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Tiranë më 10.01.2020 

Kërkesë - Padi 

Paditës:  1. Besim Pasha, i biri i Liman, dtl.23.05.1955, lindur dhe banues në Gjoçaj, Mat, 

përfaqësuar me prokurën Nr.5937 Rep., Nr.235 Kol., dt.23.09.2019, nga Av.Sazan Guri 

dhe me prokurën Nr.3727 Rep., Nr.1863 Kol., dt.25.11.2019, nga Av.Dorina Ndreka, me 

adresë: Bll. “Vasil Shanto”, Rr. “Viktor Eftimiu”, Nr.24, Tiranë.  

 2. Hasan Pasha, i biri i Nezir, dtl.17.08.1949, lindur dhe banues në Gjoçaj, Mat, 

përfaqësuar me prokurën Nr.5937 Rep., Nr.235 Kol., dt.23.09.2019, nga Av.Sazan Guri 

dhe me prokurën Nr.3727 Rep., Nr.1863 Kol., dt.25.11.2019, nga Av.Dorina Ndreka, me 

adresë: Bll. “Vasil Shanto”, Rr. “Viktor Eftimiu”, Nr.24, Tiranë. 

 3. Hazis Lala, i biri i Gjetan, dtl.03.02.1948, lindur dhe banues në Gjoçaj, Mat, 

përfaqësuar me prokurën Nr.5937 Rep., Nr.235 Kol., dt.23.09.2019, nga Av.Sazan Guri 

dhe me prokurën Nr.3727 Rep., Nr.1863 Kol., dt.25.11.2019, nga Av.Dorina Ndreka, me 

adresë: Bll. “Vasil Shanto”, Rr. “Viktor Eftimiu”, Nr.24, Tiranë. 

4. Abdi Toçi, atësia Hazis, lindur me dt.01.02.1947, në Urxallë dhe banues në Mat, 

përfaqësuar me prokurën Nr.3727 Rep., Nr.1863 Kol., dt.25.11.2019, nga Av.Dorina 

Ndreka, me adresë: Bll. “Vasil Shanto”, Rr. “Viktor Eftimiu”, Nr.24, Tiranë. 

5. Sherif Koleci, i biri i Mexhit, dtl.06.10.1952, në Lam i Madh, përfaqësuar me prokurën 

Nr.3727 Rep., Nr.1863 Kol., dt.25.11.2019, nga Av.Dorina Ndreka, me adresë: Bll. “Vasil 

Shanto”, Rr. “Viktor Eftimiu”, Nr.24, Tiranë. 

6. Sali Koleci, i biri i Mustafait, dtl. 21.02.1953, lindur ne Lami i Mdh, Mat dhe banues, 

Kamëz Tiranë, përfaqësuar me prokurën Nr.5463 Rep., Nr.2115 Kol., dt.30.08.2019, nga 

Av.Sazan Guri dhe me prokurën Nr.3727 Rep., Nr.1863 Kol., dt.25.11.2019, nga 

Av.Dorina Ndreka, me adresë: Bll. “Vasil Shanto”, Rr. “Viktor Eftimiu”, Nr.24, Tiranë. 

7. Avni Koleci, i biri i Mustafait, dtl. 12.06.1963, lindur ne Lam i Madh, Mat dhe banues 

Kamëz, përfaqësuar me prokurën Nr.5463 Rep., Nr.2115 Kol., dt.30.08.2019, nga 

Av.Sazan Guri dhe me prokurën Nr.3727 Rep., Nr.1863 Kol., dt.25.11.2019, nga 

Av.Dorina Ndreka, me adresë: Bll. “Vasil Shanto”, Rr. “Viktor Eftimiu”, Nr.24, Tiranë. 

8. Dhimitër Koleci, i biri i Rexhep, dtl.19.03.1967, lindur në Lami i Madh, Mat dhe 

banues në Kamzë, përfaqësuar me prokurën Nr.5463 Rep., Nr.2115 Kol., dt.30.08.2019, 

nga Av.Sazan Guri dhe me prokurën Nr.3727 Rep., Nr.1863 Kol., dt.25.11.2019, nga 

Av.Dorina Ndreka, me adresë: Bll. “Vasil Shanto”, Rr. “Viktor Eftimiu”, Nr.24, Tiranë. 

9. Alta Koleci, e bija e Ibrahimit, dtl.02.04.1978, lindur në Macukull dhe banuese në 

Kamzë, përfaqësuar me prokurën Nr.5463 Rep., Nr.2115 Kol., dt.30.08.2019, nga 

Av.Sazan Guri dhe me prokurën Nr.3727 Rep., Nr.1863 Kol., dt.25.11.2019, nga 

Av.Dorina Ndreka, me adresë: Bll. “Vasil Shanto”, Rr. “Viktor Eftimiu”, Nr.24, Tiranë. 

10. “Qendra për Ruajtjen e Ekosistemeve Natyrore në Shqipëri”, me shkurtimin 

EcoAlbania, regjistruar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me Vendimin 

Nr.4040, datë 15.12.2014, me seli në adresën: Rr. E Kavajës, Pll. Qendra Tregtare 

Globe, ap.11/3, me përfaqësues ligjor Drejtorin Ekzekutiv Z.Olsi Nika, përfaqësuar në 

gjykim nga Av.Dorina NDREKA, datë 13.01.2020. 

Të paditur:  Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, me adresë Rr. “Norbert Jolk”, Tiranë. 

 Agjencia Kombëtare e Mjedisit, me adresë Rr. “Sami Frashëri”, Nr.4, Tiranë.  

 Këshilli i Basenit Ujor Mat, me adresë në qytetin e Lezhës.  

Këshilli Kombëtar i Territorit, pranë Këshillit të Ministrave të Republikës së 

Shqipërisë.  

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, me adresë Sheshi “Skënderbej”, 

Tiranë.  

Agjencia Kombwtare e Zonave tw Mbrojtura, Rr. “Norbert Jolk”, Tiranë.  
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Shoqëria “Seka Hydropower”shpk, shoqëri tregtare me NUIS l32116020A, 

përfaqësuar nga administratori z.Sokol Muceku, me adresë: RR. “Qemal Stafa”, 

Bll. “Mati”, Pll.2, Hyrja 18, kt.5, Ap.6, Tiranë.  

Person i tretë: Bashkia Mat 

Objekti:  1. Konstatimi i pavlefshmërisë absolute të Deklaratës së Mjedisit me Nr. 

Identifikimi Nr.533, Nr. Vendimi 33, Nr.6220 Prot., dt.19.07.2018.  

  2. Konstatimi i pavlefshmërisë absolute të Urdhërit Nr.25, dt.07.02.2019 të 

Ministrit të Turizmit dhe Mjedisit, “Për heqien nga fondi pyjor publik dhe 

zvogëlimin në vol të sipërfaqes prej 0.618 ha ...” 

  3. Konstatimi i pavlefshmërisë absolute të Lejes së Ndërtimit Nr.599/2, 

dt.19.03.2019, të Këshillit Kombëtar të Territorit.  

  4. Konstatimi i pavlefshmërisë absolute të Shkresës Nr.1245/3 Prot., 

dt.23.01.2018 e AKZM  për miratimin e zhvillimit të projektit.  

  5. Konstatimi i pavlefshmërisë absolute të Lejes për Përdorim të Burimit 

Ujor Nr.179 Prot., dt.17.09.2018, miratuar me Vendim të Këshillit të 

Basenit Ujor Mat, Nr.24, dt.12.09.2018. 

  6.Marrja e masës së sigurimit të padisë, duke vendosur pezullimin e 

punimeve për realizimin e projektit “Ndërtimi i HEC-it Sekë dhe Zais, në 

pellgun ujëmbledhës të lumit të Urakës dhe Zallit të Melthit”. 

Baza ligjore: Neni 59 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, Ligji Nr.8672, 

dt.26.10.2000, “Për ratifikimin e Konventës së Aarhusit për të drejtën e 

publikut për të pasur informacion, për të marrë pjesë në vendimmarrje dhe 

për t’u gjykuar për çështjet e mjedisit”; Kodi i Procedurave Administrative; 

Ligji nr.81/2017 “Për zonat e mbrojtura”; Ligji nr.111, dt. 15.12.2012, “Për 

menaxhimin e integruar të burimeve ujore”; Ligji Nr. 9385, datë 

04.05.2005, “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”; VKM 1353, 10.10.2008, “Për 

rregullat dhe paraqitjen e kërkesës, mbajtjen dhe plotësimin e 

dokumentacionit teknik, kriteret dhe procedurat e zvogëlimit të sipërfaqes 

dhe të vëllimit të fondit pyjor”; VKM Nr.661, dt.31.10.2018, “Për 

zgjerimin e sipërfaqes së PK “Lurë” dhe krijimin e PK “Lurë-Mali i 

Dejës”; VKM Nr.433, dt.08.06.2016, “Për transferimin në pronësi të 

Bashkive të Pyjeve dhe të Kullotave Publike”; VKM Nr. 408, dt.13.5.2015, 

“Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”; Ligji Nr.10431, 

dt.09.06.2011 "Për mbrojtjen e mjedisit" Ligji Nr.10440, datë 07.07.2011, 

“Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”; Ligji 81/2017, “Për zonat e 

mbrojtura”;  Ligji 49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave 

administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”; Ligji 

107/2014, “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”; VKM Nr. 912, datë 

11.11.2015 , “Për miratimin e metodologjisë kombëtare të procesit të 

vlerësimit të ndikimit në mjedis”; VKM 247 datë 30.04.2014 “Për 

përcaktimin e rregullave, të kërkesave e të procedurave për informimin dhe 

përfshirjen e publikut në vendimmarrjen mjedisore”; VKM nr 686 date 

29.07.2015 “Për miratimin e rregullave, të përgjegjësive, e afateve të 

zhvillimit të procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis dhe procedurës 

së transferimit të vendimit të deklaratës mjedisore”.  

Përpara:   Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë 

 

E nderuar Gjykatë,  

Paditësit po ju drejtohen me kërkesë padinë objekt gjykimi, duke qenë në pamundësi për të rivendosur në 

vend të drejtat e tyre ligjore të shkelura nga veprimet dhe mosveprimet e palëve të paditura.  
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 Lidhur me legjitimimin aktiv të paditësave 

Paditësit Besim Pasha, Hasan Pasha, Hazis Lala dhe Abdi Toçi legjitimohen në ngritjen e kësaj kërkesë 

padie, pasi janë banorë të Njësisë Administrative Derja, e vërtetuar kjo me anë të vërtetimit 

dt.16.12.2019, të kësaj njësie.  

Ndërkohë paditësit Sherif Koleci, Sali Koleci, Avni Koleci, Dhimitër Koleci, Alta Koleci janë persona të 

cilët megjithëse aktualisht janë zhvendosur me banim në vende të tjera, kanë lindur në këtë zonë dhe kanë 

prona të paluajtshme në këtë zonë, prona të cilat rrezikojnë të pësojnë dëme të pariparueshme nëse HEC-

et Sekë dhe Zais do të realizohen. Për këtë i paraqesim gjykatës në cilësinë e provës, vërtetimet përkatëse 

për paisjen me tokë në bazë të ligjit 7501 “Për tokën”, si dhe të Çertifikatave të trungut të datës 

01.08.1991, që vërtetojnë se personat kanë qenë banorë të zonës.  

Qendra “EcoAlbania” ka të drejtë të jetë palë ndërgjyqëse si subjekt i interesuar për vendimarrjet 

mjedisore, pasi ajo është person juridik jofitimprurës e regjistruar me Vendimin nr.4040, datë 

15.12.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësorë Tiranë, me objekt specifik të veprimtarisë së saj të 

fokusuar në çështjet mjedisore, referuar Nenit 6 të Statutit të Qendrës, por me fokus tw veccantw nw 
mbrojtjen e lumenjve. Në këto kushte, qendra ka ka interes të drejtëpërdrejtë 

Në nenin 15 të ligjit 49/2012, përcaktohet se të drejtën e ngritjes së padisë e ka: “a) çdo subjekt, që 

pretendon se i është cenuar një e drejtë apo një interes i ligjshëm nga një veprim apo mosveprim i 

organit publik; ... d) çdo shoqatë apo grup interesi që pretendon se është cenuar një interes i ligjshëm 

publik: i) nga një akt normativ; ii) nga një akt administrativ, në rast se një e drejtë e tillë u njihet me 

ligj;”  

Neni 32 i K.Pr.Civile, si dhe neni 15 i ligjit nr.49/2012, e kushtëzon të drejtën e paditësit për të ngritur 

padi, me interesin e ligjshëm që duhet të ketë ai për njohjen ose rrëzimin e një pretendimi. Interesi i 

ligjshëm lidhet me të drejtën e palës, për të kërkuar nëpërmjet gjykatës njohjen ose rivendosjen e një të 

drejtë të mohuar ose të cënuar prej dikujt tjetër. Sipas nenit 48 të ligjit nr.10431 datë 09.06.2011 "Për 

mbrojtjen e mjedisit" i ndryshuar, (E drejta për padi gjyqësore) në rast kërcënimi ndaj mjedisit, ndotjeje 

dhe dëmtimi të tij, publiku ka të drejtë:  

b) 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. 

Neni 9 (5) i Konventës së Aarhusit, përcakton se: "Me qëllim që të rritet efektiviteti i klauzolave të këtij 

nenin, çdo Palë do të sigurojë që publikut t'i jepet informacion për të drejtën e tij për t'ju drejtuar 

procedurave të shqyrtimit administrativ e gjyqësor dhe do të marrë në konsideratë krijimin e 

mekanizmave ndihmës të përshtatshëm, për të hequr ose pakësuar pengesat financiare ose pengesa të 

tjera në ushtrimin e së drejtës për t'ju drejtuar gjykatës." 

Po në këtë dispozitë parashikohet:  

“Çfarë përbën interes të mjaftueshëm dhe cënim të një të drejte do të përcaktohet, në përputhje me 

kërkesat e legjislacionit kombëtar dhe me objektivin për t’i dhënë publikut të interesuar të drejta me të 

zgjeruara për t’ju drejtuar gjykates, brenda sferes se kësaj Konvente. Për këtë qellim, interesi i një 

organizate jo qeveritare që ploteson kerkesat e referuara në nenin 2, paragrafi 5, do të konsiderohet i 

mjaftueshem për qellimin e nënparagrafit (a) me lart. Organizatat e tilla do të konsiderohen si 

organizata që kanë të drejta, të cilat u cenohen për qellimet e nënparagrafit b me lart.” 

Neni 2, pika (4) dhe (5) i Konventës, bën këtë përcaktim për ‘publikun’ dhe ‘publikun e interesuar’: 

“4. "Publiku" nënkupton një ose shumë persona fizikë ose juridikë, në përputhje me legjislacionin e 

praktikat kombëtare, shoqatat, organizatat dhe grupimet e tyre;  

5. "Publiku i interesuar" nënkupton publikun e ndikuar ose që mund të ndikohet, apo që është i interesuar 

për vendim marrjen mjedisore; për qëllimet e këtij përkufizimi, shoqatat joqeveritare që promovojnë më 

tej mbrojtjen e mjedisit dhe plotësojnë kërkesat e vëna në ligjet kombëtare, do të konsiderohen të 

interesuara.” 

Ligji 10431/2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, parashikon në nenin 13/2:  
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“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.” 

Gjithë kuadri ligjor i specifikuar më sipër, por edhe dispozita të tjera, i garantojnë paditësve ligjimitet 

aktiv për t`iu drejtuar me padi gjykatës, si subjekte të interesuara për vendimarrjet mjedisore, për të 

kërkuar rivendosjen e së drejtës së tyre të pretenduar, si të shkelur apo cenuar nga palët e paditura, pasi 

vendimet administrative objekt gjykimi të sipërcituara, rrezikojnë të dëmtojnë mjedisin ku ata jetojnë, 

duke cenuar drejtpërdrejt interesat e tyre që lidhen me mjedisin. 

Rrethanat e çështjes  

Shoqëria “Hydro-Project”shpk dhe shoqëria “Gener 2”shpk kanë lidhur në cilësinë e konçensionarit, me 

Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, kontratën e konçensionit Nr.7030 Rep., Nr.2134 Kol., 

dt.12.06.2013, të formës BOT, me qëllim realizimin e Hidrocentalit “Sekë”, në lumin e Urakës, të rrethit 

të Matit. Kjo kontratë ka pësuar një sërë ndryshimesh me anë të Kontratës Shtesë, me Nr.2247 Rep., 

Nr.1095 Kol., dt.18.08.2017. Së pari tashmë autoriteti kontraktor është Minsitria e Infrastrukturës dhe 

Energjisë, së dyti përveç ndryshimeve në të drejtat dhe detyrimet e palëve, tashmë projekti parashikon 

ndërtimin e dy HEC-ve, Sekë dhe Zais. Këto dy HEC-e do të realizohen në pellgun ujëmbledhës të lumit 

të Urakës dhe Zallit të Melthit, në Bashkinë Mat, Qarku Dibër dhe në Bashkinë Mirditë, Qarku Lezhë.  

Për këtë projekt nga ana e autoriteve publike, ndër to edhe palët e paditura në proces, janë lëshuar autorizimet 

dhe miratimet përkatëse, duke arritur deri në miratimin e lejes së ndërtimit me kusht. Me Vendimin Nr.16. 

date 03.10.2018 të Këshillit Kombëtar të Territorit është vendosur miratimi i lejes së ndërtimit për 

objektin: “Ndërtimi i HEC-it Sekë dhe Zais, në pellgun ujëmbledhës të lumit të Urakës dhe Zallit të 

Melthit”. Kjo leje ka vendosur si kusht për vlefshmërinë e saj, plotësimin e dy kushteve: pagesën e taksës 

së infrastrukturës dhe miratimin e largimit të sipërfaqes përkatëse nga fondi pyjor.  

Duke qenë se paditësit janë të mendimit, se aktet administrative objekt gjykimi janë nxjerrë në 

kundërshtim me ligjin, i drejtohen Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, me padinë objekt 

gjykimi, duke kërkuar pranimin e saj sipas objektit.  

Në vijim po parashtrojmë shkeljet e pretenduara nga paditësit, si dhe argumentet ligjorë mbi të cilët 

mbështeten këto pretendime.  
 

1. Pavlefshmëria Absolute e Deklaratës Mjedisore.  

Procesi i informimit dhe paraprak dhe dëgjesat me publikun nuk janë kryer në përputhje me 

dispozitat ligjore dhe nënligjore. Duke qenë se neni 17 i ligjit Nr.10440, datë 07.07.2011, “Për 

vlerësimin e ndikimit në mjedis”, përcakton se mendimi dhe komentet e publikut e të OJF-ve, të 

pranishëm në takim, janë kriter i domosdoshëm, gjatë procesit të vendimmarrjes së VNM-së, në 

momentin që ky mendim nuk është marrë sipas procedurave të përcaktuara në ligj, atëherë kjo Deklaratë 

është e pavlefshme.   

Sipas VKM Nr.247/2014, “Për përcaktimin e rregullave, të kërkesave e të procedurave për informimin 

dhe përfshirjen e publikut në vendimmarrjen mjedisore”, Kreu II, pika 6.1. Zhvilluesi i projektit, paralel 

me njoftimin eAKM-së, realizon me shpenzimet e veta, informimin për zhvillimin e seancës dëgjimore. 

Informimi zgjat 20 (njëzet) ditë rresht dhe përfshin: a)publikimin e njoftimit, me informacionin që 

kërkohet sipas shtojcës I, në median audiovizive e median e shkruar lokale dhe, në rast se projekti ka 

karakter kombëtar, edhe në median kombëtare; b) vendosjen e një tabele informuese në vendin ku do të 

zhvillohet projekti, ku njoftimi për dëgjesën publike afishohet për 20 (njëzet) ditë rresht në mënyrë dhe 

vend të dukshëm; c) ekspozimin e materialeve të dëgjesës në zyrat e NJQV-së përkatëse. Në Kreun II, 

pika 7.1. të kësaj VKM-je parashikohet se Seanca dëgjimore me publikun organizohet në një vend të  

 



5 

 

përshtatshëm, sa më pranë vendndodhjes së projektit dhe jo më herët se dita e 30-të kalendarike nga 

data e njoftimit të AKM-së prej zhvilluesit. 

Në rastin në fjalë këto parashikime të VKM-së nuk janë zbatuar. Dëgjesat me publikun janë zhvilluar në 

datën 11.01.2018 në qytetin e Rrëshenit, në Bashkinë Mirditë. Në përmbledhjen e dëgjesave me publikun 

të realizuar për projektin referohet se: “Njoftimi i parë publik është bërë në datën e aplikimit, 19 dhjetor 

2017, ku është publikuar në faqen e internetit të AKM-së, (www.akm.gov.al.), kërkesa për zhvillimin e 

dëgjesës me publikun. Njoftimi i dytë është bërë më datën 5 janar 2018, me anë të posterave në zonat e 

ndikuara nga projekti, njësitë administrative Rukaj, Derjan dhe Selitë. Njoftimi i tretë është bërë në 

mediat televizive lokale TV Mat dhe TV Lezhë, për dy ditë rresht, në datat 9 dhe 10 janar 2018. Njoftimi i 

katërt është bërë në Gazetën Dita në datat 10 dhe 11 janar 2018.”  

Kjo dëshmon për këto shkelje: 

1. Dëgjesa me publikun duhet të zhvillohet të paktën 30 ditë nga njoftimi i AKM-së. Në këtë rast 

është zhvilluar në ditën e 23-të.  

2. Njoftimi me anë të afishimit, njoftimi në televizionet lokale dhe njoftimi në Gazetën Dita, janë 

kryer vetëm për formalitet, pasi afati shumë i shkurtër, nuk i jepte asnjë mundësi reale publikut të 

interesuar për të marrë pjesë. Madje njëri prej njoftimeve në Gazetën Dita është publikuar në ditën 

e parashikuar për zhvillimin e dëgjesave, pra në dt.11.01.2018.  

3. Dëgjesa me publikun duhet të zhvillohet sa më pranë vendndodhjes së projektit. Në rastin në fjalë 

është zhvilluar në Rrëshen, ndërkohë që njësitë administrative që preken më së shumti janë njësitë 

administrative Derjan dhe Rukaj, të cilat ndodhen në Bashkinë Mat dhe njësia administrative 

Selitë, që i përket Bashkisë Mirditë.  

Duke pasur parasysh që raporti, së bashku me dokumentet shoqëruese është një material shumë 

voluminoz, njoftimi në këto afate është jo efektiv dhe nuk përputhet me qëllimin e ligjit, duke sjellë 

pavlefshmërinë e vendimarrjes mjedisore. Neni 17, i ligjit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, 

përcakton:  

“1. AKM-ja, gjatë procedurës së VNM-së së thelluar, zhvillon seancë dëgjimore me publikun dhe OJF-të 

e interesuara, duke synuar tërheqjen e mendimit të tyre në vendimmarrjen përfundimtare për projektin. 

2. Seanca dëgjimore zhvillohet në bashkëpunim edhe me njësinë e qeverisjes vendore dhe me zhvilluesin 

e projektit. 

3. Menjëherë pas përcaktimit të vendit, datës dhe orës për zhvillimin e seancës dëgjimore, njësia e 

qeverisjes vendore bën njoftimin drejtuar publikut dhe OJF-ve të interesuara për të marrë pjesë në takim. 

4. Mendimi dhe komentet e publikut e të OJF-ve, të pranishëm në takim, janë kriter i domosdoshëm, 

gjatë procesit të vendimmarrjes së VNM-së.” 

Neni 6 i Konventës së Aarhusit thekson se, njoftimi i publikut për vendimarrjen e një aktiviteti specifik, 

duhet të bëhet herët, në fillimin e procesit, duhet të bëhet në mënyrën, kohën e duhur, si dhe të jetë 

efektiv. Pra pjesëmarrja e publikut duhet të jetë reale dhe jo thjesht një formalitet. Në rastin konkret 

publiku jo vetëm që nuk ka dhënë mendim, por autoritetet publike kompetente, nuk i kanë dhënë 

mundësinë, informacionin, afatin e duhur, për të dhënë mendimin e tij. Kjo konfirmohet më së miri nga të 

gjitha qëndrimet që kanë mbajtur banorët e zonës, nga kërkesat e shumta drejtuar institucioneve publike, 

nga protestat e vazhdueshme, të cilat vijojnë edhe sot. Të gjitha këto, dëshmojnë më së miri, qëndrimin e 

publikut të interesuar për projektin, ndërkohë që nëse shohim Deklaratën Mjedisore, në mënyrë fiktive 

pasqyrohet se publiku ka qenë pro projektit. Nga procesverbali i dëgjesave me publikun bëhet e qartë se 

edhe pyetjet e personave të pranishëm kanë qenë për punësimin dhe infrastrukturën rrugore, duke mos e 

kuptuar në mënyrë të plotë projektin, sasinë e ujit që do të merrej prej tij dhe ndikimin që marrja e këtij 

uji do të kishte në të gjithë ekosistemin dhe mënyrën e tyre të jetesës.  

VKM Nr.247/2014, në Kreun II i ngarkon njësitë e qeverisjes vendore me një sërë detyrimesh. 

Konkretisht pika 4.4, parashikon se: “Njësia e qeverisjes vendore ka këto përgjegjësi: a) Publikon në 

ambientet dhe faqen e saj elektronike njoftimin përkatës për dëgjesën publike; b) Ekspozon pranë zyrave 

të saj kopjet e përmbledhjes joteknike të raportit të VNM-së; c) Bashkëpunon me zhvilluesin, duke i 

ofruar adresa e kontakte që disponon të OJF-ve dhe palëve që mund të kenë interes për dëgjesën publike; 

http://www.akm.gov.al/
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ç) Nxit përfshirjen e komunitetit në pjesëmarrjen për dëgjesën publike; d) Merr pjesë në ditën e zhvillimit 

të dëgjesës publike.  

5.3. ARM-ja, brenda 3 (tri) ditëve nga data e marrjes së njoftimit prej AKM-së, komunikon me NJQVnë 

në zonën ku propozohet projekti, duke i dërguar një kopje të plotë të informacionit që ka marrë prej 

AKM-së, si dhe e informon për përgjegjësinë që ka në: a) publikimin dh e afishimin e njoftimit për 

dëgjesën publike; b) ekspozimin e përmbledhjes joteknike të raportit të thelluar të VNM-së, pranë zyrave 

të NJQV-së; c) garantimin e pjesëmarrjes së stafit përkatës të NJQV-së në dëgjesën publike; ç) nxitjen e 

komunitetit për pjesëmarrje në dëgjesën publike. 

5.5. Zhvilluesi, brenda 5 (pesë) ditëve nga data e njoftimit që i bën AKM-së sipas pikës 5.1, dërgon në 

NJQV të paktën 100 kopje të shtypura të përmbledhjes joteknike të raportit të VNM-së. 

6.4. NJQV-ja, brenda 3 (tri) ditëve nga data e njoftimit të ARM-së, sipas pikës 5.3., kryen këto veprime: 

a) Afishon në mjediset e saj, deri në datën e mbajtjes së seancës dëgjimore, njoftimin për dëgjesën 

publike; b) Publikon në faqen e saj elektronike njoftimin dhe përmbledhjen joteknike të raportit të 

thelluar të VNM-së; c) Ekspozon në zyrën e saj kopje të shtypura të raportit të thelluar të VNM-së dhe të 

përmbledhjeve joteknike të tij.” 

Personat të cilët kanë marrë pjesë në dëgjesën me publikun sipas të dhënave të vëna në dispozicion nuk 

janë banorë të njësisë administrative Derjan, megjithëse në listëprezencën e zhvillimit të dëgjesave 

publike, ata kanë nënshkruar si banorë të kësaj njësie administrative. Për këtë i paraqesim gjykatës 

Vërtetimin dt.16.12.2019, të Njësisë Administrative Derjan, ku rezulton se 13 qytetarë të cilët kanë qenë 

pjesë e dëgjesave me publikun. Kjo shkelje, tregon ndër të tjera edhe angazhimin e shoqërisë 

sipërmarrëse për të përfshirë persona të cilët nuk janë banorë të kësaj njësie, por që jetojnë në Tiranë dhe 

në Kamzë, ndërkohë që nuk merr asnjë masë që banorët e interesuar të njësisë Derjan të ishin të 

pranishëm. Kjo pasi shoqëria e dinte mjaft mirë se banorët do të shpreheshin kundër projektit.  

Në raportin e Vlerësimit të Thelluar në Mjedis të realizuar nga shoqëria zhvilluese, në fq.75 bëhet një 

përshkrim i njësive administrative të cilat preken nga projekti. Rezulton se për Bashkinë Mirditë, projekti 

prek një njësi administrative, përkatësisht atë Selitë, ndërkohë që për Bashkinë Mat prek 2 të tilla.  Pra në 

mënyrë të natyrshme, ishte e pritshme që të zhvilloheshin dy dëgjesa me publikun, në të dyja Bashkitë, 

ose dëgjesa duhet të zhvillohej në Bashkinë Mat.  

Bashkia Mat, Njësia e qeverisjes vendore që është një nga autoritetet publike që organizon dëgjesën me 

publikun nuk rezulton që të jetë pjesëmarrëse vetë në dëgjesën me publikun. Fakti që projekti zhvillohet 

në dy njësi të ndryshme administrative ngarkon zhvilluesin me përgjegjësi për të zhvilluar dy dëgjesa, 

apo të koordinohet në mënyrë të tillë që dëgjesat të plotësojnë kriteret e ligjit. Në rastin konkret kjo nuk 

ka ndodhur. Çka i përkeqëson edhe më shumë gjërat është mungesa e Drejtorisë Rajonale e të Mjedisit 

Dibër në zhvillimin e dëgjesave me publikun. Po ashtu ky institucion, nuk ka shprehur mendimin e tij, 

referuar Deklaratës Mjedisore, pasi fq.2 të Deklaratës thuhet se: “DRM Lezhë: Shprehet pozitivisht për 

zhvillimin e aktivitetit”. Pra si njësia e qeverisjes vendore Bashkia Mat, ashtu edhe organi publik lokal që 

ka kompetencën për t’u shprehur për këtë çështje DRM Dibër, jo vetëm që nuk kanë qenë pjesëmarrës në 

organizimin e dëgjesave, siç kërkon kuadri ligjor dhe nënligjor, por nuk kanë qenë as vetë të pranishëm 

në dëgjesat publike.  

2. Pavlefshmëria e Urdhërit Nr.25, dt.07.02.2019 të Ministrit të Turizmit dhe Mjedisit, “Për heqien 

nga fondi pyjor publik dhe zvogëlimin në vol të sipërfaqes prej 0.618 ha ...” 

Ky Urdhër i Ministrit të Turizmit dhe Mjedisit është marrë në kundërshtim me ligjin, pasi: 

a) Në rastin në fjalë për shkak të sipërfaqes së përfshirë vendimi duhet të ishte marrë me Këshilli i 

Ministrave, referuar nenit 17/b, të ligjit 9385/2005, “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”.  

Me Vendimin Nr.16. date 03.10.2018 të Këshillit Kombëtar të Territorit është vendosur miratimi i lejes 

së ndërtimit për objektin: “Ndërtimi i HEC-it Zais, në pellgun ujëmbledhës të lumit të Urakës dhe Zallit të 

Melthit”.Ky vendim përcakton se Leja miratohet me kusht. Kushti është përkatësisht: 

a) miratimi i procedurave për heqjen nga fondi pyjor kullosor; 

b) pagesës përkatëse të taksës së ndikimit në infrastrukturë. 
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Për të përmbushur pikën e parë, në përputhje me ligjin 9385/2005, “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, 

shoqëria “Seka Hydropower”shpk i është drejtuar Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit. Me Urdhërin nr. 

25, dt.07.02.2019 të Ministrit të Mjedisit dhe Turizmit, është miratuar heqia nga fondi pyjor publik dhe 

zvogëlimi në volum i sipërfaqes prej 0.618 ha, në Ekonomitë Pyjore “Derjan 2”, “Mbasdeje” të Bashkisë 

Mat dhe në Ekonomitë Pyjore “Kunor Valmor” e “Selitë” të Bashkisë Mirditë, për ndërtimin e HEC-ve 

“Seka & Zais”. Nëse krahasojmë listën e pronave që zhvillohen të përcaktuara në lejen e ndërtimit dhe 

listën e pronave të cilat hiqen nga fondi pyjor dhe kullosor, me anë të Urdhërit të Ministrit të Mjedisit, ka 

një mospërputhje në17 prona, pra prona të cilat nuk janë hequr nga fondi pyjor dhe kullosor, por 

ndërkohë janë përfshirë si prona që zhvillohen nga kjo leje ndërtimi. Ky Urdhër nuk duhet të ishte marrë 

nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, por në zbatim të ligjit 9385/2005, “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, 

duhet të ishte marrë me Vendim të Këshillit të Ministrave, pasi sipërfaqja fond pyjor dhe kullosor në të 

cilën po realizohet projekti është më e madhe se 1 ha dhe jo 0.618ha, sa është sipërfaqia që përcaktohet 

në Urdhërin nr.25/2019, të Ministrit të Turizmit dhe Mjedisit. Nëse shohim hartën bashkangjitur Lejes së 

Ndërtimit nr.16, dt. 03.10.2018 të KKT, përcaktohet se: Gjatësia e ndërtimit e zënë nga Tubacioni për 

HEC Sekë është 4930ml dhe për HEC Zais është 3350 ml, pa përfshirë gjatësinë e tuneleve. Sipërfaqia e 

nevojshme për të realizuar punimet në një shtrirje të tillë gjatësore është shumë më e madhe se 1 ha. Ky 

fakt konfirmohet nga shkresa nr.1044/1 Prot., dt.06.09.2019, e AKZM, e cila referon se: “rezulton se, 

rreth 2.08km gjatësi të kanalit të derivacionit dhe vepra e marrjes së ujit për HEC-in, ndodhet brenda 

zonës së mbrojtur të PK “Lurë – Mali i Dejës”. 

Nëse i referohemi parashikimeve të nenit 17, të ligjit 25/2019 pika (b), në këtë rast heqia nga fondi pyjor 

duhet të ishte miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave. Në fakt relacioni i hartuar nga specialistë të 

Sektorit të Pyjeve dhe Kullotave pranë Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, përcakton si bazë ligjore 

pikërisht këtë dispozitë dhe jo pikën (a) të nenit 17, i cili përcakon rastet për të cilat heqia e fondit pyjor 

miratohet me Urdhër të Ministrit. Kjo situatë bëhet edhe më e qartë, kur shohim që një pjesë e pronave, 

përkatësisht 17 prej tyre nuk janë përfshirë fare në Urdhërin e Ministrit. Kjo ka ndodhur për të mos 

tejkaluar sipërfaqen prej 1 ha, që është edhe elementi përcaktues për organin kompetent që miraton 

heqien nga fondi pyjor. Referuar dispozitave të K.Pr.Administrative neni 108/a/i, jemi përpara një akti 

administrativ të nxjerrë nga një organ administrativ në kapërcim të kompetencave të tij ligjore, pra një akt 

administrativ absolutisht të pavlefshëm.  

b) Mungon VNM për pyllëzimin dhe shpyllëzimin 

Vendimi objekt gjykimi vjen në kundërshtim të hapur me pikën 1/ç, të shtojcës II, të ligjit Nr.10440, “Për 

vlerësimin e ndikimit në mjedis”, “Pyllëzimi fillestar dhe shpyllëzimi për qëllimet e ndryshimit në një 

lloj tjetër të përdorimit të tokës, duhet t’i nënshtrohet procedurës paraprake të vlerësimit të ndikimit 

në mjedis”. Deklarata Mjedisore e projektit nuk e trajton procesin e pyllëzimit dhe me të drejtë, pasi ky 

nuk është objekti i saj. Në këtë rast duhet të ishte bërë një tjetër vlerësim i ndikimit në mjedis dhe pasi të 

bëheshin studimet përkatëse, të aplikohej pranë AKM-së për VNM. Kjo nuk ka ndodhur. Ligji është 

mjaft i qartë në këtë pikë dhe nuk lë vend për dyshime. Ai ka parashikuar detyrimin për të bërë një 

vlerësim të ndikimeve që do të ketë në mjedis shpyllëzimi dhe masave që duhet të merren gjatë 

ripyllëzimit, në mënyrë që ndikimi i këtij procesi në mjedis të jetë minimal. Ndodhur në këto kushte, 

Urdhëri i Ministrit të Mjedisit për të miratuar heqien nga fondi pyjor të sipërfaqeve të përcaktuara është i 

pavlefshëm. Kjo VNM mungon, prandaj në bazë të nenit 108/a/ii, të K.Pr.Administrative, i cili 

parashikon se në rastet kur nuk është respektuar procedura e kërkuar nga ligji, akti administrativ është i 

pavlefshëm.  

Neni 40, pika 4, e ligjit 49/2012, parashikon se: “Gjykata vendos rrëzimin e padisë dhe kur vlerëson se, 

pavarësisht shkeljeve procedurale të konstatuara të veprimtarisë administrative, pasojat do të ishin të 

njëjta.” Rasti objekt gjykimi nuk është rasti i parashikuar në këtë dispozitë, pasi ekzistenca e VNM-së 

paraprake, është kusht thelbësor për miratimin e vendimit pranë Këshillit Bashkiak. Vlerësimi i Ndikimit 

në Mjedis, duhet të përcaktojë të gjitha kushtet, kriteret dhe pasojat që vijnë në mjedis nga veprimtaria që 

do të kryhet. Në mungesë të këtij akti, Vendimi që është marrë nga Këshilli i Bashkisë Skrapar, nuk ka 

marrë në konsideratë të gjithë elementët e nevojshëm, si rezultat është një vendim absolutisht i 

pavlefshëm.Në fakt Deklarata e Mjedisit, përcakton në pikën 4.3 të saj, se: “Në rast se kjo sipërfaqe prek 

fond pyjor, subjekti duhet të bëjë kërkesën pranë institucioneve përkatëse për heqje nga fondi pyjor”. Po 
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shtu në pikën 4.49 të Deklaratës përcaktohet detyrimi i subjektit për t’ju nënshtruar procedurave të VNM-

së, në ato raste kur kjo është e nevojshme.  

c) Heqia nga fondi pyjor është bërë pasi zona është shpallur park kombëtar.  

Me VKM Nr.661, dt.31.10.2018, “Për zgjerimin e sipërfaqes së PK “Lurë” dhe krijimin e PK “Lurë-

Mali i Dejës” është vendosur bashkimi i dy parqeve kombëtare dhe krijimi i një parku të vetëm “Lurë-

Mali i Dejës”. Si rezultat i kësaj VKM-je tashmë një pjesë e konsiderueshme e zonës në të cilën 

zhvillohet projekti është zonë e mbrojtur. Në këto kushte Urdhëri Nr.25, dt.07.02.2019 i Ministrit të 

Turizmit dhe Mjedisit është i pavlefshëm, pasi nuk lejohet miratimi i heqies nga fondi pyjor për zonat që 

janë pjesë e zonave të mbrojtura. Në VKM 661/2018, thuhet shprehimisht se propozimi ka ardhur nga 

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit. Pra vetë ministria që propozon përfshirjen e kësaj sipërfaqeje si zonë e 

mbrojtur, vetëm pak muaj më vonë vendos që të heqë pjesë të kësaj sipërfaqeje nga fondi pyjor, 

megjithëse ka dijeni të plotë se tashmë kjo sipërfaqe është zonë e mbrojtur.  

Edhe kjo shkelje sjell pavlefshmërinë e Urdhërit Nr.25, dt.07.02.2019 të Ministrit të Turizmit dhe 

Mjedisit, pasi Ministria jo vetëm që ka miratuar një akt që vjen në kundërshtim me ligjin, por edhe një akt 

që tashmë nuk ka më kompetencë për ta miratuar, pasi miratohet nga Këshilli i Ministrave. Neni 36, i ligji 

për zonat e mbrojtura: “1. Miratimi i ndryshimit të sipërfaqes së zonës së mbrojtur mjedisore, zgjerimi 

ose pakësimi i saj bëhen me vendim të Këshillit të Ministrave, sipas propozimit të ministrit ku 

argumentohet nevoja e ndryshimit konkret që do të përmirësojë rrjetin dhe mbrojtjen e zonës pas 

vendimit të KKT-së për ndryshimin e sipërfaqes së zonës së mbrojtur mjedisore. 2. Propozimi për 

ndryshimin e sipërfaqes së zonës konsultohet paraprakisht me komunitetin vendas, me pronarët, pronat e 

të cilëve, sipas rastit, përfshihen ose hiqen nga sipërfaqja e zonës, me subjektet që ushtrojnë veprimtari 

brenda zonës, me institucionet shkencore, me organet e qeverisjes vendore ku shtrihet zona dhe 

argumenton nevojën e ndryshimit.” Siç është e qartë nga kjo dispozitë, ndryshimi i sipërfaqes së një zone 

të mbrojtur, pra rritja apo zvogëlimi i sipërfaqes bëhet sipas një procedure të caktuar. Çka është më e 

rëndësishme është fakti që ky ndryshim sipërfaqeje mund të bëhet vetëm me Vendim të Këshillit të 

Ministrave. Bëhet me propozim të Minsitrit të Turizmit dhe Mjedisit, ministira që ka në kompetencë të 

saj funksionale mbrojtjen dhe administrimin e zonave të mbrojtura. Kjo përcaktohet qartësisht të nenit 37 

të ligjit. Pra kjo ministri nuk mund të tejkakonte parashikimet ligjore, duke hequr nga fondi pyjor këtë 

sipërfaqe, si rezultat duke zvogëluar një zonë të mbrojtur. Së fundmi për këtë pikë, në nenin 38(1) të ligjit 

përcaktohet se AKZM është në varësi të Ministrit të Turizmit dhe Mjedisit.  

d) Vlerësimi Mjedisor i kryer nuk pasqyron ndikimin real mjedisor 

Për këtë i referohemi aktit të ekspertimit mjedisor të kryer nga ekspert mjedisi Lavdosh Ferruni. 

Konkretisht: “Lidhur me Deklaratën Një nga problemet me impakt të fuqishëm mjedisor, sidomos në 

ndërtimin e HEC Zais janë shkatërrimi i ujrave nëntoksorë nga devijimi i lumit Flim. Sipas shkallës së 

ushqimit me ujra nëntokësor të rrjetit lumor, tokat ku përfshihen pellgjet ujëmbledhëse të rrjetit 

hidrografik të lumenjve Drin, Buna, Mat dhe Vjose janë të tipit që kanë vlera të larta të ushqimit 

nëntoksor në nivelin 35-60% të rrjedhjes vjetore (Prof. Niko Pano;2015, " Pasuritë Ujore të Shqipërisë" f 

585). Kur uji zhvendoset nga shtrati i lumenjve dhe futet në tuba, shkëputet ndërveprimi me kolektorët 

hidrogjeologjikë dhe regjimi i ujërave nëntokësorë gjithashtu do të shqetësohet (Prof. Dr. Ratko Ristić: 

2016). Devijimi me qindra kilometra i rrjedhjeve sipërfaqësore të lumenjve mund të ketë pasoja të rënda 

për ujërat nëntoksorë në territore shumë të gjëra të vendit. Fakti që as në VNM e thelluar dhe as ne 

deklaratën mjedisore nuk është konsideruar ndikimi  në ujërat nëntokësore është mjaft shqetësues. 

Sistemet kaskadë kanë ndikim të madh në hidromorfologjinë e lumenjve dhe ato mund të shkaktojnë 

ndryshime të rëndësishme në rrjedhën e lumenjve si ato sipërfaqësore dhe nëntoksore. Nga ky devijacion 

i bërë prej koncesionarit të kesaj vepre do të ketë pasoja serioze në ekosisteme të gjëra dhe komunitete 

gjatë gjithë luginës së degëve të lumit Mat deri në Liqenin e Ulzës.”  

 

3. Pavlefshmëria e Lejes së ndërtimit Nr.599/2, dt.19.03.2019 të KKT 

Pavlefshmëria e Urdhërit Nr.25, dt.07.02.2019, sjell pavlefshmërinë edhe të Lejes së Ndërtimit. Kushti i 

përcaktuar Vendimin Nr.16. datë 03.10.2018 të Këshillit Kombëtar të Territorit nuk është plotësuar, duke 

qenë se toka në të cilën do të kryhet ndërtimi nuk është hequr e gjitha nga fondi pyjor. Së dyti, se kjo Leje 
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ka probleme edhe nga pikëpamja formale, duke qenë se në të janë përcaktuar prona që zhvillohen, pjesë e 

fondit pyjor të Bashkive Mat dhe Mirditë, referuar VKM-së, Nr.433, dt.08.06.2016, “Për transferimin në 

pronësi të Bashkive të Pyjeve dhe të Kullotave Publike”, përkatësisht në Shtojcat 8 dhe 43 të kësaj VKM-

je, të cilat nuk janë hequr nga fondi pyjor. Pavlefshmëria në këtë rast rrjedh nga neni 108/ç i 

K.Pr.Administrative, pasi ligji 9385/2005, “Për pyjet dhe shërbimin pyjor” ndalon ndërtimin në zona 

pyjore, pa ndryshuar destinacionin në pyje, e konfirmuar edhe në VKM Nr. 408, dt.13.5.2015, “Për 

miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit. Ka qenë detyrë e KKT-së që të verifikonte 

përputhshmërinë midis sipërfaqes për të cilën është aplikuar për leje ndërtimi, është miratuar leja e 

ndërtimit me kusht nëpërmjet Vendimit Nr.16, dt.03.10.2018, dhe Urdhërit të Ministrit për Heqien nga 

Fondi Pyjor. Duke qenë se kushti i vendosur nuk është plotësuar, atëherë Leja e Ndërtimit Nr.599/2, 

dt.19.03.2019 të KKT është e pavlefshme.  

 

4. Miratimi nga AKZM 

Me VKM Nr.661, dt.31.10.2018,“Për zgjerimin e sipërfaqes së PK “Lurë” dhe krijimin e PK “Lurë-Mali 

i Dejës” është vendosur bashkimi i dy parqeve kombëtare dhe krijimi i një parku të vetëm “Lurë-Mali i 

Dejës”. Si rezultat i kësaj VKM-je tashmë një pjesë e konsiderueshme e zonës në të cilën zhvillohet 

projekti tashmë është pjesë e parkut kombëtar, duke e bërë të paligjshme çdo veprimtari që zhvillohet në 

këtë park. Ky fakt konfirmohet nga shkresa nr.1044/1 Prot., dt.06.09.2019, e AKZM, e cila referon se: 

“rezulton se, rreth 2.08km gjatësi të kanalit të derivacionit dhe vepra e marrjes së ujit për HEC-in, 

ndodhet brenda zonës së mbrojtur të PK “Lurë – Mali i Dejës”. Pavarësisht se e konfirmojnë që projekti 

është brenda zonës së mbrojtur, nga ana e AKZM nuk është ndërmarrë asnjë nga hapat e parashikuar në 

ligjin për zonat e mbrojtura.  

Ligji për zonat e mbrojtura neni 9, pika (e) përcakton: e) të ndalojë ndërtimin e zonave urbane, si 

autostradave, hekurudhave, linjave të tensionit të lartë, veprave të mëdha hidrike dhe sistemeve të 

naftës e të gazit me shtrirje të gjatë; Neni 26 (c), në zonat e mbrojtura të kategorisë së II, ku bën pjesë dhe 

parku Kombëtar: c) janë të ndaluara ndërtimi i zonave urbane, i autostradave, hekurudhave, linjave të 

prodhimit të energjisë, si hidrocentrale, linjave të tensionit të lartë dhe sistemeve të naftës e të gazit me 

shtrirje të gjatë; ç) nuk lejohet ndryshimi i gjendjes natyrore të rezervave ujore, burimeve, liqeneve 

dhe sistemeve të zonave të lagura. Pra qartësisht veprimtaria e projektit të ndërtimit të HEC-ve Sekë 

dhe Zais është një veprimtari e cila vjen në kundërshtim me statusin e ri të zonës, si park kombëtar “Lurë 

– Mali i Dejës”. AKZM dhe Ministria e Mjedisit në momentin e lëshimit të deklaratës i qëndrojnë faktit 

që në momentin që AKZM e ka dhënë miratimin, sipërfaqia ende nuk ishte e përfshirë në zonë. Ky 

qëndrim, megjithëse nga pikëpamja formale duket se nuk ka një shkelje të ligjit, përbën në rastin më të 

mirë një hipokrizi institucionale dhe në rastin më të keq një shkelje me dashje të ligjit.  

Për më tepër, pavarësisht sa më sipër, AKZM ka pasur detyrimin që në momentin e miratimit të zonës së 

mbrojtur të verifikonte përputhshmërinë ligjore të veprimtarive të cilat ishin pajisur me leje në këtë zonë. 

Kjo përcaktohet në mënyrë të qartë në pikën 5 të VKM-së, Nr.661, dt.31.10.2018,“Për zgjerimin e 

sipërfaqes së PK “Lurë” dhe krijimin e PK “Lurë-Mali i Dejës”, përcakton shprehimisht se: “Aktivitetet 

shfrytëzuese të burimeve natyrore, të cilat ndodhen brenda territorit të parkut kombëtar dhe që janë 

pajisur me leje mjedisore dhe/ose vendim të KKT-së deri në datën e hyrjes në fuqi të këtij vendimi, do të 

lejohet të vazhdojnë ushtrimin e aktivitetit nëse përmbushin kushtet e parashikuara nga ligji nr. 81/2017, 

“Për zonat e mbrojtura”.” Siç e spjeguam më sipër veprimtaria për shfrytëzimin e burimeve ujore për 

hidrocentrale në zonat e mbrojtura, është tërësisht e ndaluar dhe nuk ka asnjë rast përjashtimor për këtë 

veprimtari. Pra miratimi i AKZM edhe nëse ka qenë i vlefshëm deri në momentin e miratimit të VKM-së 

Nr.661/2018, e ka humbur fuqinë e tij ligjore pas miratimit të kësaj VKM-je.  

 

5. Leja e Ujit 

Marrja e ujit të një lumi si ai Flim dhe lënia pa ujë të Kanionit të këtij Lumi, duke bërë një nga shembujt 

më negativ që lumi (Flim) shkon i tëri me anë të një kanali derivues dhe pastaj me anë të një tuneli në një 

lum tjetër (Urakë). 
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Kanioni i Flimit ose Kanioni i Zall Gjocaj, të njohura dhe të mbrojtura si Monument Natyrore të 

kategorisë së tretë, nga Neni 17, pika 2, e ligjit për Zonat e Mbrojtura (ZM) përcaktohen si “monumente 

natyrore, ku zbatohet shkalla e parë e mbrojtjes, pra si territore të pashqetësuara”. Në Neni 17 e 18, 

shprehet tekstualisht se: “ndalohen ndryshimet e gjendjeve natyrore të rezervave ujore, burimeve, 

liqeneve dhe sistemeve të zonave të lagura. Kësisoj, ujrat e Kanionit, do të preken direkt nga marrja e mbi 

97% të sasisë ujore ose kur këtyre lumenjve iu lihen 2,5% të sasisë aktuale ose natyrore, çka përbën një 

rrezik real për zhdukjen e kësaj pasurie natyrore. 

Referuar ekspertizës së mjedisit të realizuar nga Ekspert Mjedisi Lavdosh Ferruni, rezulton se gjatë 

procedurës së miratimit të lejes së ujit ndër të tjera janë kryer këto shkelje, ku citojmë: “Në raportin 

teknik të kompanisë dhe në Vlerësimin e Ndikimit Mjedisor të Thelluar mungojnë të dhënat për prurjet e 

përroit të Melthit, kështu i gjithë projekti i HEC Zais është me te dhena hipotetike ( me hamendje). 

Mosegzistenca e të dhënave të prurjeve, që duhet të jenë të besueshme nëse janë matje 30 vjeçare, ka 

bërë që kompania të operojë me te dhëna fiktive ose empirike, si në studimin e  fizibilitet dhe në impaktin 

mjedisor. Konkretisht, prurja minimale e lejuar (rrjedhja ekologjike) qe sipas ligjit 111/2012, duhet të 

jetë jo më e vogel se Q355 rezulton të jetë fiktive, pasi sasia e ujit ekologjik nuk mund të përcaktohet pa 

të dhënat statistikore shumëvjeçare. Uji ekologjik i caktuar në menyrë fiktive prej 0.15m3/sec për HEC 

Zais shkatërron biotën e lumit, edhe sikur të koincidoj e saktë. Aktualisht si rrjedhoj e formacioneve 

shkëmbore edhe me sasine 100% te rrjedhjes se ujit te lumit uji humbet ne ujrat nentoksore në përqindje 

të mëdha, gje qe kupton se me 0.150 l/sec lumi shkon thuajse në tharrje totale të lumit dhe denatyron 

totalisht ekosistemin. ... 

Caktimi nga kompania i prurjes ekologjike, Q355, sipas ligjit 111/2012 Ligji Nr. 111/2012 “Për 

menaxhimin e integruar të burimeve ujore” është fiktiv.” 

Eksperti hidroteknik në aktin e tij relaton se:  

“Në histroinë e kësaj zone, të vetmet burime janë ato të Zallit të Gjoçaj. ... 

Gjatë këtyre viteve unë këto burime i kam vrojtuar shpesh dhe po deklaroj se nga muaji Qershor-Nëntor 

këto ujëra që vijnë nga Livadhi i Gjonit deri në fshatin Melth humbsin në Melth dhe përroi (kanioni) deri 

në Dukagjin nuk kishte fare ujë, i cili humbet në zonën karstike.  

Tuneli do të fillojë sipër Kroit Kolaj ku mbushin ujë të pijshëm Gjoçajt dhe do të dalë në përroin e 

Urakës, i cili është në kufi me Mirditën.  

Marrja e ujërave të Zallit-Gjoçajve dhe kalimi në tunel në përroin e Urakës do të eleminojë 

përfundimisht përroin e Melthit, e për rrjedhojë zgjidhjen për një vaditje për 500ha, të zonës. ... 

Prurja prej 150 l/s, që ky projekt parashikon që do të lëvizi në përroin e Melthit humbet i gjithi në Melth. 

... 

Nevoja përfundimtare për ujë vaditës dhe për ujë të pijshëm për këto burime është 500-600l/s.”  

Eksperti Hidrogjeolog në eskpertizën e tij, arrin në përfundimin se:  

“Përroi i Zall Gjoçajve, si rezultat edhe i burimeve që rrjedhin në shtrat, mban ujë përgjatë gjithë vitit. 

Në stinën e thatë, në të rrjedh një sasi ujë rreth 200l/s, në Melth, ndërsa deri në Dukagjin, humbasin 

prurjet nëpërmjet karstit dhe gjatë verës në Dukagjin përroi është i thatë.” 

Marrja përjetësisht e sasisë minimale të ujit të domosdoshëm për mbajtjen gjallë të ekosistemit, 40% e të 

cilit shkon për kushte klimaterike, furnizimit me ujë të lagështisë lokale, me anë të së cilës mbahen pyjet, 

bimët medicinale, bimësia e ulët, kafshët, pra flora dhe fauna e zonës, baza e jetës së njeriut. Po ashtu 

niveli shumë i ulët i ujit që lejohet si Prurja Minimale e Lejuar do të dëmtonte mbajtjen gjallë të ujrave 

nëntokësorë, 30% e të cilit shërben për furnizimit me ujë të burimeve të mëdha lokale si Shutrea, ujë i të 

cilit shërben si baza e jetës së njeriut.  

Neni 6, i ligjit 111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore” dikton se ‘Parimet e 

menaxhimit të integruar të burimeve ujore dhe respektimi i integritetit të baseneve ujore, duhet të jetë i 

bazuar në kërkesat sociale dhe ekonomike për burime ujore, duke mbrojtur dhe ruajtur cilësinë e këtyre 

burimeve dhe cilësinë e mjedisit për brezat e ardhshëm. Praktikisht, marrja me mbi 90% të sasisë së 

ujërave të lumit Flym, duke lënë 40 herë më pak, bën që të kemi po 40 herë ulje të sasisë së ujit në 
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burimet nëntokësorë, si në ato të shpellave, në ato burime sipërfaqësore, si dhe në puset që furnizohen 

banorët poshtë rrjedhjes së lumit, aq më tepër që në të gjitha rastet kemi formacione shkëmbore 

karbonatike dhe dolomitikë të Kretakut, të cilët janë shkëmbinj të përshkueshëm ndaj ujrave nëntokësorë, 

krejt ndryshe nga ajo që thot Shërbimi Gjeologjik shqiptar se marrja e ujit për prodhim energjie nga 

pikëpamja hidrogjeologjike nuk ndikon negativishtnë regjimin hidrogjeologjik të akueferëve dhe 

kaptazheve ekzistues.  

Në këto kushte, gjithë banorët që jetojnë poshtë rrjedhës së lumit Flym (Melth, Zall Gjocaj, Gjocaj, 

Dukagjin, Barbullinj, Derjan, Prell, Remull, etj., ngelen pa ujë në lumë, pa ujra të 20 burimeve 

sipërfaqësore, pa ujra për mullinjtë e blojës së miellit, pa ujra bujqësorë, pa ujra blegtoralë, pa ujra për 

bletarinë dhe pa ujra të ekosistemit.  

Edhe Këshilli i basenit ujor Mat, ka vendosur si kusht në lejen e miratuar që marrja e ujit për qëllime 

energjitike të mos kufizojë furnizimin me ujë të pijshëm, nevojat e bujqësisë dhe rezervat e 

domosdoshme ekologjike, që dmth se nevoja e përcaktuar. 

1. për ujë të pijshëm sipas dy projekteve është jo më pak se 30% 

2. për ujra bujqësorë është jo më pak se 30% 

3. ujra ekologjikë është ajo e mujave 15 qershor 15 shtator sipas literaturës botërore. 

Pjesa tjetër prej 10% në këtë rast mund të përdoret për prodhim energjie, pra e kundërta e asaj që 

kompania ka në lejen e përdorimit të ujit. Pra vetë përcaktimet e bëra në lejen e ujit janë kontradiktore 

midis tyre. Nëse do të respektohen të gjitha nevojat është e pamundur që për HEC-et të kalojë një sasi e 

tillë uji.  

Neni 39, përdorimi i burimeve ujore, pika 3 thotë tekstualisht se: Sasia e rrjedhjes minimale ekologjike 

për çdo trup ujor natyral përcaktohet: 

a. sipas planeve të menaxhimit të baseneve dhe akteve të tjera, ligjore e nënligjore,  

b. bazohet në karakteristikat specifike dhe  

c. vlerat natyrore e ekologjike që ka baseni ujor. 

Ku asnjë nga këto pika detyruese sipas ligjit në fjalë nuk është realizuar. 

Sipas ligjit nr.111/2012, datë15.12.2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, shoqëria 

sipërmarrëse duhet të kishte një studim tre vjeçar, të paktën një vjeçar ku të vlerësonte sasinë e rrjedhjes 

minimale ekologjike për çdo trup ujor natyral që përcaktohet sipas planeve të menaxhimit të baseneve 

dhe akteve të tjera, ligjore e nënligjore, duke u bazuar në karakteristikat specifike dhe vlerat natyrore e 

ekologjike që ka baseni ujor. 

Pra, trupat përkatëse ujore sipërfaqësore, siç është lumi Flim dhe ai Urakë, si rezultat i ndryshimeve 

fizike nga aktiviteti njerëzor (që ngelet pa ujë) ndryshojnë rrënjësisht karakterin e tyre në krahasim me 

atë që është shpallur me legjislacionin përkatës nga autoriteti kompetent, duke u kthyer, jo një nivel më 

poshtë që quhet i mirë, as në atë i moderuar (mesatar), as në atë të keq, e as në atë shumë të keq, por ata 

dalin jashtë klase klasifikimi. Është shkelur rradha e përparësive e përcaktuar në nenin 52, të ligjit 

111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, përcakon se: “Përparësitë në dhënien e 

lejeve, autorizimeve dhe koncesioneve Për dhënien e një lejeje, autorizimi, koncesioni, organet e 

administrimit dhe menaxhimit të burimeve ujore përkatëse të ujit mbështeten në përparësitë e 

mëposhtme: a) furnizimin me ujë të popullsisë, përfshirë edhe kërkesat e industrive që ndodhen brenda 

vijës kufizuese të qendrave të banuara dhe që kanë një nivel të ulët konsumi; b) përdorimet për ujitje, 

bujqësi e akuakulturë; c) përdorime për prodhim energjie elektrike nëpërmjet burimeve hidrike.” Uji i cili 

po kërkohet që të bëhet pjesë e projektit të dy HEC-ve Sekë dhe Zais, është i vetmi burim për furnzimin e 

ujësjellësit për tetë fshatra të njësisë Administrative Derjan, të Bashkisë Mat. Bëhet fjalë për fshatrat: 

Derjan, Barbullje, Urxallë, Dukagjin, Gjoçaj, Lam i Madh, Melth dhe Zall Gjoçaj. Ky fakt, vërtetohet 

edhe nga shkresa nr.73 Prot., dt.07.05.2019, e Njësisë Administrative Derjan, e cila shprehet se fshatrat 

janë pa një ujësjellës dhe: “ky lum është mundësia e vetme për t’u furnizuar me ujë të pijshëm”. Për 

këtë gjë është bërë edhe një studim në vitin 2002, i cili përcakton se për realizimin e ujësjellësit për 
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fshatrat: Dukagjin, Derjan, Barbullej, Rukaj, Bruç, Urakë, etj., uji i pijshëm mund të merret nga burimet e 

Melthit-Zall Gjoçaj.  

Në të njëjtën kohë, duke qenë se heqia nga fondi pyjor është e pavlefshme, sipas spjegimeve të dhëna më 

sipër, rezulton se me miratimin e Lejes për Përdorim të Burimit Ujor Nr.179 Prot., dt.17.09.2018, është 

shkelur neni 20/11 i ligjit 9385, dt.04.05.2005, “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”. “11. Në fondin pyjor 

kombëtar mbrohen dhe janë te patjetërsueshme te gjitha veprat hidroteknike (pritat malore, gardhet, 

pendat), burimet ujore, liqenet natyrore, kënetat e lagunat, përrenjtë e përroskat, veprat e ujit, koritat e 

ngrehinat e ndërtuara etj., te cilat krijojnë një kompleks te domosdoshëm natyror e te harmonizuar me 

pyjet e token pyjore.” 

 

* * * 

Kërkojmë nga Gjykata që përpara se të marrë në shqyrtim padinë, të marrë Masën e Sigurimit të Padisë, 

duke vendosur pezullimin e punimeve në zbatim të lejes së ndërtimit të dhënë për projektin ndërtimi i 

HEC-ve Sekë dhe Zais. Sigurimi i objektit të padisë konsiderohet si një mjet procedural per garantimin e 

ekzekutimit të ardhshëm të të drejtave të kërkuesit, në rast të njohjes apo rivendosjes së tyre gjyqësisht në 

përfundim të gjykimit të mosmarëveshjes administrative. 

Neni 28/1 i Ligjit 49/2012 sanksionon: Me paraqitjen e padisë, paditësi mund t'i kërkojë gjykatës marrjen 

e masave të sigurimit të padisë, në rastet kur ai tregon se gjatë kohës së nevojshme të procesit, derisa të 

arrihet në marrjen e vendimit të themelit, ekziston mundësia e ardhjes së një dëmi të rëndë e të 

pariparueshëm, që rrjedh nga ekzekutimi i veprimit administrativ. 

 Neni 29 i Ligjit 49/2012 sanksionon: Kushtet për sigurimin e padisë, Gjykata vendos sigurimin e padisë, 

nëse plotësohen kushtet e mëposhtme: 

a) ekziston dyshimi i arsyeshëm, i bazuar në shkresa, për mundësinë e shkaktimit të një dëmi të rëndë, të 

pakthyeshëm dhe të atëçastshëm për paditësin; 

b) nuk cenohet rëndë interesi publik;..”. 

Në rastin në fjalë këto kushte përmbushen plotësisht.  

1. Ezkistenca e dyshimit të arsyeshëm për mundësinë e ardhjes së një dëmi 

Objekti i padise mund të sigurohet vetëm në kushtet kur kërkuesi/ paditësi, ka arsye të bazuara për të 

dyshuar se do të gjendet në vështiresi apo pamundësi për të realizuar të drejtat e përcaktuara nga 

një vendim i ardhshëm gjyqësor që mund të pranojë kërkimet e tij ndaj personit të tretë. Arsyeja se 

përse duhet të pranohet kërkesa për masë sigurimi, është i lidhur me faktin, se vijimi i punimeve për 

ndërtimin e HEC-ve Sekë dhe Zais, po kryhet në zonën e mbrojtur të Parkut Kombëtar “Lurë - .....”, mbi 

bazën e akteve administrative absolutisht të pavlefshme, të cilat janë edhe objekt i shqyrtimit gjyqësor. 

Kërkesa për sigurimin e padisë është e lidhur me një marrëdhënie funksionale dhe plotësueshmërie me 

padinë e ngritur. Kjo marrëdhënie përcaktohet nga fakti se masa që kërkohet ka për qëllim që të garantojë 

rezultatin e padisë. Pra kërkesa, për sigurimin e padisë është në funksion të padisë. Ekzekutimi i vendimit 

të themelit në rastin në fjalë, do të bëhet i pamundur, në rast pranimi të padisë. Kërkimi për pezullimin e 

ndërtimit të HEC-ve ka lidhje të drejtëpërdrejtë me objektin e mosmarrëveshjes. Ndërtimi kërkon 

realizimin ndër të tjera të tuneleve, si dhe godina të HEC-ve. Tuneli ndër të tjera do të realizohet në 

brendësi prej 2.08km të zonës së mbrojtur. Ndërtimi do të kërkojë që zona e përcaktuar të shpyllëzohet, 

duke çuar në prerjen e një sasie shumë të madhe drurësh, do të kërkojë kryerjen e veprimeve shumë 

invazive me rrezikshmëri të lartë për ekosistemin tërësor të zonës së mbrojtur.  

Masat e sigurimit të padisë kanë për qëllim që t’i lejojnë Gjykatës që të ndërmarrë masat e nevojshme 

dhe që janë të justifikuara me ekzistencën e një situate të ngutshme, me qëllim parandalimin e ardhjes ose 

parandalimin e rëndimit të një dëmi, të rëndë, të atëçastshëm dhe të pakthyeshëm. Ajo është në funksion 

të padisë pasi siguron situatën faktike dhe juridike, e cila të mund të ndihmojë më pas zhvillimin e 

gjykimit.  

Sa i përket kërkesës për masë sigurimi sqarojmë se, provat shkresore që i kemi depozituar gjykatës 

vërtetojnë pretendimet e paditësave, që veprimet e palëve të paditura janë në kundërshtim të hapur me 
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ligjin. Gjatë fazës së sigurimit të padisë nuk shqyrtohet thelbi dhe objekti i kërkesë padisë, por këto 

dokumente hedhin dyshime të arsyshme se ka një mundësi reale për një dëm të rëndë, të atëçastshëm dhe 

të pariparueshëm. Aktualisht objekti është duke u ndërtuar, nëse vijohet më tej, pasojat do të jenë të 

pakthyeshme si për mjedisin, ashtu edhe për pasojat sociale dhe ekonomike, të rikthimit të vendit në 

gjendjen e mëparshme. Zona në fjalë nuk mundet në asnjë rast të kthehet si më parë. Por edhe nëse do të 

jetë i mundur rikthimi në një gjendje të ngjashme, kjo do të kërkojë disa dhjetëvjeçarë. Në momentin e 

përfundimit të procesit administrativ në të dyja shkallët, ndërtimi i tij do të ketë përfunduar. Në këtë rast, 

edhe nëse paditësit fitojnë procesin gjyqësor dhe gjykatat e të dyja shkallëve vendosin pranimin e padisë 

plotësisht, ndërtimi i HEC-ve do të ketë përfunduar, dhe objekti i padisë do të humbasë thelbin e tij dhe 

arsyen se përse është ngritur. Masa e sigurimit të padisë i shërben pikërisht situatave të tilla, humbjes së 

rëndësisë së vendimit gjyqësor adminsitrativ.  

Për të vërtetuar bazueshmërinë e pretendimeve tona, i jemi drejtuar tre ekspertëve të pavarur, mjedisi, 

hidroteknik dhe hidrogjeolog, të cilët kanë hartuar aktet përkatëse të ekspertimit. Sipas fushave përkatëse 

dhe në bazë të një analize të detajuar të kryer prej secilit, është arritur në konkluzionin që vijimi i 

punimeve do të sjellë në zonën e mbrojtur dhe në burimet ujore, pasoja jo vetëm të rënda, por çka është 

më e rëndësishme pasoja të parikuperueshme.  

Përfundimet e arritura nga aktet e ekspertimit: 

1. Ekspertiza Mjedisore e realizuar nga Ekspert Mjedisi Lavdosh Ferruni 

Në vijim po paraqesim elementët më të rëndësishëm nga ekspertiza mjedisore, që kanë lidhje me dëmin e 

mundshëm në mjedis:  

“Nëse vazhdohet me punime në Parkun Kombëtar  jo vetëm që shkelet ligji nr.81/2017 per “zonat e 

mbrojtura”  , por bëhet një dëm i madh, i menjëhershëm dhe i pakthyeshëm, duke dëmtuar rëndë dhe 

interesin publik. 

Me këtë ndërhyrje të tanishme brenda Parkut Kombëtar me ndërtim rruge dhe shtrim tubash e devijim të 

rrjedhjes natyrore të ujit bie objektivi i ligjit që është "të mbajë territorin në gjëndje natyrore", pasi në 

ndryshim me  gërmë ç të pikës 2 të nenit 16 ku shkruhet "nuk lejohet ndryshimi i gjëndjes natyrore.."  pra 

i trupave ujore jemi para një fakti jo vetëm të lejimit të ndryshimit, por të një ndryshimi thellësisht 

industrial, pra të një denatyrimi të pakthyeshëm. 

Nëse kompania rifillon punimet në zonën e mbrojtur, deri   tani dukshëm ndaluar  nga rezistenca e 

banorëve në hyrje të parkut, duke vazhduar me hapjen e rrugës në një terren realisht të pashqetësuar 

janë të atcastshme disa pasoja  kryesore; cënohet prona private e parcelat të vogla të kultivuara me 

kultura bujqësore, si misër patate etj, që janë  jetike për banorët.  Ka rrezik që kafshët e rralla në zonë si 

ariu i murëm, dhia e eger, kaprolli, derri i eger, gjeli i eger, shqiponja etj, rëqebulli (Lynx lynx), që eshte 

specie shume e rrallë e në zhdukje,  që banoret konfirmojnë dhe përshkruajnë se e kane pare në Park, të 

largohen nga habitati i shqetesuar prej punimeve intensive aty,sidomos prej zhurmave,  duke 

kercenuar zhdukjen e tyre.  Keto  specie te shqetesuara nga  zhurmat dhe tronditjet nga puna e 

makinerive te renda do nevojitet te largohen nga habitati natyral i tyre, gjë që kërcënon seriozisht 

egzistencen e tyre.   

Edhe tani që uji nuk është i devijuar në tuba e tunel gjatë ndërtimit të rrugës, pranë lumit do ketë në 

mënyrë të pashmangshme kontaminim të ujit të përroit të Melthit. Kështu,  uji bëhet i papishëm . Kjo 

dëmton komunitetin që jeton aty, që nga vepra e marrjes e projektuar e HEC (pranë kataraktit)  dhe deri 

të paktën 1 km më poshtë pikës së marrjes së ujit prej HECit banorët pijnë ujë direkt në lum. 

Vazhdimi i punimeve në tunel mund të sjellë papritmas  tharrje ose zhdukje të burimeve të ujit të pishëm 

në zonë.  

Në rrugën e hapur prej kompanisë, përgjatë Kanionit te Flimit, i shpallur monumet  Natyre (ve ndim nr. 

676, datë 20.12.2002, pika 11, rrethi Mat,  Për shpalljen zonë e mbrojtur të monumenteve të natyrës 

shqiptare ) drejt  veprës se marrjes se ujit është vërejtur dëm i pakthyeshëm i kanionit monument natyre, 

si rrjedhojë e rrokullisjeve të gurëve dhe shkëmbenjve. Kjo u provua nga eksperti gjate vizites në vend si 

edhe nga pohimet e vendasve. Erozioni i përshpejtuar nga punimet e HEC, por dhe nga rreshjet me 
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intesitet të lartë në vend (studim i Bankës Botrore3, shih referencat) , për arësye të ndryshimeve klimatike 

dëmton më shumë kanionin e Flimit, monument natyre. 

Në mungesë të studimit mund të ketë pasoja të rënda, përshembull në mungesë të njohjes së prurjeve 

maksimale, sipas të dhënave shumëvjecare, duke ditur dhe parashikimet shkencore të intesitetit të shtuar 

të rreshjeve ( studimit te Bankës Botrore 3 për Shqipërinë) dhe rritjes së mundësisë së përmbytjeve mund 

vihet në rrezik jeta e puntorëve gjatë ndërtimit.” 

2. Relacion Teknik i përgatitur nga Ing.Hidroteknik Bashkim Mata 

“Marrja e ujërave të Zallit-Gjoçajve dhe kalimi në tunel në përroin e Urakës do të eleminojë 

përfundimisht përroin e Melthit.” 

3. Relacion Hidrogjeologjik (ekspertizë) realizuar nga Ing.Hidrogjeolog Ramadan Çelaj.  

“Ndërtimi i digës ndikon në tharjen tërësisht të përroit, bashkë me të edhe të dy-tre burimeve të vegjës, si 

psh. burimi në përroin e Urakës-Dukagjinë, etj.. 

... U heq mundësinë e furnizimit me ujë të pijshëm 10-12 fshatrave të zonës së Derjanit. 

Ndërtimi i tunelit në Lamin e Madh e ul së tepërmi prurjen e burimit që është i vetmi burim i këtij fshati.” 

4. Marrja e masës së sigurimit nuk cenon rëndë interesin publik  

Nga pezullimi i punimeve për realizimin e HEC-ve Sekë dhe Zais, interesi publik jo vetëm që nuk 

cenohet, por mbrohet. Shqipëria është një vend, i cili është në gjendje të plotësojë nevojat e veta 

energjetike, prandaj një pezullim në ndërtimin e këtyre dy HEC-ve nuk dëmton në asnjë mënyrë interesin 

publik në vend.  

Në cilësinë e paditësve, kemi bindjen se ekzistojnë fakte të plota dhe të pakontestueshme se, vijimi i 

ndërtmit, do të kishte pasoja shumë të rënda dhe të pakthyeshme në dëm të paditësive dhe në fakt të të 

gjithë komunitetit të zonës, madje të gjithë publikut shqiptar, për shkak të kostove shumë të larta që sjell 

realizimi i këtij objekti. Masa e sigurimit do të lehtësonte të gjitha palët e përfshira, duke e ngrirë situatën 

e faktit në këto momente.  

Për të provuar bazueshmërinë e pretendimeve tona lidhur me kërkesën për masë sigurimi, i paraqesim 

Gjykatës në cilësinë e provës një akt ekspertimi të realizuar nga ekspertë të licensuar, specialistë me zë në 

fushën e tyre, të cilët konstatojnë se vijimi i punimeve për ndërtimin e HEC-ve objekt gjykimi, do të 

sjellë pasoja të parekuperueshme për mjedisin dhe burimet ujore në vend.  

Në këto kushte, nisur nga sa më sipër i kërkojmë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, që 

të pranojë kërkesën për masë sigurimi, duke vendosur pezullimin e punimeve.  

 

Provat që i bashkëngjiten padisë: 

1. Prokura nr.5463 Rep., Nr.2115 Kol., dt.30.08.2019; 

2. Prokura nr.5937 Rep., Nr.2355 Kol., dt.23.09.2019; 

3. Prokura nr.3727 Rep., Nr.1863 Kol., dt.25.11.2019; 

4. Ekstrakt dt.16.12.2019; 

5. Vërtetim dt.16.12.2019, i Njësisë Administrative Derjan.  

6. Vërtetim Nr.657 Prot., dt.03.12.2019, i Zyrës Vendore të Kadastrës Mat; 

7. Vendimi Nr.16, dt.03.10.2018 i KKT-së për miratimin e lejes së ndërtimit; 

8. Leja e Ndërtimit Nr.599/2, dt.19.03.2019, e Këshillit Kombëtar të Territorit; 

9. Përmbledhje e Dëgjesave Publike për projektin;  

10. Shkresa nr.1044/1 Prot., dt.06.09.2019, e AKZM; 

11. Urdhër Nr.25, dt.07.02.2019 i Ministrit të Turizmit dhe Mjedisit, me relacionin shpjegues 

bashkëngjitur.  

12. Deklarata Mjedisore Nr. Identifikimi Nr.533, Nr. Vendimi 33, Nr.6220 Prot., dt.19.07.2018. 
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13. Shkresa nr.18 Prot., dt.23.02.2018, e Njësisë Administrative Derjan.  

14. Leja për Përdorim të Burimit Ujor Nr.179 Prot., dt.17.09.2018, bashkëngjitur Vendimi  Këshillit 

të Basenit Ujor Mat, Nr.24, dt.12.09.2018. 

15. Relacion teknik: Mbi furnzimin me ujë të pijshëm të Komunave Derjan, Macukull, Rukaj.  

16. Vendim Nr.2065 Prot., dt.24.11.2017, i Shërbimit Gjeologjik Shqiptar.  

17. Relacion Teknik, i Ing.Hidroteknik Bashkim Mata; 

18. Relacion Hidrogjeologjik (ekspertizë) i Ing.Hidrogjeolog Ramadan Çelaj; 

19. Akt ekspertimi mjedisor, i Ekspert mjedisor Lavdosh Ferruni.  

 

Për paditësit 

Avokate  

Dorina NDREKA  
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