REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KUVENDI

PËR
DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 7895, DATË 27.1.1995,
“KODIPENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”, I NDRYSHUAR

I.
Në nenin 50 shtohet pika f/1, me këtë përmbajtje:
“f/1. Kur vepra është drejtuar ndaj personave të zgjedhur dhe funksionarëve publikë”.

II.
Neni 197 ndryshohet si më poshtë:
Neni 197
Organizimi i lojërave të palejuara
Organizimi dhe ushtrimi i veprimtarive të lojërave të fatit, lotarive apo bixhozit, në
kundërshtim me ligjin, dënohen me burgim nga një deri në tre vjet. Po kjo vepër, dënohet me
burgim nga dy deri në pesë vjet, nëse në lojë marrin pjesë persona nën moshën 18 vjeç. Kur
vepra penale kryhet nëpërmjet shfrytëzimit të funksionit shtetëror ose shërbimit publik,
dënimi me burgim shtohet me një të katërtën.
Pjesëmarrja në lojërat e fatit që zhvillohen në kundërshtim me ligjin dënohet me gjobë ose
me burgim deri në një vit.”

III.
Neni 201/e
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, në shkelje të kërkesave të legjislacionit përkatës ose të lejeve dhe autorizimeve të
lëshuara nga organet kompetente, kur shkakton dëm të rëndë në cilësinë e ajrit, cilësinë e
tokës ose cilësinë e ujit, apo në kafshë ose në bimë, dënohet me gjobë ose me burgim nga dy
deri në pesë vjet.
Po kjo vepër kur shkakton dëmtim të rëndë në shëndetin apo vdekjen e njeriut dënohet me
burgim nga pesëmbëdhjetë vjet deri në njëzet vjet.
Kur kjo vepër kryhet nga pakujdesia, dënohet me gjobë ose me burgim deri në katër vjet.”

IV.
Pas nenit 207, shtohet neni 207/1, me këtë përmbajtje
“Neni 207/1
Shkelja e rregullave të mbajtjes së kafshës së shoqërimit
Shkelja e rregullave për mbajtjen dhe shoqërimin e kafshës, mbajtja pa kujdesin e duhur të
kafshës së shoqërimit, mos vendosja e maskës mbrojtëse qenve agresivë, nxitja me qëllim
egërsimin e kafshëve që paraqet rrezik për njerëzit, në mjedise publike apo të hapura për
publikun, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë nga tridhjetë mijë deri në njëqind
mijë lekë.
Kur nga vepra penale ka ardhur plagosja e lehtë e një personi, dënohet me gjobë ose me
burgim deri në gjashtë muaj.
Kur nga vepra penale ka ardhur plagosja e rëndë e një personi, dënohet me burgim nga një
deri në pesë vjet.
Kur nga vepra penale ka ardhur vdekja e një personi, dënohet me burgim nga tre deri në
dhjetë vjet.”

V.
Neni 237 ndryshohet, si më poshtë:
“Neni 237
Goditjet për shkak të detyrës
Goditjet ose vepra të tjera dhune ndaj punonjësit që kryen një detyrë shtetërore apo një
shërbim publik, për shkak të veprimtarisë së tij shtetërore apo të shërbimit publik, dënohen
me burgim nga një deri në tre vjet.
Kur kjo vepër kryhet ndaj personit të zgjedhur apo funksionarit publik, për shkak të
veprimtarisë së tij, dënohet me burgim nga një deri në pesë vjet.
Kur kjo vepër kryhet ndaj punonjësit të policisë për shkak të veprimtarisë së tij dhe kur
cilësitë e personit janë të dukshme ose të njohura, dënohet me burgim nga një deri në pesë
vjet.
Kur kjo vepër kryhet ndaj profesionistit shëndetësor për shkak të veprimtarisë së tij dhe kur
cilësitë e personit janë të dukshme ose të njohura, dënohet me burgim nga një deri në pesë
vjet.
Kur kjo vepër kryhet në mjediset e institucionit ku personi ushtron detyrën shtetërore,
funksionin publik apo shërbimin publik, dënohet me burgim nga tre deri në pesë vjet.”.
VI.
Neni 238 ndryshohet, si më poshtë:
“Neni 238
Kanosja për shkak të detyrës
Kanosja serioze për vrasje apo për plagosje të rëndë, që i bëhet punonjësit që kryen një detyrë
shtetërore apo një shërbim publik, për shkak të veprimtarisë së tij shtetërore ose të shërbimit,
dënohet me burgim deri në dy vjet.

Kur kjo vepër kryhet ndaj personit të zgjedhur apo funksionarit publik, për shkak të
veprimtarisë së tij, dënohet me burgim nga një deri në tre vjet.
Kur kjo vepër kryhet ndaj punonjësit të policisë për shkak të veprimtarisë së tij, kur cilësitë e
personit janë të njohura ose të dukshme, dënohet me burgim nga dy deri në katër vjet.
Kur kjo vepër kryhet ndaj profesionistit shëndetësor për shkak të veprimtarisë së tij, kur
cilësitë e personit janë të njohura ose të dukshme, dënohet me burgim nga një deri në tre
vjet.”.

VII.
Në nenin 274 “Prishja e qetësisë publike” pas paragrafit të parë shtohet një paragraf, me
këtë përmbajtje:
“Ushtrimi i veprimtarisë ekonomike që lëshon/gjeneron zhurmë në mjedis, në kundërshtim
me ligjin apo në tejkalim të normave të lejuara me ligj, kur është marrë më parë masa
administrative, dënohet me gjobë nga njëqind mijë deri në një milion lekë, ose me burgim
deri në dy vjet”.

VIII.
Në nenin 278, paragrafi i parë, ndryshohet, me këtë përmbajtje:
“Mbajtja e armëve, e armëve shpërthyese ose e lëndëve plasëse në automjete apo në çdo mjet
tjetër të motorizuar, në mjedise publike ose në mjedise të hapura për publikun, pa lejen e
organeve kompetente shtetërore, dënohet me burgim nga pesë deri në shtatë vjet. Po kjo
vepër, kur kryhet më shumë se një herë ose ka sjellë pasoja të rënda, dënohet me burgim nga
shtatë deri në pesëmbëdhjetë vjet.”.

IX.
Pas nenit 278/a, shtohet neni 278/b, me këtë përmbajtje:
“Neni 278/b
Prodhimi, mbajtja, tregtimi i armëve bërthamore, nukleare ose kimike
Prodhimi, mbajtja, tregtimi i armëve bërthamore, nukleare ose kimike të dëmtimit në masë të
popullsisë, dënohet nga pesëmbëdhjetë deri në njëzet vjet burgim”.

X.
Në nenin 282, bëhen këto ndryshime:
Titulli i nenit ndryshon në: “Shkelja e rregullave mbi lëndët plasëse dhe djegëse”.
Fjalët “ose substanca radioaktive” në paragrafin e parë shfuqizohen.
Shenja e pikësimit “presje” pas fjalës “lëndë plasëse” në paragrafin e parë ndryshohet në
“ose”.

XI.
Në nenin 282/a, bëhen këto ndryshime:
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 “presje’ pas fjalës “i djegshëm” në paragrafin e parë ndryshohet në “ose”.

XII.
Neni 293 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“Neni 293
Pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit
Vënia e pengesave ose ndalimi, me çdo mjet e mënyrë, i qarkullimit të mjeteve të transportit
automobilistik, hekurudhor, ujor e ajror, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre vjet.

