM për miratimin e kufijve territorialë dhe hidrografikë të baseneve ujore në RSH  dhe qendrën dhe përbërjen 
e këshillit të secilit prej tyre;39 etj. 
 
 

                                                           
33 VKM nr. 994, datë 2.7.2008 “Për tërheqjen e mendimit të publikut në vendimmarrje për mjedisin”. 
34 VKM nr. 177, datë 26.3.2014 “Për krijimin, përbërjen, funksionimin, përgjegjësitë dhe detyrat e komisionit të posaçëm të administrimit të ujërave 
ndërkufitarë”. 
35  VKM nr. 246, datë 30.4.2014 “Për përcaktimin e normave të cilësisë së mjedisit për ujërat sipërfaqësorë”. 
36  VKM nr.267, datë 7.5.2014 "Për miratimin e listës së substancave prioritare në mjediset ujore". 
37 VKM nr. 416, datë 13.5.2015 “Për miratimin e kushteve të përgjithshme e të posaçme, dokumenteve shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularëve 
të aplikimit për autorizim dhe leje, procedurave të shqyrtimit e vendimmarrjes dhe formateve të autorizimit e lejes për përdorim të burimeve ujore”. 
38 VKM nr. 219, datë 11.03.2015 “Për përcaktimin e rregullave e të procedurave për konsultimin me grupet e interesit dhe publikun, si dhe dëgjesën 
publike gjatë procesit të vlerësimit strategjik mjedisor”. 

39 VKM nr. 342, datë 4.05.2016 “Për miratimin e kufijve territorialë dhe hidrografikë të baseneve ujore në RSH dhe qendrën dhe përbërjen e këshillit 
të secilit prej tyre”. 
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Disa nga të drejtat kryesore të qytetarëve dhe mekanizmat ligjorë në funksion të realizimit të këtyre të drejtave, të parashikuara 
nga legjislacioni mjedisor, po i listojmë në vijim: 
 
i. E drejta e publikut për informim për çështjet mjedisore. Kjo e drejtë është parashikuar, si e drejtë e çdo personi 

fizik ose juridik, pa qenë nevoja që të shfaqë një interes specifik për të; 
 

ii. E drejta e publikut që, në rast kërcënimi ndaj mjedisit, ndotjes apo dëmtimit të tij, t'u kërkojë autoriteteve publike 
përkatëse marrjen e masave të duhura brenda afateve dhe në përputhje me autoritetin që u jep ligji.  
 

iii. E drejta e publikut që, në rast kërcënimi ndaj mjedisit, ndotjes apo dëmtimit të tij, të ngrejë padi në gjykatë, në 
përputhje me kushtet e parashikuara nga Kodi i Procedurës Civile, kundër autoritetit publik ose personit fizik 
e juridik, që ka sjellë dëme në mjedis ose që rrezikon ta dëmtojë atë. Këtu përfshihet edhe e drejta për t’iu drejtuar 
gjykatës për çështjet që lidhen me ruajtjen e diversitetit biologjik dhe përdorimin e qëndrueshëm të përbërësve të tij  
 

iv. E drejta e publikut për të marrë pjesë në procesin e vendimmarrjes së autoriteteve publike për mjedisin. Këtu 
përmendim, ndër të tjera: e drejta e publikut për pjesëmarrje aktive në planifikimin e përdorimit të burimeve natyrore 
të zonës së mbrojtur; e drejta e publikut që të përfshihet në vendimmarrje për diversitetin biologjik dhe përbërësit e 
tij, që përfshin edhe proceset e vlerësimit të ndikimit në mjedis dhe të vlerësimit strategjik mjedisor; etj. 
 

v. E drejta për të ngritur padi penale kundër subjekteve publike/private dhe personave fizik/juridik, që ndotin 
dhe kërcënojnë mjedisin. Këtu kujtojmë veprat penale kundër mjedisit të parashikuar në nenet 201-207 të Kodit 
Penal, në veçanti veprën penale “Ndotja e ujërave” parashikuar në nenin 203. 
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IV. Analiza e rezultateve të pyetësorit 

 
Rezulatet e pyetësorit janë analizuar në dy pjesët vijuese në përputhje me metodologjinë e hartimit dhe me qëllimet e 
realizimit të pyetësorit. 

 

IV.1 Perceptimi qytetar mbi ndotjen e ekosistemeve ujore në Bashkinë Shkodër dhe të drejtat e tyre për një mjedis të 
pastër 
 

IV.1.1 Informacioni dhe ndërgjegjësimi i qytetarëve për parimin “Ndotësi paguan”. 
 
“Ndotësi paguan” është një nga parimet e ligjit për mbrojtjen e mjedisit, sipas të cilit subjektet që ndikojnë në ndotjen e 
mjedisit, mbajnë përgjegjësi financiare  duke përballuar kostot e shkaktuara nga ky dëmtim apo rrezik për dëmtimin e 
mjedisit.40 Mbi 50 % e qytetarëve të anketuar janë shprehur se “kanë pak dhe aspak njohuri” për këtë parim. Në një total prej 
534 qytetarësh që kanë dhënë përgjigje se kanë pak ose aspak njohuri për parimin “Ndotësi paguan”, numri më i madh i tyre 
janë të anketuar online, përkatësisht 286 vetë, nga të cilët 134 nuk kanë aspak dijeni dhe 152 kanë pak njohuri. 
Gjithashtu, rreth 30 % e qytetarëve të anketuar tregojnë se kanë mjaftueshëm njohuri për këtë parim, ndërkohë që rreth 13 % 
e tyre pohojnë se e njohin këtë parim shumë dhe shkëlqyeshëm. Detaje për numrat e të anketuarve dhe përgjigjet e tyre sipas 
metodologjisë së anketimit paraqiten në grafikët dhe tabelat më poshtë. 
 
 

                                                           
40 Për më tepër shih: nenin 12 tw ligjit Nr. 10431, date 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, i ndryshuar. 
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                                            Pyetësori online                                  Intervistat direkte  
 
                                               Sa njohuri keni mbi parimin “Ndotësi paguan”? 
 
         

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Të dhënat për njohuritë e të intervistuarve mbi parimin “Ndotësi paguan” 

Sa njohuri keni mbi parimin “Ndotësi 
paguan”? 

Pyetësori online Intervistat 
direkte 

Total 

Në 
numra 

Në 
% 

Në 
numra 

Në 
% 

Në 
numra 

Në 
% 

Aspak 69 14.2 134 27 203 20.7 
Pak  179 37 152 30.6 331 33.7 

Mjaftueshëm 161 33.2 124 25 285 29 
Shumë 54 11.1 42 8.5 96 9.8 

                                           Pyetësori online                          Intervistat direkte
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Shkëlqyeshëm 22 4.54 45 9 31 3.1 
Total 485  497  982  

 
IV.1.2 Informacioni dhe ndërgjegjësimi i qytetarëve për të drejtën e tyre për të marrë pjesë në vendimmarrje për çështjet 
e mjedisit. 
51.3 % e qytetarëve të anketuar pohojnë se nuk kanë dijeni për të drejtën e tyre për të marrë pjesë në vendimmarrje për 
çështjet e mjedisit, gjithsej 503 qytetarë, nga të cilët 275 e kanë plotësuar pyetësorin onlinë, kurse 228 të tjerë janë të 
intervistuar direkt. 
Pjesa tjetër 48.7 % e të intervistuarve kanë dijeni për të drejtën e tyre për të marrë pjesë në vendimmarrje për çështjet e 
mjedisit, megjithatë asnjë prej tyre nuk liston ndonjë rast në të cilin mund të ketë marrë pjesë në një vendimmarrje të tillë. 

Tabela 4 – Të dhënave për dijeninë e qytetarëve për të drejtën për të marrë pjesë në vendimmarrje për çështjet e 
mjedisit 

A keni dijeni mbi të drejtën e qytetarëve për të marrë 
pjesë në vendimmarrje për çështjet e mjedisit? 

Pyetësori online Intervistat direkte Total 
Në numra Në % Në numra Në % Në numra Në % 

PO 257 53 221 44.6 478 48.7 
JO  228 47 275 55.4 503 51.3 

Total 485  496  981  
 
Në krahasimin e përgjigjes së dhënë për njohjen e të drejtës së qytetarëve për të marrë pjesëë në vendimmarrjet mjedisore me 
arsimimin e marrë, vërejmë se ka përqindje më të mëdha të njohjes së saj në grupet me nivel arsimor më të lartë. Këtë e gjeni 
të pasqyruar në dy grafikët e mëposhtëm për përgjigjen e pyetjes “A keni dijeni mbi të drejtën e qytetarëve për të marrë pjesë 
në vendimmarrje për çështjet e mjedisit”? 
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           Pyetësori online                                     Intervistat direkte 
 

   Pyetja “A keni dijeni mbi të drejtën e qytetarëve për të marrë pjesë në vendimmarrje për çështjet e mjedisit?” në krahasim me arsimin e të 
intervistuarve 

   
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.1.3 Opinioni qytetar për cilësinë e mjedisit në bashkinë Shkodër 
 
Nga 981 qytetarë të intervistuar online dhe direkt rreth 70 % e tyre (707 të intervistuar) e cilësojnë mjedisin në bashkinë 
Shkodër të ndotur dhe shumë të ndotur, ndërkohë që pjesa tjetër 30 % e vlerësojnë të pastër, cilësor dhe shumë cilësor.  
Detaje për secilin nga këto kategorizime të vlerësimit të cilësisë së mjedisit në Bashkinë Shkodër dhe sipas të dhënave për 
secilin nga pyetësorët (online ose intervistat direkte) i gjeni në tabelën menjëherë më poshtë këtij paragrafi. 
 

           Pyetësori online                                Intervistat direkte
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    Tabela 5 – Të dhënat për vlerësimin e cilësisë së në bashkinë Shkodër 

Si e vlerësoni cilësinë e 
mjedisit në bashkinë 

Shkodër? 

Pyetësori online Intervistat direkte Total 
Në numra Në % Në numra Në % Në numra Në % 

Shumë cilësor 5 1 3 0.6 8 0.8 
Cilësor 30 6.2 23 4.6 53 5.4 
I pastër 115 23.8 98 19.7 213 21.7 
I ndotur 227 46.9 222 44.7 449 45.7 
Shumë i ndotur 107 22.1 151 30.4 258 26.3 

Total 484  497  981  
 

Ndotja e ujit, e tokës dhe e ajrit në Bashkinë Shkodër janë ndotjet të cilat i shqetësojnë më shumë qytetarët e intervistuar 
(981 në total). Ndotjet mjedisore në Bashkinë Shkodër, sipas përgjigjeve të përsonave të intervistuar, po i rendisim 
menjëherë më poshtë duke i vendosur sipas numrit më të madh të përgjigjeve të marra gjatë realizimit të pyetësorit: 

1. Ndotja e ujit  - nga 1009 të intervistuar, 793 janë të shqetësuar  
2. Ndotja e tokës  - nga 1009 të intervistuar,  562 janë të shqetësuar 
3. Ndotja e ajrit  - nga 1009 të intervistuar,  458 janë të shqetësuar 
4. Betonizimi  - nga 1009 të intervistuar, 306 janë të shqetësuar 
5. Ndotja nga zhurmat - nga 1009 të intervistuar, 217 janë të shqetësuar 
6. Ndotja radioactive - nga 1009 të intervistuar, 52 janë të shqetësuar 

 
Ky pasqyrim i shqetësimit qytetar për ndotjet mjedisore në Bashkinë Shkodër mbetet i përafërt edhe në vlerësimin e të 
intervistuarve për faktorët që ndikojnë në shëndetin e tyre. 
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Kështu, mbi 90% e qytetarëve që e kanë plotësuar pyetësorin online janë shumë të shqetësuar për ndikimin në shëndetin e 
tyre të mbetjeve urbaneve, ndotjes së ujrave sipërfaqësore, pakësimit të hapësirave të gjelbra në qytet dhe ndotjes nga 
përdorimi i automjeteve. Gjithashtu, 76% e tyre i shqetëson shumë ndikimi që mund të kenë në shëndetin e tyre ndotja nga 
prodhimi industrial. 
Kështu, mbi 90% e qytetarëve që janë intervistuar direkt janë shprehur shumë të shqetësuar për ndikimin në shëndetin e tyre 
të mbetjeve urbaneve dhe ndotjes së ujrave sipërfaqësore; 88% prej tyre i shqetëson shumë ndikimi që mund të ketë në 
shëndetin e tyre pakësimi i hapësirave të gjelbra në qytet. Ndotja nga përdorimi i automjeteve shqetëson 76% të tyre, kurse 
ndotja nga prodhimi industrial shqetëson 67% të qytetarëve të intervistuar direkt. 

                                                   Pyetësori online                          Intervistat direkte    

Sa ju shqetësojnë në lidhje me ndikimin që kanë faktorët e mëposhtëm në shëndetin tuaj? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                 Pyetësori online                      Intervistat direkte   



   

29 
 

 IV.1.5 Matja e shqetësimit qytetar për shkarkimin e ujrave të zeza në lumin Buna 
 

Shkarkimi i ujrave të zeza në lumin Buna i shqetëson shumë dhe mjaftueshëm 91.5 % të personave të intervistuar: nga një 
total prej 968 qytetarësh që i kanë dhënë përgjigej pyetjes “A ju shqetëson shkarkimi i ujrave të zeza në lumin Buna?”: 
 

- 606 prej tyre janë përgjigjur se kjo i shqetëson ata shumë; 
- 280 i shqetëson mjaftueshëm; 
- 40 shqetësohen pak; 
- 4 nuk shqetësohen; 
- 38 janë indiferentë. 

                                              
                                         Pyetësori online                               Intervistat direkte    
 

A ju shqetëson shkarkimi i ujërave të zeza në lumin Buna? 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
                                         Pyetësori online                     Intervistat direkte   
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Tabela 6 - Vlerësimi i shqetësimit qytetar për shkarkimin e ujërave të zeza në lumin Buna 

A ju shqetëson shkarkimi i ujërave të zeza në lumin 
Buna? 

Pyetësori online Intervistat direkte Total 
Në numra Në % Në numra Në % Në numra Në % 

Aspak 3 0.6 1 0.2 4 0.4 
Pak  18 3.8 22 4.4 40 4.1 
Neutral 12 2.5 26 5.2 38 3.9 
Mjaftueshëm 102 21.6 178 35.9 280 28.9 
Shumë 337 71.4 269 54.2 606 62.6 

Total 472  496  968  
 

IV.2 Vetëdija dhe përgjegjshmëria qytetare mbi krimin mjedisor dhe njohjen e mekanizmave ligjorë ndaj shkaktarëve 
të ndotjes në mjedis. 
 
IV.2.1 Niveli i përgjegjshmërisë së qytetarëve për mbrojtjen e mjedisit dhe ankimimi në institucionet përgjegjëse për ndotjet 
në mjedis 
 
Pyetjes nësë janë ankuar ndonjëherë për ndotjet në mjedis, i janë përgjigur 952 qytetarë. Nga 952 përgjijge 459 janë plotësuar 
onlinë, ndërsa, 493 janë qytetarë të intervistuar direkt. Nga 952 të anketuar, 786 prej qytetarëve shprehen se nuk janë 
intervistuar ndonjëherë për ndotjen e mjedisit e në veçanti për shkarkimin e ujërave të zeza në Lumin Buna.  
 
17.4 % e të intervistuarve apo 166 qytetarë shprehen se kanë ankimuar ndotjen e mjedisit në institucionet përgjegjëse 
për mbrojen e mjedisit. Shumica e tyre (142 qytetarë nga 166 pohime) shprehen se janë ankuar në Bashkinë Shkodër 
(75 të intervistuar direkt + 67 online), ndërkohë 54 të tjerë shprehen se janë ankuar në institucionet si më poshtë:  
 



   

31 
 

- Ministria përgjegëse për mjedisin – 8 të intervistuar; 
- Agjencia Kombëtare e Mjedisit – 4 të intervistuar; 
- Drejtoria Rajonale e Mjedisit – 16 të intervistuar; 
- Administrata e Zonave të Mbrojtura – 12 të intervistuar; 
- Gjykata e Shkallës së Parë – 4 të intervistuar; 
- Ndërmarrja e Ujësjellës Kanalizimeve Shkodër – 3 të intervistuar; 
- Institucione të tjera pa e specifikuar – 7 të intervistuar. 

 
                                                       Pyetësori online                               Intervistat direkte    

 
Cili është institucioni ku jeni ankuar për ndotjen në mjedis? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Pyetësori online                      Intervistat direkte   
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 IV.2.2 Qëndrimi qytetar për ndotjet e mjedisit, krimin mjedisor dhe aktivizmin qytetar 

Nga përpunimi i të dhënave të 947 qytetarëve që i janë përgjigjur pyetjes në lidhje me përgjegjshmërinë qytetare për mbrojtjen 
e mjedisit dhe ankimimin në institucionet përgjegjëse për mbrojtjen e mjedisit rezultojnë pohimet si më poshtë vijon: 
    

 Nga 947 përgjigje, 912 prej tyre (ose mbi 90 %), janë “shumë dakort dhe dakort” me pohimin “Subjektet që ndotin 
ujërat sipërfaqësore duhet të gjobiten dhe ndëshkohen më shumë”; 

 906 prej tyre (mbi 90 %) janë “shumë dakort dhe dakort” me pohimin “Subjektet që ndotin ujërat sipërfaqësore 
shkaktojnë krim mjedisor”; 

 890 prej tyre (mbi 90 %) janë “shumë dakort dhe dakort” me pohimin “Përmirësimi i cilësisë së ujërave sipërfaqësore 
është përgjegjësi e çdo qytetari”; 

 847 prej tyre (rreth 90 %) janë “shumë dakort dhe dakort” me pohimin “Lëvizja qytetare, aktivizmi dhe lobimi janë 
mekanizma që sjellin ndryshim”; 

 564 prej tyre (rreth 60 %) janë “shumë dakort dhe dakort” me pohimin “Ndotja e ujërave të Lumit Buna dhe Liqenit 
të Shkodrës është jashtë kontrollit tim dhe unë nuk mund të bëj asgjë për ta ndryshuar situatën”;  

 170 prej tyre (18 %) janë të pavendosur në qëndrimin e tyre për këtë pohim. 
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Në grafikët më poshtë gjeni të pasqyruar qëndrimin qytetar për këto pohime. 
 
 
                                             Pyetësori online                                                      Intervistat direkte    

 

Cili është qëndrimi juaj për pohimet e mëposhtme? 

 
 

                                                                                          Pyetësori online          Intervistat direkte   
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Tabela 7 - Qëndrimi qytetar për pohimet 

 
Pohimi 

Shumë dakort 
(të dhëna në 

numra) 

Dakort 
(të dhëna në 

numra) 

I pavendosur 
(të dhëna në numra) 

Kundër 
(të dhëna në 

numra) 

Aspak dakort 
(të dhëna në 

numra) 

Online Direkt Online Direkt Online Direkt Online Direkt Online Direkt 

Subjektet që ndotin ujërat 
sipërfaqësore duhet të gjobiten 
me shumë 

318 282 123 194 12 10 2 2 1 3 

Subjektet që ndotin ujërat 
sipërfaqësore shkaktojnë krim 
mjedisor 

313 257 120 216 15 15 5 3 1 0 

Përmirësimi i cilësisë së 
ujërave sipërfaqësore është 
përgjegjësi e çdo qytetari 

290 268 130 202 24 15 7 2 4 2 

Ndotja e ujërave të Lumit Buna 
dhe Liqenit të Shkodrës është 
jashtë kontrollit tim dhe unë 
nuk mund të bëj asgjë për ta 
ndryshuar situatën 

93 149 115 207 104 66 76 34 68 35 

Lëvizja qytetare, aktivizmi dhe 
lobimi janë mekanizma që 
sjellin ndryshim 

229 168 180 270 29 43 112 5 3 5 
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IV.2.3 Vetëdija qytetare për ndotjen e përqëndruar dhe pasojat e rënda që mund t’i shkaktohen shëndetit e jetës së     
njerëzve nga shkarkimi i ujërave të zeza në lumin Buna 

Banorët e Bashkisë Shkodër, 848 prej tyre nga 950 të intervistuar gjithsej (89.2 %), janë të vetëdijshëm se shkarkimi i 
ujërave të zeza në lumin Buna dhe Liqenin e Shkodrës është ndotje e përqëndruar dhe shkakton pasoja të rënda për jetën, 
shëndetin e njerëzve dhe diversitetin biologjik; ata janë përgjigjur se kanë “shumë dhe mjaftueshëm” dijeni për këtë fakt. 
57 nga qytetarët e intervistuar tregojnë se kanë pak dijeni, 9 prej tyre nuk kanë fare dijeni, ndërkohë që 36 prej tyre janë 
indiferentë ndaj dëmit që shkakton në shëndetin e tyre shkarkimi i ujërave të zeza në lumin Buna dhe në Liqenin e Shkodrës.  
 
Tabela 8: Vetëdija qytetare mbi pasojat shëndetësore të  shkarkimit të ujërave të zeza në Lumin Buna 

A e dini se shkarkimi i ujërave të zeza në Lumin Buna 
dhe Liqenin e Shkodrës është ndotje e përqëndruar dhe 

sjell impakte negative në shëndetin e njeriut? 

Pyetësori online Intervistat direkte Total 

Në numra Në % Në numra Në % Në numra Në % 
Aspak 7 1.5 2 0.4 9 0.9 
Pak  37 8.1 20 4.1 57 6 
Neutral 14 3 22 4.5 36 3.8 
Mjaftueshëm 139 30.4 212 43 351 36.9 
Shumë 261 57 236 48 497 52.3 

Total 458  492  950 100% 
 

IV.2.4 Vetëdija qytetare për të drejtën për të ngritur padi penale kundër ndotësve të mjedisit 
Pyetjes nësë kanë dijeni mbi të drejtën e qytetarëve për të ngritur padi penale kundër subjekteve publike/private dhe personave 
fizik/juridik, që ndotin dhe kërcënojnë mjedisin i janë përgjigjur 951 qytetarë: mbi 50 % e të intervistuarve online deklarojnë 
se e njohin këtë të drejtë të tyre, ndërkohë që mbi 50 % e qytetarëve të intervistuar direkt deklarojnë se nuk kanë dijeni për 
këtë të drejtë. 
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Në total, 51.2 % e qytetarëve të intervistuar (487 prej tyre) nuk kanë dijeni për të drejtën e tyre për të ngritur padi 
penale kundër subjekteve publike/private dhe personave fizik/juridik, që ndotin dhe kërcënojnë mjedisin. 
 
Tabela 9: Të dhënat për dijeninë e qytetarëve për të drejtën për të ngritur padi penale kundër ndotësve të mjedisit 
 

A keni dijeni mbi të drejtën e 
qytetarëve për të ngritur padi 

penale …? 

Pyetësori online Intervistat direkte Total 

Në numra Në % Në numra Në % Në numra Në % 

PO 240 52.4 224 45.4 464 48.8 
JO  218 47.6 269 54.6 487 51.2 

Total 458  493  951 100% 
 
IV.2.5 Matja e gadishmërisë së qytetarëve për të zhvilluar peticion kombëtar mbi shmangien e shkarkimit të ujërave të zeza 
në Lumin Buna   
 
621 qytetarë të intervistuar (65.3 %) kanë shprehur gatishmërinë e tyre për të qenë pjesë e një peticioni qytetar për t’i thënë 
“Stop” shkarkimit të ujërave të zeza në Lumin Buna, ndërkohë 330 të tjerë kanë refuzuar të jenë pjesë e një peticioni të tillë. 
Nga analiza krahasimore e pyetësorëve online me intervistat direkte vërehet se numri më i madh i qytetarëve që shprehen të 
gadshëm për të zhvilluar dhe qënë pjesë e peticionit janë të anketuarit online. Të anketuarit ballë për ballë shprehin një lloj 
frike apo ngurrojnë gjë që pasqyron nivelin e ulët të vetëdijes dhe pjesëmarrjes efektive në vendimarrje mjedisore. Menjëherë 
më poshtë gjeni grafikët që e pasqyrojnë krahasimin. 
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                                          Pyetësori online                                                      Intervistat direkte 

  
A jeni të gatshëm të jeni pjesë e një peticioni qytetar për t’i thënë “Stop” shkarkimit të ujërave të zeza në Lumin Buna? 

 

                                                       
 

Tabela 10:Të dhënat për gatishmërinë e qytetarëve për të qenë pjesë e një peticioni për t’i thënë “Stop” shkarkimit 
të ujërave të zeza në Lumin Buna 

A jeni të gatshëm për të qenë 
pjesë e një peticioni qytetar 

…? 

Pyetësori 
online 

Intervistat 
direkte 

Total 

Në 
numra 

Në 
% 

Në 
numra 

Në 
% 

Në 
numra 

Në 
% 

PO 353 77.2 268 54.25 621 65.3 
JO 104 22.8 226 45.75 330 34.7 

                                                                                    Pyetësori online          Intervistat direkte
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TOTAL 457  494  951 100% 
IV.2.6 Matja e përgjegjshmërisë/gatishmërisë qytetare për të ngritur padi penale ndaj ndotësve të mjedisit. 
Shumica e qytetarëce të intervistuar, 566 gjithsej (59.5 %) nuk janë të gatshëm për të ngritur padi penale për ndotësit e 
mjedisit. Madje, nga krahasimi i të dhënave të pasqyruara në Tabelën 11 më poshtë vërejmë se një numër më i madh i tyre 
janë qytetarët e anketuar përmes intervistave ballë për ballë. 
Në një analizë krahasimore të qytetarëve që shprehin gatishmërinë për të qenë pjesë e peticionit me gatishmërinë për të ngritur 
padi penale konstatojmë se: 

 tek pyetësori online: nga 353 qytetarët që i janë përgjigjur “PO” peticionit, 228 prej tyre janë të gatshëm për të ngritur 
edhe padi penale; 

 tek intervistat direkte: nga 268 qytetarët që i janë përgjigjur “PO” peticionit, 148 prej tyre janë të gatshëm për të ngritur 
edhe padi penale. 

Këto të dhëna në formë grafiku i gjeni të pasqyruara menjëherë më poshtë.  

                          Pyetësori online                                                  Intervistat direkte 

Si i janë përgjigjur pyetjes “A jeni të gatshëm për të ngritur padi penale ndaj ndotësve të mjedisit?” qytetarët që kanë shprehur gatishmërinë për 
të qenë pjesë e peticionit për t’i thënë STOP shkarkimit të ujërave të zeza në Lumin Buna? 

                          Pyetësori online                                                Intervistat direkte
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Tabela 11: Të dhënat për gatishmërinë e qytetarëve për të ngritur padi penale ndaj ndotësve të mjedisit 
 

A jeni të gatshëm të 
ngrini padi penale për 

ndotësit e mjedisit? 

Pyetësori online Intervistat 
direkte 

Total 

Në 
numra 

Në 
% 

Në 
numra 

Në 
% 

Në 
numra 

Në 
% 

PO 234 51.1 152 30.8 386 40.5 
JO  224 48.9 342 69.2 566 59.5 

Total 458  494  952 100% 
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Konkluzione dhe Rekomandime 
 
Analiza e bërë në këtë raport tregon që banorët e Bashkisë Shkodër kanë pak njohuri për të drejtat e tyre për një mjedis të 
shëndetshëm. Analiza e përpunimit të pyetësorit tregon qartë se:  
 
 87% e të intervistuarve shprehen të shqetësuar për shkarkimin e ujërave të zeza në Lumin Buna dhe si rrjedhojë e 

njohin riskun e ndotjes për shëndetin e njeriut dhe atë të jetës biologjike; 
 

 65 % e qytetarëve janë të gatshëm të reagojnë dhe të bëhen pjesë e një peticioni qytetar për t’i thënë “Stop” shkarkimit 
të ujërave të zeza në Lumin Buna; 
 

 Vetëdija juridike e qytetarëve është mjaft e ulët! Vetëm 29.7% e tyre njohin mekanizmat ligjorë për nëshkimin e 
ndotësve të mjedisit. Në këtë kontekst, rreth 70 % e të intervistuarve ballë për ballë nuk janë të vetëdishëm për ushtrimin 
e ndjekjes penale ndaj ndotësve të mjedisit;  
 

 Demokracia vendore është nocion dhe jo munësi në besimin e qytetarëve, ndaj, aktivizmi qytetar kërkon njohjen e 
thellë të të drejtave, angazhimin e grupeve të interesit nga ekspert dhe/apo lider që frymëzojnë përmes kauzave të 
qënësishme mjedisore dhe jo vetëm; 
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 Frenimi i degradimit të mjedisit kërkon rritjen e interesit të qytetarëve për pasurinë e përbashkët natyrore dhe 
ngritjen e grupeve me bazë komunitare. 
 

 Përmes analizës së anketimit dhe observimit të përgjithshëm, rezulton që: rolet dhe përgjegjësitë e institucioneve 
përgjegjëse për mjedisin janë të mbivendosura dhe numri i institucioneve dhe/apo autoriteteve përgjegjëse është i 
lartë. Kjo, sjell si rrjedhojë transferimin e përgjegjësive nga njëri institucion tek tjetri pa qënë në gjendje të frenojnë 
keqpërdorimin e burimeve natyrore. 
 

 Ka mungesë të theksuar të kulturës dhe përceptimit të politikave mjedisore, legjislacioni është thuajse i pa njohur 
nga qytetarët; 
  

 Edukimi dhe trajnimi i vazhdueshëm i grupeve me bazë komunitare mbi mbrojtjen e pasurive të përbashkëta 
natyrore, të drejtat për t`u informuar dhe qënë pjesë në vendimarrje, demokracinë vendore, mekanizmat ligjorë për të 
ndëshkuar ndotësit, monitorimin e mjedisit etj mbetet sfidë për rajonin e Shkodrës dhe jo vetëm. 
 

 Grupet e interesit për mbrojtjen e mjedisit duhet të advokojnë më fort dhe në mënyrë të vazhdueshme përmes 
mekanizmave ligjor për ti terhequr dhe mbajtur aktiv komunitetet që jetojnë pranë burimeve natyrore.   
 

 Demokracia vendore në Qarkun Shkodër, është akoma koncept, të kuptuarit dhe zbatimi i saj kërkon mbështetje të 
vazhdueshme me qëllim rritjen e kërkesës së llogaridhënies, monitorimit të shërbimeve dhe buxhetit të institucioneve 
përgjegjëse për menaxhimin dhe mbrojtjen e burimeve natyrore.  

  
 

Rekomandime:  
 
Rekomandimet në këtë raport janë mbështetur në gjetjet kryesore, të dala nga analiza studimore ndaj pas çdo gjetjeje kemi 
dhëne rekomandimin përkatës.  

 

a) Mbi 50 % e të intervistuarve: 
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 kane pak ose aspak dijeni për parimin “ndotësi paguan”; 
 kane pak ose aspak dijeni mbi të drejtën e tyre për të marrë pjesë në vendimmarrje për çështjet e mjedisit 
 nuk kanë dijeni mbi të drejtën e tyre për të ngritur padi penale kundër subjekteve publike/private dhe 

personave fizik/juridik, që ndotin dhe kërcënojnë mjedisin. 
Për sa më sipër, mendojmë se është e rëndësishme rritja e nivelit të vetëdijes qytetare për të drejtat e tyre për: (i) çështjet për 
të cilat mund dhe duhet të marrin pjesë nëvendimmarrje për mjedisin; (ii) të drejtën e tyre për të ngritur padi penale kundër 
ndotësve; (iii) parimin “ndotësi paguan” për shkak të rëndësisë së veçantë që paraqet si një mundësi për të ngarkuar me 
përgjegjësi financiare ndotësit e mjedisit duke përballuar kostot e shkaktuara nga ky dëmtim apo rrezik për dëmtimin e 
mjedisit. 
Prandaj, rekomandohet të zhvillohen veprimtari informuese dhe ndërgjegjësuese mbi parimin “ndotësi paguan”; të 
drejtën e publikut për të marrë pjesë në vendimmarrje për çështjet e mjedisit; të drejtën për mjedis të pastër dhe 
mrojtjen e shëndetit. Këto aktivitete ndërgjegjësuese mund të organizohen përmes iniciativave të zhvilluara nga organizatat 
e shoqërisë civile në bashkëpunim me institucionet publike qendrore e vendore, si dhe me institucionet arsimore. Të tilla 
informuese dhe ndërgjegjësuese duhet të jenë të vazhdueshme përmes mjeteve të informimit dhe ndërgjegjësimit por të 
asimilueshme për qytetarët të tilla si: i) organizimi i forumeve me bazë komunitare në lagje, zone dhe/apo njësie 
administrative; ii) biseda tematike të vazhdueshme me të rinjtë e shkollave të mesme dhe ato 9-vjeçare iii) shpërndarje e 
informacionit me anë të fletëpalosjeve, mediave sociale, spote TV, tabela informuese në çdo Njësi Administrative, Bashki, 
vende të ekspozuara për qytetarët me qëllim rritjen e vetëdijes dhe përgjegjshmërisë qytetare.  

 
b) Mbi 70 % e të intervistuarve e vlerësojnë mjedisin në Bashkinë Shkodër si të ndotur dhe shumë të ndotur.  
Ndotja e ujit, e tokës dhe e ajrit në Bashkinë Shkodër janë ndotjet të cilat i shqetësojnë më shumë qytetarët e 
intervistuar. Shqetësimi i tyre lidhet me impaktet negative në shëndetin e tyre, përkeqësimin e cilësisë së ujërave të 
ekosistemit Lumi Buna – Liqeni i Shkodrës dhe për rrjedhojë cilësinë e peizhazhit që ofron ekosistemi për vizitorët vendas 
dhe të huaj. Mbetjet urbane, ndotja e ujrave sipërfaqësore, pakësimi i hapësirave të gjelbra në qytet, si dhe ndotja 
nga përdorimi i automjeteve konsiderohen si përkeqësim i cilësisë së jetës së qytetarëve në Bashkinë Shkodër!  
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Për sa më sipër, rekomandohet rishikimi i kontratës së menaxhimit të mbetjeve nga ana e bashkisë Shkodër, 
rishikimi i hartës dhe orareve të grumbullimit të mbetjeve dhe monitorimi efektiv i kontratës së menaxhimit të 
mbetjeve me qëllim përmirësimin e shërbimit duke filluar nga grumbullimi, oraret, shpeshtësia e grumbullimit dhe 
largimit të mbetjeve, dezinfektimi e deri tek larja e rrugëve.    
c) 17.4 % ose 166 qytetarë të intervistuar shprehen se janë ankuar për ndotjet në mjedis. Shumica e tyre, 142 qytetarë, 

janë ankuar në Bashkinë Shkodër, ndërkohë që ka prej atyre që janë ankuar edhe në institucione të tjera. 
 

d) 91.5 % e personave të intervistuar i shqetëson shumë dhe mjaftueshëm shkarkimi i ujrave të zeza në lumin Buna; 89.3 
% e tyre janë të vetëdijshëm se shkarkimi i ujërave të zeza në lumin Buna dhe Liqenin e Shkodrës është ndotje e 
përqëndruar dhe shkakton pasoja të rënda për jetën, shëndetin e njerëzve dhe diversitetin biologjik 
 

e) 65.3 % ose 621 qytetarë të intervistuar (kanë shprehur gatishmërinë e tyre për të qenë pjesë e një peticioni qytetar për 
t’i thënë “Stop” shkarkimit të ujërave të zeza në Lumin Buna. 
 
Për të ndikuar mbi çështje të tilla me rëndësi siç është ndalimi i shkarkimit të ujërave të zeza në Lumin Buna 
rekomandohet advokimi përmes angazhimit të organizatave të shoqërisë civile, si ndërmjetës të qytetarëve dhe 
qeverisjes vendore e qendrore. Duke marrë parasysh gjetjen e mësipërme se qytetarët janë të gatshëm për të qenë pjesë 
e një peticioni qytetar për t’i thënë “Stop” shkarkimit të ujërav të zeza në Lumin Buna, rekomandohet të përdoren 
instrumente të demokracisë pjesëmarrëse dhe mekanizmave ligjorë në dispozicion (për shembull nëpërmjet një 
peticioni drejtuar qeverisjes qendrore dhe asaj vendore) për të marrë një zgjidhje nga strukturat përkatëse. 
 

7. 59.5 % ose 566 qytetarë të intervistuar, nuk janë të gatshëm për të ngritur padi penale për ndotësit e mjedisit. 
Ky pohim vjen nga intervistat direkte me qytetarët që do të thotë se niveli i vetëdijes qytetare mbi krimin mjedisor 
dhe parimin “Ndotësi Paguan” është mjaft i ulët.    
 
Rekomandohet rritja e vetëdije qytetare për pasojat e rënda të ndotjeve mjedisore e krimit mjedisor në 
shëndetin e njërëzve përmes projekteve dhe programeve të informimit dhe edukimit.  
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Pavarësisht nivelit të ulët të vetëdijes qytetarë, dyshimi i arsyeshëm për kryerjen e krimit mjedisor nga cilido subjekt 
i së drejtës, publik apo privat qoftë, kërkohet veprimi për fillimin e ndjekjes penale ndaj ndotësve të mjedisit nga: (i) 
organet ligjzbatuese, të cilët duhet ta fillojnë çështjen edhe kryesisht; (ii) organizatat e shoqërisë civile që kanë në 
objektin e veprimtarisë së tyre mbrojtjen e mjedisit dhe të të drejtave të njeriut (si e drejta për jetën, për një mjedis të 
shëndetshëm, etj.), gjë që mund ta bëjnë në emër të mbrojtjes së interesave të grupeve që përfaqësojnë me qëllim 
mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të qytetarëve dhe diversitetit biologjik të shkaktuar nga ndotja e përqëndruar e shkaktuar 
nga shkarkimi i ujërave të zeza në Lumin Buna. 
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Shtojcat 
Shtojca 1 – Pyetësor vlerësimi “Vetëdija qytetare mbi krimin mjedisor dhe mekanizmat ligjorë të mbrojtjes së mjedisit” 
 
 
 

 
 
 
 
 

PYETËSOR VLERESIMI:  
"VETËDIJA QYTETARE MBI KRIMIN MJEDISOR DHE MEKANIZMAT LIGJORË TË MBROJTJES SË 

MJEDISIT" 
 
Ky pyetësor i shërben përthithjes së opinioneve për ndotjen e ekosistemeve ujore në Bashkinë Shkodër me fokus shkarkimi i 
ujërave të zeza në Lumin Buna, i cili po realizohet nga Forumi Shqiptar Liqeni i Shkodrës me mbështetjen e LëvizAlbania, 
një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim – SDC. Në të njëjtën kohë, synojmë të vlerësojmë nivelin e vetëdijes dhe 
përgjegjësisë qytetare mbi krimin mjedisor dhe njohjen e mekanizmave ligjorë ndaj shkaktarëve të ndotjes në mjedis. 
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Duke ju falenderuar për mirëkuptimin dhe ndihmën tuaj, lutemi plotësoni formularin duke klikuar mbi përgjigjen që gjykoni 
se shpreh më mirë opinionin tuaj personal. 
 

Ruajtja e konfidencialitetit është detyrim ligjor për burimin e këtij informacioni. Objektiviteti, etika dhe integriteti janë 
standarte të pacënueshme në punën tonë. 
 
 

INFORMACION I PËRGJITHSHËM 
1. Në cilën bashki jetoni? * 

o Bashkia Shkodër 
o Lagjia …………........... 
o Tjetër …………………. 
 

2. Grupmosha* 
O 18 – 24vjeç ©25 – 39 vjeç  ©40 – 54 vjeç   
O 55 – 69 vjeç ©mbi 70 vjeç 

 
 

3. Gjinia* 
o Femër   © Mashkull 

 

4. Arsimimi * 
o 9-vjeçar  ©I mesëm i përgjithshëm  ©I mesëm professional 
o I lartë Bachelor/Master     ©I lartë Doktoraturë 

5. Statusi ekonomik? * 
o Student   © I vetë-punësuar 
o I pa punë   © Pensionist 
o I punësuar   © Tjetër…………... 

 
II. PERCEPTIMI DHE AKTIVIZMI QYTETAR MBI NDOTJEN E MJEDISIT DHE TË DREJTAT E 
QYTETARËVE PER NJE MJEDIS TE PASTER 
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1. Sa njohuri keni mbi parimin "ndotësi paguan"? 

o Aspak  
o Pak  
o Mjaftueshëm  
o Shumë  
o Shkëlqyeshëm 

 

2. A keni dijeni mbi të drejtën e qytetarëve për të marrë pjesë në vendimmarrjepër çështjet e mjedisit? 
 

o Po 
o Jo 

3. Nëse pergjigjia juaj është po, lutem specifikoni a keni marrë pjesë në një të tillë? Specifikoni çeshtjen 
në të cilën jeni përfaqësuar  
…………………………………………………………………………………... 

4. Si e vlerësoni cilësinë e mjedisit në bashkinë Shkodër? * 
o Shumë cilësor  
o Cilësorë 
o I Pastër  
o I Ndotur  
o Shumë i Ndotur  

 

5. Cilat janë ndotjet që shqetësojnë mjedisin në qytetin ku banoni/punoni/studioni? (Mund të zgjidhni 
më shumë se një përgjigje) * 
o Ndotja e ajrit; 
o Ndotja e ujit; 
o Ndotja e tokës; 
o Ndotja nga zhurmat,  
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o Ndotja radioactive; 
o Betonizimi  

 

6. Sa të shqetësuar jeni mbi ndikimin që kanë faktorët e mëposhtëm në shëndetin tuaj?* 
o Mbetjet urbane               [_]Aspak     [_]Shumë 
o Ndotje e ujërave sipërfaqësore    [_]Aspak    [_]Shumë 
o Pakësimi i hapësirave të gjelbra në qytet [_]Aspak    [_]Shumë 
o Ndotja nga përdorimi i automjeteve  [_]Aspak    [_]Shumë 
o Ndotja nga prodhimi industrial   [_]Aspak    [_]Shumë 

 

7. A ju shqetëson shkarkimi i ujërave të zeza në lumin Buna? 
o Aspak 
o Pak 
o Neutral  
o Mjaftueshëm  
o Shumë  

 
III. INFORMACION MBI PËRGJEGJSHMËRINË QYTETARE DHE PERDORIMIN E MEKANIZMAVE 
LIGJORË PËR MBROJTJEN E MJEDISIT 
 

1. A keni dijeni mbi të drejtën e qytetarëve për të ngritur padi penale kundër subjekteve publike/private 
dhe personave fizik/juridik, që ndotin dhe kërcënojnë mjedisin?  
o Po 
o Jo 
 

2. A jeni ankuar ndonjëherë për ndotjet në mjedis? 
o Po 
o Jo (Nëse Po, lutem specifikoni më poshtë)  
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3.  Në cilin nga institucionet më poshtë jeni ankuar për ndotjet në qytetin tuaj? (mund të zgjidhni më tepër 

sesa një institucion) 
o Bashki 
o Ministria përgjegjëse për Mjedisin 
o Agjencia Kombëtare e Mjedisit 
o Drejtoria Rajonale e Mjedisit 
o Administrata e Zonave të Mbrojtura 
o Gjykatë 
o Tjetër specifikoni …………………………………………………. 

 

4. A e dini se shkarkimi i ujërave të zeza në lumin Buna dhe Liqenin e Shkodrës është ndotje e 
përqëndruar dhe sjell pasoja të rënda për  shëndetin e njeriut dhe diversitetin biologjik? 
o Aspak 
o Pak 
o Neutral  
o Mjaftueshëm  
o Shumë  

 

5. Cili është qëndrimi juaj për secilin nga pohimet e mëposhtme? * 
 

Subjektet që ndotin ujërat sipërfaqësore duhet të gjobiten dhe ndëshkohen më shumë; 
O Shumë dakort 
O Dakort 
O I/e pavendosur 
O Kundër 
O Aspak Dakort  

Subjektet që ndotin ujërat sipërfaqësore shkaktojnë krim mjedisor; 
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O Shumë dakort 
O Dakort 
O I/e pavendosur 
O Kundër 
O Aspak Dakort  

Përmirësimi i cilësisë së ujërave sipërfaqësore është përgjegjësi e çdo qytetari; 
O Shumë dakort 
O Dakort 
O I/e pavendosur 
O Kundër 
O Aspak Dakort  

Ndotja e ujërave të Lumit Buna dhe Liqenit të Shkodrës është jashtë kontrollit tim dhe unë nuk mund të bëj asgjë 
për ta ndryshuar situatën; 

O Shumë dakort 
O Dakort  
o I/e pavendosur  
o Kundër 
o Aspak dakort  

Lëvizja qytetare, aktivizmi dhe lobimi janë mekanizma që sjellin ndryshim; 
O Shumë dakort 
O Dakort  
o I/e pavendosur  
o Kundër 
o Aspak dakort 

 
6. A jeni e/i gatshëm të jeni pjesë e një peticioni qytetar për ti thënë “Stop” shkarkimit të ujërave të zeza në 

Lumin Buna?  
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o Po 
o Jo 

 

7. A jeni të gatshëm të ngrini padi penale për ndotësit e mjedisit? 
o Po 
o Jo 

 
Kontributi dhe opinion juaj na lejon të kuptojmë më mirë nevojat tuaja! 
Faleminderit!   


