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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GRUPI PARLAMENTAR I PARTISË DEMOKRATIKE 

     

Tiranë, më ___/___/2017 

 

K A L L E Z I M P E N A L 
 

KALLZUES: GRUPI PARLAMENTAR I PARTISË DEMOKRATIKE 

 Përfaqësuar nga Z. Edmond Spaho, Anëtar i Grupit 

 

ME OBJEKT: 1) Kallëzim i veprës penale “Shpërdorim i detyrës”, 

e kryer në bashkëpunim, e parashikuar nga nenet 25 

dhe 248 të Kodit Penal. 

 

2) Në mbështetje të neneve 240-243 të Kodit të 

Procedurës Penale, paraqitjen e kërkesës për 

marrjen e masës ndaluese “pezullimi i ushtrimit të 

një detyre a shërbimi publik” apo “ndalimi i 

përkohshëm i ushtrimit të veprimtarive të caktuara 

profesionale”, për personat kundër të cilëve 

paraqitet ky kallzim. 

 

3) Realizimin e hetimeve nga organi i prokurorisë, 

nëpërmjet angazhimit të një grupi prokurorësh 

shqiptar me njohuri të posacme në fushën e 

procedimeve penale me natyrë financiare, duke 

bashkëpunuar ngushtë dhe me ndihmën e organeve 

ligjzbatuese ndërkombëtare apo ekspertë të pavarur 

ndërkombëtar, për kryerjen e veprimeve të caktuara 

hetimore, brenda kufijve të lejuara nga Kushtetuta 

dhe legjislacioni shqiptar. 

 

KUNDER: 1) EDI RAMA, me detyrë Kryeministër i Republikës së 

Shqipërisë; 
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 2)DAMIAN GJIKNURI, me detyrë Ministër i Energjisë dhe 

Industrisë; 

 3) SHKËLQIM CANI, ish Ministër i Financave; 

 4) ARBEN AHMETAJ,ish Ministër i Zhvillimit Ekonomik; 

 5) ALMA HICKA, me detyrë Avokate e Përgjithshme e 

Shtetit; 

 6) ËNGJËLL AGAÇI, me detyrë Sekretar i Përgjithshëm i 

Këshillit të Ministrave; 

 7) ENTELA ÇIPA, me detyrë këshilltare e Ministrit të 

Energjisë dhe Industrisë; 

 8)ARMER JUKA, ish Avokat Shteti 

 9) AURORA ALIMADHI, Drejtore Juridike në MEI 

10) ANËTARËT E GRUPIT NEGOCIATOR të marrëveshjes 

për zgjidhjen me mirëkuptim të pretendimeve reciproke të 

shtetit shqiptar dhe CEZ a.s., nënshkruar më 23.06.2014, 

sipas urdhrit nr. 228/2013 të Kryeministrit, të ndryshuar. 

 

DREJTUAR: PROKURORISË SË PËRGJITHSHME 

   Z. Adriatik Llalla – Prokuror i Përgjithshëm 

 

I nderuar Z. Prokuror i Përgjithshëm, 

 

Bazuar në nenet 280 dhe 283 të K.Pr.Penale, si dhe neneve 25 dhe 248 të 

Kodit Penal, parashtrojmë këtë kallzim penal për veprën penale të 

sipërcituar, duke parashtruar rrethanat e fakteve konkrete ku bazohet 

kallëzimi, provat me të cilat vërtetohen këto fakte si dhe dispozitat ligjore 

penale të cënuara. 

 

I.      LIGJI I APLIKUESHEM 

 

Kodi i Procedurës Penale, në nenet 280 dhe 283 e tij parashikon se:  

Neni 280 

 Marrja dijeni për veprën penale 

Prokurori dhe policia marrin dijeni për veprën penale me iniciativën e vet 

dhe me njoftimin e bërë nga të tjerët. 

 

Neni 283 

Kallëzimi nga ana e shtetasve 
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 Çdo person që ka marrë dijeni për një vepër penale që ndiqet kryesisht 

duhet ta kallëzojë atë. Në rastet e caktuara me ligj kallëzimi është i 

detyrueshëm. 

 

Nga ana tjetër Kodi Penal në dispozitat e tij parashikon se: 

 

Neni 248  

Shpërdorimi i detyrës  

Kryerja ose moskryerja me dashje e veprimeve a e mosveprimeve në 

kundërshtim me ligjin, që përbën mospërmbushje të rregullt të detyrës, nga 

personi që ushtron funksione publike, kur i kanë sjellë atij ose personave 

të tjerë përfitime materiale ose jomateriale të padrejta a kanë dëmtuar 

interesat e ligjshëm të shtetit, të shtetasve dhe të personave të tjerë 

juridikë, nëse nuk përbën vepër tjetër penale, dënohet me burgim deri në 

shtatë vjet. 

 

II. RRETHANAT E FAKTIT 

 

2.1 Me Ligjin nr. 10116, datë 23.04.2009 “Për miratimin e kontratës së 

shitjes së 76% të aksioneve të OSSH sh.a., ndërmjet METE dhe CEZ 

a.s.” kjo shoqëri (CEZ a.s.) ka blerë 76% të aksioneve të Operatorit të 

Sistemit të Shpërndarjes (OSSH), duke u bërë kështu operatori më i 

rëndësishëm i shpërndarjes dhe furnizimit publik, me pakicë të energjisë 

elektrike. Në bazë të Ligjit Nr.9072, datë 22.05.2003 "Për sektorin e 

energjisë elektrike" (i ndryshuar) (neni 45), CEZ Shpërndarje si shoqëri 

e licencuar për furnizimin e përdoruesve me energji elektrike, është e 

detyruar të sigurojë furnizimin me energji elektrike të konsumatorëve të 

energjisë elektrike. Për këtë shërbim aplikohen tarifat përkatëse që në 

bazë të nenit 28 të ligjit të sipërcituar shqyrtohen dhe miratohen nga 

ERE. 

 

A. KONTEKSTI I PRIVATIZIMIT TE OSSH DHE REALIZIMI I TIJ 

 

2.2 Privatizimi i kompanise “Operatori i Sistemit te Shperndarjes sh.a.” 

(OSSH) u finalizua ne Maj te vitit 2009. Arsyeja e ketij privatizimi ishte 

liberalizimi i metejshem i tregut te energjise, thithja e investimeve te huaja 

dhe “know-how”, rritja e standardeve teknike te rrjetit te shprendarjes si 

dhe permiresimi i ofrimit te sherbimet ndaj qytetareve dhe operatoreve 

ekonomike ne vend. Qeveria Shqiptare, e konsultuar ngushtesisht nga 
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Banka Boterore dhe IFC, ndermori nje proces transparent dhe te 

suksesshem, duke realizuar shitjen e 76% te aksioneve tek kompania ceke 

CEZ as. Objektivi i shpallur i Qeverise Shqiptare, i njohur, pranuar dhe 

nenshkruar nga kompania “CEZ a.s.”, ishte: “Rritja e efikasitetit te operimit, 

ulja e humbjeve dhe krijimi i nje shoqerie furnizimi te energjise elektrike te 

qendrueshme dhe te besueshme”. 

 

2.3 Qellimet me specifike te ketij privatizimi, te detajuara qarte ne 

kontraten e privatizimit dhe ne anekset e saj, si dhe te rena dakord dhe 

firmosura midis Qeverise Shqiptare dhe Kompanise “CEZ as” ishin: 

• Furnizimi i garantuar, pa nderprerje dhe me cilesi, i energjise elektrike 

tek konsumatoret familjare dhe jofamiljare; 

• Ulja e humbjeve teknike dhe joteknike dhe rritja e arketimeve,si menyre 

e vetme per permiresimine performances se kompanise; 

• Rritja e investimeve ne rrjetin e shperndarjes dhe permiresimi i 

ndjeshem i gjendjes teknike te tij; 

• Permiresimi i imazhit te kompanise i cili do te ndihmonte ne krijimin e 

nje kulture te qendrueshme per konsumatoret dhe pagesat e tyre. 

 

2.4 Kuadri rregullator per sektorin e energjise, kontrata e privatizimit te 

OSSH-se dhe anekset e saj, si  dhe dokumentat referuese te lidhura me 

kete kontrate, jane pjese e pandare ekontrates se privatizimit. Ato 

pasqyrojne praktikat me te mira boterore te privatizimeve te ketij lloji. Keto 

dokumenta jane hartuar me konsulencene ekspertevete Bankes Boterore, 

IFC dhe USAID. Per faktin se ky privatizim u realizua me transparence dhe 

cilesi te larte, Banka Boterore e prezantoi ne konferencat e saj kete proces 

si nje rast studimor te suksesshem. 

 

B. CFARE PARASHIKONTE KONTRATA E PRIVATIZIMIT 

 

2.5 Kontrata e privatizimit, nenshkruar midis Qeverise Shqiptare dhe 

Kompanise ceke “CEZ a.s.”, i detajon sa me poshte detyrimet kryesore te 

kompanise “CEZ a.s.”: 

• Reduktimin e humbjeve ne rrjet ne nivelin e 23,92% ne fund te vitit 

2012, (nga 33,92% ne vitin 2009); 

• Blerja e energjise elektrike ne treg vetem per te mbuluar humbjet ne 

sistemin e shprendarjes (humbjet jane teknike si pasoje e amortizimit te 

sistemit te shperndarjes, si dhe joteknike-qe jane vjedhjet e energjise si 
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pasoje e nderhyrjeve te paligjshme ne rrjet)-mase kjo per te nxitur 

performancen sa me te mire te kompanise; 

• Mirembajtjen e rrjetit dhe kryerjen e investimeve per ta permiresuar 

ndjeshem ate; 

• Pajisjen e te gjithe konsumatoreve me aparate mates te energjise 

elektrike; 

• Pergatitja e nje plani te detajuar per te rritur ndjeshem nivelin e 

arketimeve dhe saktesine e faturimit (deri ne 99%) 

 

2.6 Qeveria Shqiptare, nga ana e saj, mori angazhimin e furnizimit te 

“CEZ Shperndarje”(ish-OSSH)me te gjithe energjine e nevojshme qe ajo 

do te kishte nevoje per te furnizuar konsumatoret tarifore dhe ato jotarifore. 

Pra, qeveria shqiptare do t`i ofronte kompanise energji me cmim 

shume te ulet, per te mbuluar te gjithe nevojen per furnizim qe do te 

kishte vendi.  

 

C. PERFORMANCA E KOMPANISE DHE PROBLEMATIKA E BRENDESHME E SAJ NE 

RRITJE  

 

2.7 CEZ.AS nuk zbatoi kushtet e kontratës së nënshkruar me shtetin 

shqiptar, duke shkaktuar dëme të pariparueshme sistemit të 

shpërndarjes së energjisë elektrike. Detyrimi per te investuar në sistemin 

e shpërndarjes eshte reflektuar qarte ne kontraten e privatizimit dhe 

anekset specifike te saj, dhe për këtë arsye ai eshte nje kusht i 

detyrueshem per “CEZ” a.s. Përveç detyrimeve te percaktuara ne kontrate, 

“CEZ a.s.” dhe “CEZ Shperndarje sh.a.” kanë bërë një sere deklaratash 

nepermjet te cilave njohin dhe kane marre persiper, nepermjet 

korrespondencave te shumta midis tyre dhe ERE, METE, etj..detyrimin e 

tyre per te investuar ne Shqiperi. 

 

2.8 Në datën 16 qershor 2011, në letrën e “CEZ Shperndarje” 

drejtuarKryeministrit, kompania deklaron se "mund të sjellë sa më shpejt të 

jetë e mundur 100 milione euro në Shqipëri dhe mund të investojë pjesen 

me te madhe te tyre në rrjetin e shpërndarjes, siedhe të vazhdojë 

përmirësimin e shërbimeve te shperndarjes te kompanise CEZ 

Shperndarje...", duke treguar ne kete menyre se CEZ a.s. ka njohur dhe ka 

pranuar detyrimin e tij për të siguruar funksionimin e duhur të kompanisë 

shpërndarëse të energjisë elektrike, në përputhje me detyrimet e tij 

kontraktuale. 
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2.9 Ne datën 21 mars 2012ne takimin e Bordit të Drejtorëve të CEZ 

a.s., ku konfirmohet angazhimi“CEZ a.s.” për të rritur kapitalin me40 

milione euro, sipas deklarimit te bëre nga vete CEZ a.s.; 

 

2.10 Gjithashtu në aplikimin ne ERE per miratimin e planit te 

investimeve per vitin 2012, CEZ Shperndarje Sh.a. përsëri ka njohur në 

emër të kompanisë mëmë se CEZ a.s. si aksioneri kryesor, është gati të 

siguroje financim të mëtejshëm të shoqerise ne shumen e duhur te 

investimit; 

 

2.11 Pas problematikave të vazhdueshme disa vjeçare, ERE me 

shkresën nr. 281/11, datë 11.04.2012, ka njoftuar fillimin e një procesi të 

gjerë monitorimi të gjendjes financiare të shoqërisë CEZ Shpërndarje 

sh.a. 
 

2.12 Më 30 korrik 2012, “CEZ Shperndarje” i shkruanMETE-s duke 

deklaruar se "....sipas kontrates, “CEZ Shperndarje” eshte i detyruar për të 

mbuluar humbjet ne rrjetin e shperndarjes, duke synuar një shërbim më të 

mirë për klientët e saj në Shqipëri, dhe per kete arsye, kompania mëmë në 

Pragë (CEZ a.s.) ka vendosur që të alokoje më shumë fonde për 

kompaninë shqiptare të shpërndarjes që do të përdoren për të siguruar 

energjinë e nevojshme për të garantuar furnizimin me energji të 

pandërprerë".Kjo leter jo vetëm që  u referohet konsumatorëve shqiptarë te 

energjisë si klientë të kompanisë mëmë në Pragë, CEZ a.s, por ajo është 

një njohje dhe pranim i metejshem i  detyrimit te CEZ a.s. për të ndihmuar 

kompaninë e shpërndarjes së energjisë elektrike me mjete të mjaftueshme 

për tu operuar nga CEZ a.s. 

 
2.13 Ne daten 5 Shtator 2012 ne Vjene, ne prani te METE, KESH, OST 

dhe perfaqesuesve te Sekretariatit te Komunitetit te Energjise, drejtuesi i 

shoqerise “CEZ Shperndarje sh.a.” zt. Macek deklaroi se “ne ndaluam 

importin e energjise sepse situata financiare e kompanise na detyroi per 

kete gje”. Behet fjale per importimin e energjise per te mbuluar humbjet, 

detyrim kontraktual i “CEZ Shperndarje”. 

 
2.14 Ne daten 28 Shtator 2012, “CEZ Shperndarje” shprehet se kerkon 

qe KESH te marre masa te nevojshme per te siguruar te gjithe energjine e 

nevojshme, cka nenkupton edhe furnizimin me energji elektrike per 

mbulimin e plote te humbjeve, qe ishte detyrim kontraktual i “CEZ 



 7 

Shperndarje”, sepse kompania eshte ne pamundesi financiare per te 

importuar. 

 
2.15 Ne daten 20 Dhjetor 2012, “CEZ Shperndarje”, njoftoi ERE-n se: 

“shoqëria mund te mos jete ne gjendje te parandaloje perkeqesimin ne 

javet e ardhshme ne nivelin e shërbimeve qe siguron, perfshire dhe 

levrimin e energjise elektrike”.Deshtimi i “CEZ Shperndarje” duke mos 

prokuruar energjine elektrike te nevojshme per mbulimin e humbjeve, 

pervecse nje shkelje e detyrimeve ligjore dhe rregullatore, cenoi 

drejtpërdrejte furnizimin me energji elektrike te konsumatoreve tarifore dhe 

rendoi situatën financiare te sektorit. Te ndodhur ne kushtet e nje 

deformimi te tregut, te ardhur si pasoje e mosveprimeve te shoqerise CEZ 

Shperndarje, Qeveria Shqiptare, u detyrua te procedoje me miratimin e 

aktit normativ te Keshillit te Ministrave, duke lejuar KESH sh.a qe te 

importonte energjinë e nevojshme për furnizimin e konsumatoreve dhe 

mbulimin e humbjeve. 

 

2.16 Duke parë rezultatet e keqmenaxhimit të shoqërisë “CEZ 

Shpërndarje” dhe pasi u bë e qartë që kompania “CEZ a.s” do ta 

braktiste projektin e saj në Shqipëri, në periudhën Shtator – Dhjetor 

2012, pala shqiptare dhe shoqëria “CEZ” a.s. dhe Drejtori ekzekutiv i 

“CEZ Shpërndarje”, u takuan disa herë në përpjekje për të gjetur një 

rrugëdalje miqësore.Në Tetor të vitit 2012, Banka Botërore këshilloi 

shtetin shqiptar të ndërmerrte masa për heqjen e licencës së CEZ a.s 

dhe orientoi Qeverinë të kontaktonte dhe të thërriste në garë disa 

kompani ligjore të specializuara në fushën e arbitrazhit të investimeve. 

Për këtë arsye, më 5 Nentor 2012, u organizua procedura për 

përzgjedhjen e studios ligjore nga Ministria e Drejtësisë, nga ku u 

përzgjodh “Derains, Gharavi & Lazareff” (DG&L) 

 

D. PRESION ME MJETE TE PALIGJSHME NDAJ QEVERISE SHQIPTARE, DENIMET 

KOLEKTIVE DHE SJELLJA ASPAK PROFESIONALE E KOMPANISE CEZ 

SHPERNDARJE NE SHQIPERI 

 

2.17 Mungesa e standardeve te sherbimit nga ana e “CEZ Shperndarje”, 

kishte kohe qe ndihej nga ana e konsumatoreve. Ankesat me te shpeshta 

prane kompanise por edhe prane ERE, ne periudhen 2011-2012, kishin te 

benin vecanerisht me mbifaturimet tek konsumatoret familjare (fatura 

shume me te larta se konsumi normal i energjise) dhe neglizhenca e 
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kompanise ndaj kerkesave per vendosje te matesave.Aplikimi i denimeve 

kolektive flagrante, si psh zonen e Peshkopise, Kukesit, Lezhes, si dhe ne 

disa zona te Tiranes etj.., tregoi se “CEZ Shperndarje” deshtoi ne detyrimin 

e tij kryesor te privatizimit - rritjen e arketimeve dhe uljen e humbjeve. Ne 

kete menyre, kompania jo vetem qe shkeli detyrimet kontraktuale per 

furnizimin e energjise elektrike te konsumatoreve(duke denuar, gjate kesaj 

periudhe, kolektivisht rreth 30 mije banore), por nxiti edhe nje fryme te 

mosbindjes qytetare ndaj sherbimit shume problematik qe i ofrohej atyre.  

 

2.18 Vecanerisht gjate gjysmes se dyte te vitit 2012, konsumatoret 

shqiptare, ata familjare si dhe operatoret ekonomike, u perballen me 

nderprerje shume te shpeshta dhe te pajustifikuara te furnizmit me energji 

elektrike.Shume komuna, bashki, apo lagje te tera te qyteteve kryesore te 

Shqiperise, ne menyre frekuente dhe pavaresisht se energjia elektrike nuk 

mungonte, perjetuan ore dhe dite te tera të mungesesse furnizimit me 

energji nga ana e “CEZ Shprendarje”. Gjithashtu shume operatore 

ekonomike u demtuan rende ne aktivitetin e tyre per shkak te ketyre 

nderprerjeve. Kjo situate u pershkallezua rende ne Tetor 2012, kur 

kompania “CEZ Shperndarje” pa asnje te drejte, i nderpreu furnizimin me 

energji elektrike ujesjellsave qe furnizojne qytetet kryesore ne Shqiperi, 

duke lene qindra mijera banore pa uje dhe duke rrezikuar jeten dhe 

shendetin e tyre. Qytetaret, konsumatoret dhe operatoret ekonomike 

perjetuan periudha te zgjatura te mungeses se furnizimit me energji 

elektrike (nga disa dite deri ne dy jave) sepse “CEZ Shprendarje” i 

mungonin pajisjet baze per te zevendesuar pjeset e demtuara, si p.sh. 

kabllo, thika te kabinave, apo trasformatore. Sipas te dhenave qe vinin nga 

kontrollet e ERE, magazinat e “CEZ Shprendarje” ishin bosh, pavaresisht 

detyrimeve ligjore qe kishte kompania per te ofruar furnizim panderprerje 

te energjise elektrike.Po sipas te dhenave te faktuara nga ERE, tarimi i 

kabinave elektrike ishte ulur me qellim ne shume raste, per te provokuar 

shkeputje automatike te energjise elektrike me justifikimin se “nuk e 

perballon rrjeti”. Ulja me qellim e parametrave mbrojtes tregon qarte se 

strategjia e “CEZ Shprendarje” ishte acarimi i situates ne vend, nxitja e 

protestave publike si nje presion i paprecedente,i qarte dhe i hapur qe i 

behej Qeverise Shqiptare. 

 

2.19 Në Nëntor 2012, ndërkohë që palët ishin në proces të negociatave, 

CEZ shpërndarje bëri ndërprerje kolektive të energjisëelektrike, përfshirë 

edhe institucioneve publike. Gjykata e Tiranës në këtë periudhë vendosi 
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një masë sigurimi mbi kompaninë CEZ shpërndarje dhe CEZ as, sipas 

kërkesës së shtetit shqiptar përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit, duke e 

detyruar që të mos ndërpriste energjinë në mënyrë kolektive, përfshirë 

institucionet që ofronin shërbime publike.Kjo masë sigurimi i referohej 

klauzolës së arbitrazhit sipas Marrëeshjes së Privatizimit, duke i paraprirë 

ngritjes së padisë në arbitrazh, për mospërmbushje të detyrimeve 

kontraktore sipas Marrëveshjes së Privatizimit. 

 

E. NEGOCIATAT PERFUNDIMTARE DHE QENDRIMI JOTRANSPARENT I 

KOMPANISE  

 

2.20 Duke pare rezultatet e keqmenaxhimit te shoqerise “CEZ 

Shperndarje” dhe pasi u be e qarte qe kompania “CEZ” a.s., do ta braktiste 

projektin e saj ne Shqiperi, ne periudhen Shtator-Dhjetor 2012, pala 

shqiptare dhe pala Ceke - e perfaqesuar nga “CEZ as” dhe drejtori 

ekzekutiv i “CEZ Shperndarje”, u takuan disa herene perpjekje per te gjetur 

nje rrugedalje miqesore.  

 

Ne menyre te permbledhur, deklaratat dhe pozicionet e paleve ne 

negociata ishin sa me poshte: 

• Pala ceke njoftoi palen shqiptare se kompanian “CEZ Shperndarje” e 

kishte te pamundur te vazhdonte funksionimin e saj normale sepse, 

gjendja financiare e kompanise po shkonte drejt falimentimit; 

• Ne takimin ne Vjene ne 4 Dhjetor 2012, Pala shqiptare e konsultuar nga 

avokati i kontraktuar propozoi opsionin per transferimin e 76% te 

aksioneve nga kompania “CEZ a.s.” tek shtetit shqiptar, me cmimin 

simbolik prej 1 euro. Pala shqiptare mbajti qendrimin qëceshtja e 

trasferimet te aksioneve nuk mund te lidhet ne asnje menyre me 

pretendimet dypaleshe. Pala shqiptare propozoi qe ne fillim te ndodhe 

trasferimi i aksioneve, dhe me pas, pretendimet e paleve te zgjidheshin me 

mirebesim apo ne arbitrazh, sipas parashikimeve kontraktuale. Pala 

shqiptare deklaroi se edhe pse pretendimet e saj kundrej pales ceke ishin 

shume here me te medha se pretendimet e anasjellta, ajo preferonte qe 

pretendimet te grupoheshin per tu dhene nje zgjidhje ne nje cast te dyte. 

• Pala ceke gjate takimit te negociatave e vene para nje propozimi te 

tille,fillimisht hodhi në diskutim qe ne një situate të tillë transferimi do te 

ndodhte me kushtin qe pala shqiptare te merrte persiper te kthente vlerën 

e plotë të aksioneve, të shlyente te gjitha borxhet dhe kredite kundrejt 

kompanise meme “CEZ a.s.”, brenda nje afati kohor disa mujor në 
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njëshumë prej 300 mil Euro, duke pretenduar se nga ana e shtetit shqiptar 

ishin bere mjaft shkelje, ku ne rast se do shkohej ne arbitrazh do te 

kerkonin deri ne 500 mil Euro. 

• Pala shqiptare i ka kujtuar situatën e përkeqësuar të krijuar nga vetë 

kompania dhe ka insistuar në propozimin e saj, duke i kujtuar se 

mosmarrevshjet mes tyre do te zgjidheshin ne nje moment te dyte, pasi 

kompania te merrej ne administrim nga shteti.Gjithashtu, nga av.Gharavi i 

eshte vene ne dukje zgjidhja pa shkak e kontrates me DIA dhe mundesia e 

nje arbitrazhi ne te ardhmen ndaj CEZ shperndarje. 

• Pala ceke deklaroi se trasferimi mund te ndodhte me kushtin qe 

kompania“CEZ Shperndarje” (tashme shqiptare) te merrte persiper te 

shlyente te gjitha borxhet dhe kredite kundrejt kompanise meme “CEZ a.s.” 

ne nje shume rreth 85 mil Euro, brenda nje afati kohor disa mujor, por qe 

kjo do te konfirmohej ne menyre zyrtare me shkrim referuar dhe propozimit 

me shkrim te paraqitur nga pala shqiptare ne fund te Nentorit 2012. 

Gjithashtu, ka deklaruar se ceshtja e arbitrazhit me DIA do merrej persiper 

prej tyre; 

• Ndersa palet ishin ne negociata dhe pritej pergjigje nga pala ceke lidhur 

me propozimin, pa asnje paralajmerim, pala ceke ne mes te Dhjetorit 2012 

njoftoi boterisht ne media se kishte nxjerre per shitje 76% te aksioneve te 

saj ne kompanine “CEZ Shperndarje” ne Shqiperi. Ky veprim, sjellja 

jokorrekte e negociatoreve ceke pergjate negociatave, si dhe 

korrespondenca e shkruar midis paleve gjate fazes se negociimit, tregojne 

qarte se pala ceke ne thelb nuk ishte e interesuar per nje 

zgjidhje/rrugedalje miqesore te mosmarreveshjes. Gjithashtu, ne bisedimet 

me palen Ceke edhe perpara negociatave perfundimtare, pales shqiptare i 

eshte transmetuar fakti se terheqja e kompanise “CEZ a.s.” nga vendet e 

ballkanit tashme ishte nje vendim strategjik i Bordit Drejtues te kompanise, 

duke e bere te qarte tashme se “CEZ a.s.” e kishte braktisur projektin e 

Shqiperise. Negociatat “de facto” perfunduan ne fund te dhjetorit 2012, pa 

dhene asnje rezultat.   

 

2.21 Në Nëntor 2012,si rezultat i terheqjes se CEZ a.s. nga negocimi, pa 

u shprehur zyrtarisht per kete vendimmarrje, por permes njoftimit ne media 

te hedhjes ne shitje te aksioneve te saj, studio ligjore ndërkombetare ka 

bere nje ananlize ligjore referuar marreveshjes se privatizimit, rrethanave 

të faktit dhe ka këshilluarQeverinë Shqiptare t’i hiqte licencën “CEZ 

Shpërndarje sh.a.” dhe në vijim të angazhohej fuqishëm për procedurat 

qe do te ndiqeshin per ngritjen e padive në arbitrazh ndërkombëtar 
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referuar Marrëveshjes së privatizimitdhe demeve te shkaktuara si rezultat 

i sjelljes se kompanise kontraktuese, te cilat perllogariteshin perafersisht 

ne 1billion Euro, ku nga keto rreth 400 million ishin detyrime per fatura te 

papaguara te Cez Shperndarje ndaj KESH dhe OST, te pranuara zyrtarisht 

nga vete kompania e shperndarjes dhe kompania meme gjate takimeve 

zyrtare. 

 

2.22 Sipas avokatit te kontraktuar nga qeveria, padite kunder  CEZ a.s 

duhet të kishin objekt1:  

a) Dëme të rrjedhura nga mosrealizimi i masës së investimeve të 

nevojshme për përmbushjen e detyrimeve të CEZ a.s. sipas kontratës 

për shitblerjen e kuotave dhe abuzimi me pasuritë e CEZ Shpërndarje, 

ku perfshiheshin reduktimi borxhit, rritja e mbledhjes se detyrimit, 

permiresimet ne rrjet dhe ne sistemin e matjes dhe faturimit, mbi bazen 

e analizes sasiore te realizuar nga ERE. Fillimisht kjo shume 

perafresisht nga MF dhe METE ishtedeklaruar si e vlerësuar 

përafërsisht në masën 700-800 milion Euro, por qe do te varej nga 

vleresimi i eksperteve te pavarur qe do te kontraktoheshin nga qeveria 

shqiptare;  
b) Dëme të rrjedhura nga shkëputja e pajustifikuar e energjisë elektrike 

më 16 nëntor 2012 dhe në raste të tjera, te cilat do te vleresoheshin nga 

eksperti financiar i kontraktuar nga qeveria shqiptare;  
c) Likujdimi i faturave të papaguara ndaj KESH dhe OST në masën e 

rreth 400 milion Euro.  

 

Avokati ka këshilluar qeverinë shqiptare, që padite në lidhje me veprimet e 

kryera nga CEZ a.s. dhe CEZ shperndarje te bashkoheshin dhe te 

orientoheshin ndaj kompanise meme CEZa.s., ku vleresimi i padive do te 

behej nga eksperte te pavarur, te cilet njekohesisht do te benin dhe 

vleresimin e pretendimeve te paraqitura tashme nga CEZ as dhe CEZ 

shperndarje. Gjithashtu, nga pikpamja strategjike avokati i kontraktuar nga 

qeveria ka keshilluar qe nga ana e shtetit te ngrihej nje kallezim penal ndaj 

stafit ekzekutiv te CEZ shperndarje, ku nje vendim pozitiv do t’i sherbente 

procesit te arbitrazhit.2 

 

F. SHKELJET MADHORE TE KONTRATES DHE LICENCAVE, SI DHE ARSYET E 

HEQJES SE TYRE NGA ERE 

                                           
1 Shih Analiza paraprake e mosmarrevshjeve me CEZ as, pergatitur nga Av. Gharavi, fq.23 
2 Shih Analiza paraprake e mosmarrevshjeve me CEZ as, pergatitur nga Av. Gharavi, fq.28. 



 12 

2.23 Bordi i Komisionerëve të ERE ne datë 21.01.2013 përmes 

vednimeve nr.4 dhe 5, vendosi heqjen e Licences se Aktivitetit te 

Shperndarjes se energjise elektrike dhe Licences se Aktivitetit Furnizimit 

Publik me Pakice te energjise elektrike shoqerise CEZ Shperndarje si dhe 

vendosi venien ne administrim te perkohshem te shoqerise CEZ 

Shperndarje sh.a, duke emeruar Administratorin Shteteror (mase e 

perkoheshme). Arsyet e heqjes se licencave jane: 

• Mosrealizimi i objektivave per nivelin e reduktimit te humbjeve dhe 

rritja e metejshme e ketij niveli ( 44.96 % nga 23.92 %  detyrimi sipas 

detyrimit kontraktual); 

• Mosprokurimi i energjise elektrike per mbulimin e plote te te gjitha 

humbjeve ne sistemin e shperndarjes(detyrimi i CEZ Shperndarje ndaj 

KESH per sasine e humbjeve ne shperndarje, per periudhen 2010-2012, 

rezulton te jete 1.762.133 MËh, duke mos perfshire edhe detyrimin e 

“ndjeshem” te krijuar ne muajin dhjetor 2012); 

• Moszbatimi i Planit te Investimeve te miratuar nga ERE(vetem ne 

masen 29 % te totalit te vleres se miratuar nga ERE); 

• Mospajisja me matesa te energjise elektrike te te gjithe 

konsumatoreve(vetem per muajin Gusht 2012 sipas raportimeve te CEZ 

Shperndarje ekzistojne rreth 28 mije konsumatore pa matesa te energjise 

elektrike); 

• Mospagesa ndaj shoqerise KESH sh.a dhe OST, sipas 

marreveshjes se miratuar nga ERE(sebashku me energjin e blere nga 

KESH per mbulimin e humbjeve); 

• Shkelje te detyrimit per parandalimin e vjedhjeve (megjithese 

shoqeria CEZ Shperndarje gezonte ne perputhje me legjislacionin ne fuqi 

te gjitha mjetet dhe mekanizmat ligjore te cilat ndihmojne ne 

parandalimin/uljen e vjedhjeve dhe te humbjeve ne rrjetin e shperndarjes, 

sic rezulton edhe nga te dhenat e bera prezent me lart, ky detyrim nuk 

eshte permbushur prej tyre); 

• Shkelje te Kushteve te Pergjithshme te Kontrates se Furnizimit me 

Energji Elektrike per Klientet Familjare dhe Jofamiljare(rritja e 

ndjeshme e numrit te ankesave te paraqitura nga ana e konsumatoreve ne 

ERE dhe mungesa  totale e informacionit ne raportimet e CEZ 

Shperndarje, per menyren e trajtimit te ankesave, per kohen e kthimit te 

pergjigjes konsumatoreve dhe per te dhenat e tjera te detyrueshme ne 

maredheniet e shoqerise me klientet), eshte tregues i dukshem: 

o Se pari, i paaftësisë se “CEZ Shperndarje” për te trajtuar ankesat mjaft 

te shumta dhe te rritura qe nga momenti i privatizimit; 
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o Se dyti,eshte nje fakt i pakundershtueshem i perkeqesimit te cilesise se 

sherbimit te “CEZ Shperndarje” ndaj konsumatorit; 

o Se treti, deshmon se CEZ Shperndarje ishtenë fakt e paaftë për të 

trajtuar rritjen e numrit të ankesave për shkak të mungesës së investimeve 

dhe per shkak te mosplotesimit nga ana e tyre te detyrimeve te marra me 

siper te permendura gjeresisht ne kete material; 

• Shkelje te treguesve te cilesise se shërbimit te Shpërndarjes dhe 

Shitjes se energjisë elektrike(si shkak i mosrealizimit te investimeve, 

CEZ nuk ka bere investime ne shume zona  te vendit,  gje qe ka bere qe 

cilesia e furnizimit me energji elektrike sidomos persa i perket 

nderprerjeve, kohezgjatjes se tyre, nivelit te tensionit, te jete jashte cdo 

norme te lejuar duke shkatuar nje demtim te rende te shume pajisjeve 

elektroshtepiake, makinerive ne sektorin industrial dhe sistemin e 

pompave te ujesjellesve dhe hidrovoreve pothuajse ne cdo zone te vendit. 

Vlera e ketyre humbjeve eshte shume e madhe, dhe do te llogaritet nga 

shteti Shqiptar). 

 

G. PRETENDIMET E KOMPANISE DHE MOSVERTETESIA E TYRE 

 

2.24 Ne vleresim te pretendimeve te CEZ as dhe te detyrimeve 

kontraktore nga Marreveshja e Privatizimit, referuar dhe sjelljes se CEZas 

dhe CEZ shperndarje, eshte bere analiza e pretendimeve te CEZas dhe ka 

rezultuar si të pavërteta. Pretendimet kryesore te kompanise “CEZ a.s.”, 

per te justifikuar deshtimin e saj ne projektin e Shqiperise, jo vetem qe nuk 

qendronin, por ishin edhe te paverteta: 

 

a) Pretendimi per mosrritjen e cmimit te energjise elektrike: “CEZ a.s.” 

pretendonte se cmimi i energjise elektrike nuk ishte rritur, duke sjelle 

keshtu pamundesine e saj per te akumuluar fitim dhe per te investuar ne 

Shqiperi.E verteta eshte krejtesisht e kundert. Ne vitin 2009, kur “CEZ 

a.s”mori pronesine e kompanise, cmimi me te cilen i shitej energjia per te 

furnizuar konsumatoret ishte 1,61 leke/kWh nderkohe qe cmimi mesatar i 

shitjes nga CEZ te konsumatoret fundore ishte 8.5 leke/kWh. Duke hequr 

tarifen e transmetimit prej 0.5 leke/kWh, kompanise lihej nje hapesire fitimi 

prej rreth 6,4 leke per cdo kWh te shitur tek konsumatoret. Pra kosto e 

furnizimit publik me shumice se bashku me sherbimin e transmetimit,ne 

vitin 2009 zinte rreth 25 % te cmimit te shitjes se energjise elektrike tek 

konsumatoret tarifore. Ne vitin 2012, cmimi i blerjes se energjise eshte 

2.2leke/kWh, ndersa cmimi i shitjes eshte 9.53 leke/kWh, duke i lene nje 
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hapesire fitimi kompanise prej 6.83 leke/kWh, ose 7% me te larte se ne 

vitin 2009.Keshtu norma e fitimit e llogaritur per “CEZ Shperndarje” 

ne tarifen e shperndarjes eshte mesatarisht ne vleren rreth 9.5 % ne 

vit, ose rreth 58 milion Euro ne total per periudhen 2009-2012. 

 

b) Pretendimi per rritjen e cmimit te blerjes se energjise elektrike nga 

KESH: CEZ Shperndarje pretendonte se cmimi i blerjes se energjise 

elektrike nga KESH ishte rritur ndjeshem, duke arritur ne 2,83 leke/kWh.E 

verteta eshte plotesisht ndryshe.Cmimi me te cilin CEZ Shperndarje ble 

energji nga KESH eshte 2,2 leke/kWh dhe jo 2,83 leke/kWh. 

 

c) Pretendimi per mosnjohjen e borxhit te keq:“CEZ a.s.” pretendonte 

se nuk i ishte njohur borxhi i keq nga ana e ERE.E verteta eshte 

plotesisht e kunderta.ERE ne date 15 qershor 2012, mori vendimin për 

rikonsiderimin e Borxhit te Keq, duke i dhene këtij vendimi fuqi 

prapavepruese e per rrjedhoje duke reflektuar efektet financiare te këtij 

vendimi ne cmimin final te energjise. Keshtu, nivelet te borxhit te keq te 

njohura ne tarifen perkatese nga ana e ERE-s, për periudhën 2009-2012, 

janë përkatësit: 16.85%, 16.85 %, 15.85% dhe 14.85%%, duke llogaritur si 

shpenzim per borxhin e keq nje vlere rreth 40milion Euro ne vit. 

 

d) Pretendimi nga mosnjohja e humbjeve te meparshme te OSSH: 

“CEZ a.s.” pretendonte se nuk i ishin njohur humbjet e meparshme nga 

ana e ERE.E verteta eshte plotesisht e kunderta.ERE,me Vendimi 46, 

date 14.06.2010, e ripercaktoi nivelin e humbjeve te pranuar per OSSH per 

vitin 2008, per efekt te llogaritjes se tarifes se shperndarjes ne 33.92 %. 

Efektet financiare te ketij vendimi u reflektuan menjehere dhe me 

prapaveprim. Ne te vertete, ky vendim nuk eshte kundershtuar apo 

ankimuar nga “CEZ Shperndarje”, qofte administrativisht apo dhe ne rruge 

gjyqesore-pra eshte pranuar! 

 

e) Pretendimi nga ana e CEZ a.s. i borxhit te papaguar te 

institucioneve shqiptare kundrejt kompanise. “CEZ a.s”pretendonte se 

institucionet shqiptare i kishin nje borxh te papaguar shume te madh, i cili 

e kishte penguar ate te arrinte performancen e duhur te kompanise.E 

verteta eshte plotesisht e kunderta. “CEZ Shperndarje” ka shkelur 

detyrimet kontraktuale ne marredheniet midis KESH dhe OST, duke mos 

kryer pagesat e energjise se faturuar nga KESH dhe OST (per sherbimin e 

transmetimit). Detyrimet ne total ndaj KESH sh.a. jane ne vleren rreth 241 
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milion Euro dhe ndaj OST ne vleren rreth 49 milion Euro, ne total 290 

milion Euro, (pa perfshire penalitetet, ku shuma shkon rreth 400 milion 

euro).Pretendimet e CEZ Shperndarje lidhur me mospagesat e energjise 

elektrike nga institucionet buxhetore dhe jobuxhetore, dhe shkaktimi i 

gjendjes se veshtire financiare nga keto mospagesa, nuk qendron  pasi 

mospagesat e institucioneve buxhetore dhe jobuxhetore ndaj CEZ 

Shperndarje ne raport me detyrimet qe CEZ ka karshi KESH dhe OST, 

jane rreth 16 %.Me vullnetin e Qeverise Shqiptare per shuarjen 

detyrimevete ndersjellta, ne daten 29.02.2012, me VKM nr. 154, u aprovua 

marrëveshja për shuarjen e detyrimeve te ndërsjellta ndërmjet 

institucioneve buxhetore dhe jobuxhetore, dmth nderrmarjeve dhe 

shoqërive te kontrolluara nga shteti. Sipas kësaj VKM, Ministria e 

Financave është autorizuar te përdor gjithë procedurat shtrënguese ligjore 

për shlyerjen ne kohe te detyrimeve ndërmjet palëve, marreveshje e cila 

nuk u respektua nga ana e CEZ Shperndarje sh.a. duke mos permbushur 

detyrimin e saj per kryerjen e pageses respektive sipas kesaj 

Marreveshjeje. 

 

f) Pretendimi nga ana e CEZ a.s. i klimes problematike te te berit 

biznes ne Shqiperi dhe kultures se mospagimit.Se fundmi, ne 

deklaratat e herepashershme te niveleve te larta te “CEZ a.s”, por edhe te 

niveleve te larta politike, ishte artikuluar shpesh pretendimi se “...“CEZ 

a.s.” u terhoq nga Shqiperia per shkak te mungeses se mbeshtetjes dhe 

klimes jo te mire per investitoret qe ekziston ne Shqiperi, si dhe kultures se 

mospagimit qe mbizoteron ne vend....”. E verteta eshte plotesisht e 

kunderta. “CEZ a.s.” dhe “CEZ Shperndarje” kane patur mbeshtetjen 

maksimale te autoriteve shqiptare. Qeveria shqiptare e ka konsideruar 

kete privatizim si nje projekt shume te rendesishem, dhe ka qene e 

interesuara kryesore qe ky projekt te ishte i suksesshem.Lidhur me 

deklarimet e “CEZ Shperndarje” per kulturen e mospageses, mjafton te 

permendim vetem nje fakt qe detyrimet e konsumatoreve private ne 

daten 31 maj 2009 ishin ne vleren rreth 16 milion Euro dhe ne fund te 

vitit 2012 ishin ne vleren rreth 63 milion Euro, per te evidentuar faktin qe 

eshte keqmenaxhimi i CEZ Shperndarje shkaku i rritjes se konsumatoreve 

debitoreve.Ne perzgjedhjen e qeverise shqiptare, e cila shpalli fitues te 

privatizimit kompanine “CEZ a.s”, u mor ne konsiderate, pervec ofertes 

ekonomike, edhe eksperienca dhe “know-how” teknik i kompanise, sepse 

kjo do te ndikonte shume ne cilesine e privatizimit.Por besimit dhe 

mbeshtetjes nga ana e qeverise, “CEZ a.s.” iu pergjigj me moskorrektesi, 
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si dhe kerkoi vazhdimisht te projektonte problematiken e brendeshme te 

saj ne “mungesen e mbeshtetjes” nga qeveria shqiptare. Ne te vertete, 

arsyet perse deshtoi nje projekt i tille duhet te kerkohen vetem tek CEZ 

a.s, si dhe keqmenaxhimi dhe me pas braktisja qe ajo i beri projektit dhe 

detyrimeve te saj ne Shqiperi. 

 

g) Pretendimi nga ana CEZ a.s. per shpronesimin e kompanise. E 

verteta eshte plotesisht e kunderta.Pas heqjes se licencave,  sipas 

kuadrit rregullator ne fuqi, ERE vendosi emerimin e Administratorit 

Shteteror, si nje mase e perkoheshme per te permiresuar parametrat e 

menaxhimit te kompanise, me qellim sigurimine furnizimit panderprerje me 

energji elektrike te konsumatoreve. Sipas ligjit “Per Sektorin e Energjise 

Elektrike”, neni 18 pika 5 e tij, shteti shqiptar duhet te rimarre ne pronesi te 

gjitha asetete kompanise “CEZ Shprendarje”. Duhet te theksohet fakti se 

ky nuk eshte “shtetezim” i aseteve, por rrjedhoje llogjike qe vjen nga ligji 

baze per sektorin energjetik, nevoje e cila ka te beje me mbrojtjen e 

interesit publik. Sipas ketij ligji shpronesimi do te behet mbi bazen e nje 

vleresimi te bazuar ne  vleren e tregut, te ndershem dhe trasparent, si dhe 

për këtë nevojitej një kohë e caktuar. METE, per kete qellim, do te pajtonte 

nje vleresues nderkombetar te njohur, per te percaktuar ne menyre 

transparente, nje cmim te drejte dhe te ndershem, per te paguar mbrapsht 

kompanine “CEZ a.s.” 

 

2.25 Pala shqiptare zoteron te gjitha provat dhe te dhenat e 

nevojshme se problematika dhe deshtimi i projektit shqiptar te kompanise 

CEZ as u shkaktua nga: 

• keqmenaxhimi i brendeshem i kompanise “CEZ Shperndarje”, 

• nga mungesa e investimeve dhe mosarritja e objektivave,  

• nga mungesa e mbeshtetjes se kompanise meme “CEZ a.s.”, 

pavaresisht premtimeve te dhena, si dhe, 

• nga fakti qe “CEZ a.s.” kishte braktisur qe me pare projektin shqiptar si 

rezultat i ndryshimeve te prioriteteve strategjike te vete kompanise. 

Nga ana tjetër ka rezultuar se Ron Max ka goditur në Gjykatë vendimet e 

ERE për heqjen e licensave dhe emërimin e Administratorit të 

Përkohshëm, për të cilat ai ka dështuar në të gjitha rrugët gjyqësore, duke 

lënë në fuqi vendimet e ERE. 

 

2.26 Menjehere pas heqjes se licences dhe kalimit ne administrim te 

perkohshem, kompania DIA paditi ne arbitazh kompanine CEZ 
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shperndarje lidhur me zgjidhjen e kontrates se sherbimit per mbledhjen e 

borxhit duke i kerkuar 135 milion Euro. Pra, ndodhi ajo që ishte 

paralajmeruar  nga Av. Gharavi gjate takimit ne Vjene. Kontrata ishte 

zgjidhur pa shkak , dy muaj para se te mbaronte afafti i saj dhe duket qe 

ekzistonin dyshimet qe drejtuesit ekzekutive te CEZ shperndarje ne 

bashkepunim me DIA kishin realizuar dicka te tille me qellim provokimin e 

nje arbitrazhi dhe perfitimin e nje shume te majme ne favor te DIA,  qe 

dyshihet se do te ndahej me stafin ekzekutiv te CEZ shperndarje. 

 

Kjo ishte nje ceshtje e CEZ shperndarje, dhe persa kohe dy orateket CEZ 

as dhe R.SH-se ishin ne konflikt me njeri tjetrin, administratori i 

perkohshem kishte detyre te ishte i kujdesshem ne mbrojtjen e interesave 

te kompanise dhe per kete kontraktoi permes nje procesi tenderues 

studion ligjore qe do ta perfaqesonte ne kete arbitrazh dhe jo permes 

procedurave qe ndiqeshin nga Avokatura e Shtetit. Keto procedura do te 

kontrolloheshin nga ana e ERE, e cila merrte vendime ne lidhje me 

veprimet e admistratorit te perkohshem. 

 

2.27 Më 5 mars 2013 CEZ kërkoi zgjidhjen e mosmarrëveshjes me 

ndërmjetësim. Nderkohe, nga ana e METE filloi puna per kontraktimin e 

studiove teknike dhe financiare qe do te benin veresimin financiar te 

aseteve te kompanise si dhe te padive te mundshme per t’u ngritur dhe 

pretendimeve te ngritura ne kohe nga ana e CEZ as. Termat e 

references u pergatiten paraprakisht nga ana e studios ligjore te 

kotraktuar nga qeveria. Gjithashtu, Avokatura e Shtetit u koordinua me 

te gjithe institucionet per mbledhjen e dokumentacionit te kerkuar nga 

avokatet, si dhe analizen e veprave penale te kryera nga stafi ekzekutiv 

i CEZ si dhe mbledhjen e provave ne kete drejtim.  

 

2.28 Më 19 Prill 2013 studio ligjore ndërkombëtare, i ka paraqitur me 

shkrim autoriteteve shqiptare, avantazhet dhe disavantazhet e zgjidhjes 

me ndërmjetësim, duke vlerësuar se në kushtet kur ende nuk janë 

mbledhur provat, nuk mund të vijohet me vlerësimin e plotë ekonomik 

dhe juridik të situatës, për të evidentuar mundësitë e zgjidhjes me 

ndërmjetësim. Avokati ka këshilluar qe në këto kushte nuk ishte e 

rekomanduar takimi me perfaqesues te CEZ as ne Vjene. Ndërkohë, 

Avokatura e Shtetit ka vënë në dispozicion të Avokatit me mijra faqe 
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dokumente, gje që rezulton dhe nga e-maiI Av. Gharavi në datë 17 Maj 

2013.3 

 

2.29 Më 15.05.2013 shoqëria CEZ a.s, Pragë, pas heqjes së licencave 

dhe vendosjes së shoqërisë nën administrim të përkohshëm, paditi e 

para Republikën e Shqipërisë në Gjykatën e Arbitrazhit UNCITRAL, 

duke ngritur një sërë pretendimesh ligjore dhe financiare me objekt 

heqjen e padrejte te licences, sjelljen abuzive nga organet tatimore dhe 

te ERE. 4 Duhet vënë në dukje se paditë ndaj vendimeve të ERE qoftë 

për heqjen e licencës dhe emërimin e administratorit të përkohshëm, 

apo edhe të tjera nga procesi i privatizimit ishin kundërshtuar në rrugë të 

brendshme gjyqësore dhe në shumicën e tyre kishin rezultuar në 

disfavor të CEZ shpërndarje dhe CEZ as. Gjithashtu, CEZ shpërndarje 

kishte dështuar edhe në paditë e ngritura kundër autoriteteve tatimore, 

për të cilat po ankohej sërish në një arbitrazh ndërkombëtar.5 
 

Ndërkohë, më 28 Maj 2013, konsulenti ligjor ndërkombëtar i 

Shqipërisënë emër të Qeverisë Shqiptare ka paraqitur përgjigjen ndaj 

kërkesës për arbitrazh, ku vë në dukje mosrespektimin e procedurave të 

njoftimit dhe rradhit disa konkluzione paraprake që e bëjnë të gjithë 

pretendimin e CEZ a.s. si të pabazuar në ligj dhe fakte. Përmbajtja e 

këtyre konkluzioneve provon faktin se provat që dispononte shteti 

shqiptar ishin të mjaftueshme që të konsiderohej i favorizuar në fitimin e 

kësaj cështje, në arbitrazh apo proces negocimi midis palëve.6 

 

2.30 Ndërkohë në 17 Maj 2013, Av. Gharavi ka njoftuar për dokumente të 

tjera të vëna në dispozicion për hapjen e padisë dhe ka bere te ditur 

strategjine ne lidhje me ndjekjen e procedura ne arbitrazh te investimeve, 

ndërkohë që ka këshilluar në lidhje me hapat që duheshin ndërmarrë për 

të bërë të mundur ngritjen e padisë në arbitrazh  tregtar referuar kontrates 

se privatizimit si: mbledhja e provave te tjera, realizimi i intervistave me 

perfaqesues nga METE, KESH, OST, ERE etj, përfundimi i akteve te 

ekspertimit dhe me pas mbi baze te tyre ngritja e padive 

                                           
3 Shih e-mail dt. 17 Maj 2013 i Av Gharavi derguar Z. Mima, z. Bozdo dhe znj. Mandia. 
4 Padia ne Arbitrazh te Investimeve ngritur nga CEZ as kunder R.SH-se, dt. 15 Maj 2013. 
5 Të gjitha procedimet në rrugët e brendshme të cilat janë mbyllur me marrëveshje janë të listuara 
në Aneks nr. 9 të Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve me negociim. Të gjitha vendimet janë të 
dipsonueshme në Gjykatat vendase. 
6 Përgjigje ndaj kërkesës për Arbitrazh Ndërkombëtar të paraqitur në emër të R.SH-së nga Av. 
Gharavi. 
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pasShtatorit2013. 7 Ne zbatim te keshillave te lena nga avokati, nga 

institucionet e siperpermendura jane caktuar personat të cilët do të 

intervistoheshin dhe do të vinin në dispozicion dokumentacion e kerkuar. 

Ndërkohëështë përgatitur nga Avokatura e Shtetit dhe kallëzimi penal ndaj 

stafit ekzekutiv të CEZ shperndarje dhe firmave të mbledhjes së borxhit, 

mbi bazën e provave të vëna në dispozicion nga ERE dhe METE. Nga 

pikëpamja strategjike, rezultatet e kallëzimit penal do të mbështesnin 

padinë në arbitrazh tregtar që do të ngrihej nga R.SH-së.8 

 

2.31 Në lidhje me cështjen DIA vs CEZ shpërndarje, kjo është ndjekur 

dhe ka qenë përgjegjësi direkte e administratorit të përkohshëm. Përmes 

shkresës nr.614 Prot, datë 11.02.2013, z. Dollapi ka njoftuar ERE ne lidhje 

me arbitrazhin e hapur dhe kerkesat e DIA. ERE duke u konsultuar me 

Patton Bogs dhe Avokaturën e Shtetit i ka përcaktuar detyrat e 

adminstratorit të përkohshëm në lidhje me menaxhimin e kësaj ceshtje. Z. 

Dollapi fillimisht ka kontraktuar Woltheise, gjë e cila provohet nga Minutat e 

Takimit në Prage ku Znj. Aurora Alimadhi ka raportuar para ortakut 

mazhoritar në lidhje me ceshtjen DIA vs CEZ shperndarje9.  Me pas, sipas 

konsultimit të ERE me Patton Bogs dhe Avokaturen e Shtetit, i është 

kërkuar Adminstratorit të Përkohshëm z. Dollapi që studio e përzgjedhur 

kishte konflikt interesi dhe duhej kontraktuar një studio ligjore tjetër. Në 

dt.8 Korrik 2013 Pleskac i ka kujtuar z. Dollapi rëndësinë e asaj cështje 

dhe cdo zvarritje në kontraktimin e avokatit do të dëmtonte cështjen.10 Më 

pas z. Dollapi së bashku me znj. Aurora Alimadhi kanë raportuar rregullisht 

në ERE, METE dhe CEZa.s., ne lidhje me cështjen DIA vs CEZ 

shperndarje, e cila ishte një cështje e një kompanie private ku ortaku 

kryesor i interesuar ishte CEZ as.11 

 

2.32 Në Gusht 2013 janë realizuar një pjesë e intervistave me ERE, 

KESH, OST, ndërkohë që nuk ishin realizuar intervistat me METE. 

Ndërkohë ishin vënë në dispozicion dokumente te tjera nga KESH dhe 

OST dhe priteshin dokumente të tjera nga ERE , KESH dhe OST. 

                                           
7 Shih e-mail dt.17 Maj 2013 Av. Gharavi derguar z. Mima, z. Bozdo dhe znj. Mandija 
8 Shih kallëzim penal dt.23 Korrik 2013 i depozituar në Prokurori nga Avokati i Përgjithshëm i 
Shtetit. 
9 Shih minutat e takimit 15 Prill 2013 Prage. 
10 Shih leter e Pleskac nga CEZas dt. 8 Korrik 2013 drejtuar Administratorit të Përkohshëm. 
11  Shih letra 9890/1, dt. 5.07.2013, letra 9890/7, dt.19.07.2013; letra 9890/11 dt.24.07.2013; 
nr.9890/14, dt.31.07.2013 etj të z. Dollapi derjtuar ERE, CEZa.s. dhe METE. 
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Më 28 Gusht 2013 është nënshkruar kontrata me BDO  dhe më pas me 

Becker Buttner Held që do të përfundonte në 8 javë Vlerësimin Teknik të 

Cez sh.a.  

 

2.33 Më 30 shtator 2013 av. Hamid Gharavi, duke marrë në 

konsideratë ndryshimin e qeverive dhe corientimin e punonjësve  apo 

personave te ngarkuar për intervistat dhe venien dispozicion të 

dokumenteve shtesë, si dhe për t’i dhënë një shtyrje aktivizimit të 

ministrave, drejtoreve të emëruar rishtazi, përmes një letre drejtuar 

Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit ka shprehur shqetësimin e madh për 

cënimin e interesave ekonomikë të Republikës së Shqipërisë në rast se 

nuk ndërmerren në mënyrë urgjente disa masa të caktuara.  

 

Avokati i Përgjithshëm i Shtetit përmes një shkrese drejtuar Kryeministrit 

dhe Ministrit Gjiknuri, i ka njoftuar per procedurat e arbitrazhit kunder 

R.SH-se dhe padite qe duheshim ngritur kunder CEZas ne nje arbitrazh 

tregtar. Znj. Mandia i ka bere me dije letren e derguar nga z. Gharavi si 

dhe ka këshilluar në lidhje me masat që duheshin ndërmarrë sa më 

parë, ku rëndësi i ka kushtuar përmbylljes së vlerësimit teknik dhe 

financiar që do të shërbenin për vlerësimin ekonomik dhe financiar të 

aseteve të CEZ si dhe të padive të ngritura nga CEZas dhe atyre që do 

të ngriheshin nga R.SH kunder CEZ as, të cilat do të shërbenin jo vetëm 

në procesin e arbitrazhit, por në cdo negociate të mundshme që mund 

të zhvillohej gjatë proceseve të arbitrazhit. 

 

2.34 Në këtë rast, dëshirojmë të evidentojmë se Kryeministri Rama dhe 

Ministri Gjiknuri gjatë fushatës elektorale, kishin denoncuar heqjen e 

licencës dhe sjelljen abuzive me kompaninë CEZ.as. Me formimin e 

Qeverisë së re, Kryeministri Rama dhe ministri Gjiknuri kanë bërë 

deklarata publike kundër veprimevetë ERE-s, organeve tatimore etj., 

duke favorizuar Kompaninë CEZ a..s. Një sjellje e tillë ka vazhduar edhe 

pas letrës këshilluese të dërguar nga Avokati i Përgjithshëm i Shtetit në 

datë 1 Tetor 2013. Një sjellje e tillë e ka dëmtuar cështjen, pasi ata kanë 

folur në emër të R.SH-së, duke i dhënë të drejtë palës paditëse CEZ as 

dhe duke bere nul cdo punë të bërë deri në atë moment. Në kushtet që 

Kryeministri ia vë fajin autoriteteve të R.SH-së dhe i jepte te drejtë 

CEZa.s., duke pranuar fajin, kjo ulte qëllimisht shanset që të fitohej 



 21 

arbitrazhi. 12  Gjithashtu, në takimin e thirrur nga z. Gjiknuri referuar 

dëshmisë së znj. Mandia në Komisionin Hetimor, Avokates së 

Përgjithshme të Shtetit i është kërkuar se në cfarë mënyre mund te 

realizohet një zgjidhje me marrëveshje me CEZ as dhe cila mund te 

ishte forma ligjore. Pra,është e qartë që z. Gjiknuri dhe Kryeministri nuk 

kishin synim të bënin vlerësim të padive, apo mbrojtje të interesave 

pasurore të shtetit, por kishin synim të kënaqnin dëshirat dhe të 

përmbushnit premtimet e dhëna paraprakisht në mënyrë kriminale ndaj 

kompanise CEZa.s. 

 

Nuk është e rastit që në datë 7 Tetor 2013, dy ditë pas takimit të 

Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit znj. Mandia me z. Gjiknuri, ajo është 

shkarkuar nga detyra në mënyrë flagrante, në kundërshtim me cdo 

procedurë dhe ligj.13 

 

Nuk është e rastit, që një muaj rresht Kryeministri e lë në vakancë 

pozicionin e Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit, ndërkohë që Av. 

Gharavi kishte kërkuar angazhim maksimal në ngritjen e padive, ku 

Avokati i Përgjithshëm i Shtetit kishte rolin kryesor koordinues. 

 

Nuk është e rastit që në 7 Nëntor 2013 Kryeministri në kundërshtim me 

ligjin, në mënyrë flagrante emëron si Avokat të Përgjithshëm të Shtetit 

një person që nuk ishte Avokat Shteti dhe që për më tepër bashkëshorti 

i saj kishte qenë përfaqësues i CEZ shpërndarje, ishte partner në 

studion ligjore që kishte klientë CEZ shpërndarje dhe për më tepër që 

ishte dhe projektuesi i skemës për mbledhjen e borxhit, skemë e cila 

ishte kallëzuar penalisht nga Avokati i Përgjithshëm i Shtetit në Korrik 

2013.14 

 

Nuk është e rastit që në momentin qëz. Gjiknuri filloi detyrën si minister, 

emëroi si këshilltare dhe më vonë drejtore juridike znj. Aurora Alimadhi, 

e cila kishte qenë drejtore juridike e CEZ shpërndarje (shoqerise çeke) 

dhe kishte mbrojtur me fanatizëm interesat e kësaj kompanie dhe të 

aksionerit mazhoritar për vite me radhë kundër R.SH-së, gjë për të cilën 

                                           
12 Shih kronikat e kohes Qershor 2013, Gusht, Shtator, Tetor, Nëntor, Dhjetor 2013 
13 Urdher Shkarkimi i Ledina Mandia dt. 7 Tetor 2013 
14 Shih vendime te Gjyjkatës Tiranë, 2011, 2012 ku Envi Hicka përfaqësues me prokurë nga 
Haysek administrator i CEZ shpërndarje; katalogu i Haxhija& Hajdari, ku z. Hicka ne Nentor 2013 
rezulton partner; Chambers Europe 2014, ku tek fleta per Haxhija & Hjadari eshte deklaruar se 
kjo studio ka projektuar skemen e mbledhjes se borxheve dhe personi i angazhuar E. Hicka si 
dhe ne ceshjet me tatimet perfaqesues i CEZ, ku serish i ngrakuar eshte E. Hicka. 
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ishte paguar me paga marramendëse krahasuar me standardin e 

pagave në R.SH-së. Gjithashtu, nuk është e rastit që këshilltare emëroi 

znj. Entela Cipa, punonjëse e ERE që ishte në dijeni të procedurave të 

ndjekura dhe e ngarkuar për të kthyer përgjigje, vënë në dispozicion 

dokumentacionin e kërkuar nga Av. Gharavi. Për më tepër, nuk është e 

rastit që më pas emëroi edhe Enea Karakaci, i cili kishte qenë i ngarkuar 

nga kreu i ERE për të mbledhur dokumenta për t’iu përgjigjur në kohë 

intervistave të studios ligjore me qëllim përgatitjen e padive. Më sipër, 

referuar letrave të Gharavit ka rezultuar se personat e ngarkuar nga 

ERE nuk kishin vepruar në kohë për vënien në dispozicion të 

dokumentacionit. 

 

2.35 Me Vendim të Këshillit të Ministrave nr. 969 datë 25.10.2013 

është vendosur të ngrihet Grupi i Punës dhe fillimi i procedurave të 

negociatave për zgjidhjen e mosmarrëveshjes ndërmjet Republikës së 

Shqipërisë dhe shoqërisë CEZ a.s. Grupi negociator kryesohej nga Z. 

Damian Gjiknuri, Ministër i Energjisë dhe Industrisë dhe në këtë grup do 

tëangazhoheshin Alma Hicka (bashkeshortja e Envi Hickes-projektuesi i 

skemes së mbledhjes së borxhit dhe përfaqësues i CEZ shpërndarje në 

gjyqet me tatimet) si dhe Armer Juka, i cili ishte i emëruar përkohësisht 

Avokat Shteti dhe nuk kishte statusin e avokatit të shtetit dhe që në fakt 

me vonë ka rezultuar që nuk ka deklaruar konfliktin e interesit, pasi  

kishte përfaqësuar Cez shperndarje së bashku me E.Hicka në cështjet 

kundër autoriteteve tatimore, të cilat ishin ringritur edhe në arbitrazh të 

investimeve.  

 

2.36 Në Shkurt 2014 janë përgatitur Raportet e ekspertëve (Vlerësimet 

teknike, financiare dhe vlerësimi i Claims kundër CEZ a.s. dhe nga CEZ 

a.s.), por rezultatet janë mbajtur të fshehura nga Qeveria dhe Raportet 

nuk janë zhvilluar më tej sipas porosive të lëna nga ekspertë në mënyrë 

që të finalizoheshin referuar termave të Kontratës me ta. Gjithashtu, në 

përgatitjen e projekt raporteve Ministri Gjiknuri ka caktuar znj. Alimadhi 

që të kthente përgjigje për cështjet e ngritura nga ekspertët e pavarur 

dhe konkretisht në lidhje me paditë e mundshme dhe vlerësimin e tyre si 

rezultat i ndërprerejes energjisë në 16 Nnëtor 2012. Këtu, kujtojmë se 

CEZ shpërndarje në procedurat për vendosjen e masës së sigurimit të 

kërkuar nga Avokatura Shtetitsi dhe ndryshimin e saj përfaqësohej nga 
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znj. Alimadhi dhe tani ishte znj. Alimadhi qe po jepte sqarime per kete 

situate, por si përfaqësuese e R.SH-së.15 

 

Alma Hicka ka caktuar Armer Juka për të dhënë sqarime në lidhje me 

paditë në lidhje me ndërprerejn e energjisë dhe kallëzimin penal të 

ngritur nga Avokatura e Shtetit, ku në lidhje me këtë të fundi ai është 

shprehur se provat për mbështetjen e kallëzimit penal janë të kufizuara, 

duke mbrojtur në këtë mënyrë z. Haysek që kishte qenë më parë dhe 

punëdhënësi i z. Armer Juka, si përfaqësues i CEZ shpërndarje në 

paditë ndaj autoriteteve tatimore.16 

 

2.37 Dy raportet e vlerësimit teknik dhe financiar, të cilat ishin vënë në 

dispozicion të Qeverisë që në 10 Shkurt 2014, parashikonin 

shprehimisht se:  

 

(i) CEZ a.s. nuk investoi në kompaninë e shpërndarjes referuar 

marrëveshjes (fq. 67-74 Vleresimi i Padive BDO);  

(ii) Vlera shumë e ulët e investimeve të CEZ në rrjetin e shpërndarjes, 

në kundësrhtim me kontratën dhe me detyrimet e tij kontraktuale dhe me 

aprovimin e ERE në masën më pak se 50 % të investimeve të 

aprovuara; (Raporti BBH, kap.5, pikat 3-8 ) 

(iii) Në momentin e heqjes së licencës CEZ shpërndarje ka paraqitur 

problematikë financiare  dhe CEZas nuk ka investuar në kompaninë e 

Shpërndarjes( fq.15, 16 e Raportit të BDO) 

(iv) Si rezultat i keqmenaxhimit kompania e Shpërndarjes ka pësuar 

humbje dhe borxhi i keq ka pësuar rritje ndryshe nga detyrimi kontraktor 

( fq.17, 18 i Raportit BDO për vlerësimin e padive) 

(v) Kompania u shkatërrua me qëllim nga CEZ a.s., e cila kishte një vit 

që përgatitej të largohej (67-74, 80-85 Raportit BDO);  

(vi) Paratë e marra me kredi nuk ishin përdorur për të bërë investimet 

e kërkuara (po aty);  

(vii) CEZ kishte dështuar për të reduktuar borxhin e keq referuar SPA ( 

fq75-79 BDO); 

(viii) Pjesa takuese e shtetit shqiptar 24 % kishte shkuar në zero (80-

100 BDO);  

                                           
15Shih, raporti BDO për vlerësimin e padive, fq.83, pika 9.2, 9.4,9.6,9.7,9.9, 9.10. 
16Shih raporti BDO për vlerësimin e padive, pika 10.18, ku ekspertët citojnë z. Juka në lidhje me 
kallëzimin penal. 
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(ix) E gjithe vlera ekonomike e kompanisë kishte shkuar në zero (80-

100 BDO); 

(x) Paratë e mbledhura nuk ishin investuar por në kundërshtim me ligjin 

ishin transferuar në parajsat fiskale nga kompanitë fantazëm të 

kontraktuara nga CEZ (fq.92-97 i raportit BDO); 

(xi) CEZ a.s. kishte dështuar të investonte, të ulte humbjen në rrjet 

dhe të ulte borxhin e keq, i cili rezultonte i rritur nga 8 milion ne vitin 

2007 në 53 milion në Janar të vitit 2013;  

(xii) CEZ shpërndarje në kundërshtim me ligjin kishte transferuar para 

tek CEZ a.s. në mënyrë preferenciale karshi kreditorëve të tjerë (fq.100 

BDO); 

(xiii) Heqja e licensës nga ERE ishte mëse e drejtë;  

(xiv) Faturat e papaguara nga CEZ ndaj KESH dhe OST 3,6 Miliard 

lekë (fq. 102-106 i BDO);  

(xv) Paditë e paraqitura nga CEZ a.s. janë të mbivendosura dhe nuk 

janë të llogaritura drejt (fq.132 BDO);  

(xvi) Paditë në lidhje me taksat të cilat janë humbur në gjykatat e 

brendshme  në 3,9 miliard Lekë (fq.125 i BDO). 

(xvii) Qeveria Rama nuk bashkëpunoi me eksperët e pavarur për të 

vlerësuar dëmet që CEZ i ka shkaktuar konsumatorëve shqiptare dhe 

ekonomisë shqiptare. ( Raporti BDO, fq.20, paragrafi 2.5) 

(xviii) Pretendimet financiare të R.SH-së ndaj CEZ as të përllogaritura 

nga konsulenti ndërkombëtar BDO në vlerën rreth 3 Miliard Euro( fq.18-

21 paragrafi i fundit dhe në vazhdim) 

 

2.38 Raportet e ekspertëve ndërkombëtare nuk janë marrë në 

konsideratë në vendosjen e termave të marrëveshjes. Gjithashtu, studio 

ligjore e kontraktuar dhe ekspertet nuk janë përfshirë në grupin e 

negocimit, pavarësisht se ne termat e referncës kanë qenë të ngarkuar 

për të marrë pjesë në cdo negociatë të mundshme.Kryministri Rama dhe 

Ministri Gjiknuri, kanë ndryshuar skenarin mediatik. Nëse më parë kishin 

ngarkuar me faj autoritetet shqiptare për heqje license, sjellje abuzive 

etj, nga Shkurti 2014 ata filluan të justifikoheshin me mosmbledhje te 

dokumenteve nga institucionet, mosngritje te padive ne arbitrazh tregtar, 

mosperfundim te akteve te ekspertimit ne kohe etj.Ndërkohë që 

marrëveshja ishte e arritur qe në fund Marsi 2014, Kryeministri dhe 

Ministri Gjiknuri po përpiqeshin të përgatisnin terrenin për bindjen e 

opinionit publik dhe justifikimin e marrëveshjes tashmë të arritur. 



 25 

Jo më kot, në prag të ardhjes së z. Fyle në Tiranë në datë 5 Qershor 

2014, ku do të inkurajonte Kryeministrin për marrjen e statusit te vendit 

kandidat për hapjen e negociatave me BE të R.SH-së, nëdatë 3 Qershor 

2014 Kryeministri përmes mediave do të publikonte letern e Av. Gharavi 

te Shtatorit 2013, ku do të deformonte theniet në letër, duke konkluduar 

në mënyrë të gabuar se cështja ishte e humbur dhe nuk kishte asnjë 

shans për R.SH-së.  

 

2.39 Pas zhvillimit të disa takimeve negociuese për rreth 5 muaj (10 

Janar 2014 – 10 Qershor 2014, në zyrat e Sekretariatit të Komunitetit të 

Energjisë në Vjenë, Grupi i Punës, me Vendimin nr. 2, datë 19.06.2014, 

ka miratuar marrëveshjen e arritur me CEZ a.s. Procedura e negocimit 

ka përfunduar me nënshkrimin e Marrëveshjes me mirëkuptim nga Grupi 

i Punës më datë 23.06.2014, përcjelljen në Këshillin e Ministrave dhe 

miratimin e saj me Ligjin nr. 114/2014 datë 31.07.2014. 

 

Jo më kot marrëveshja u nënshkrua në dt. 23 Qershor 2014, datë në të 

cilën u dha lajmi për shqiptarët për marrjen e statusit të vendit kandidat 

për hapje të negociatave. Kjo ishte pjesë e skenarit, dhe ishte e 

organizuar që të dy ngjarjet të ndodhnin në të njëjtën ditë, në mënyrë që 

shqiptarët lajmin për t’i falur CEZ as 95 mil Euro, ndërkohë që kjo 

kompani kishte dëmtuar shqiptarët dhe Shqipërinë të kalonte pa 

komente, ashtu sic parashikonte dhe vete neni 8 i Marreveshjes së 

Zgjidhjes me Pajtim. 

 

2.40 Menjëherë në momentin e nënshkrimit të Marrëveshjes, Av. 

Gharavi për GAR “Albania settles with CEZ”17, është shprehur se ajo 

ishte një marrëveshje e realizuar pa këshillimin dhe pjesëmarrjen në 

negociata të avokatëve dhe se në kundërshtim me rregullat e negocimit, 

për shkak se meadiatori Dirch Burschle ka bërë komente lidhur me 

marrëveshjen.Më pas kjo Marrëveshje është miratuar në Parlament, ku 

paraprakisht kryetari i opozitës kishte bërë thirrje mazhorancës mos ta 

votonte në një marrëveshje të tillë në dëm të interesave pasurore të 

Shqipërisë.Në një skenar mediatik, Kryeministri Rama ka angazhuar 

Gjiknurin, Buschle dhe Jukën përmes medias vizive dhe të shkruar të 

tregonin si histori suksesi atë Marrëveshje. 

 

 

                                           
17 Albania settles with CEZ as, nga Allison Ross, 24 June 2014. GAR. 
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III. ANALIZA LIGJORE E FAKTEVE 

 

A. Mungesa e vullnetit nga Kryeministri Rama për ngritjen e padive 

në Arbitrazh tregtar dhe marrjes në konsideratë të këshillimit të 

studios ligjore të kontraktuar nga Shteti 

 

3.1 Ndryshe nga sa sugjeronte konsulenti ndërkombëtar 18 , që shteti 

shqiptar të vijonte me mbledhjen e provave që vërtetonin dëmet që kishte 

shkaktuar dhe detyrimet që kishte ndaj shtetit shqiptar kompania CEZ a.s., 

Këshilli i Ministrave, me propozimin e Ministrit të Energjisë dhe Industrisë, 

miratoi me vendimin nr. 969, datë 25.10.2013 ngritjen e një grupi 

ndërinstitucional të punës për nisjen e procedurave të negociimit dhe 

mbrojtjes së interesave të Republikës së Shqipërisë në mosmarrëveshjen 

me shoqërinë CEZ a.s.. Në atë vendim ndër të tjera parashikohet 

shprehimisht se: 

 

a) Grupi i Punës do të këshillohet nga studio ligjore ndërkombëtare 

“Derains&Gharavi”, e kontraktuar për përfaqësimin e shtetit shqiptar në 

cështjen e arbitrazhit ndërkombëtar të filluar nga shoqëria CEZ a.s., si dhe 

nga ekspertë ose shoqëri të tjera teknike, financiare, që janë kontraktuar 

ose do të kontraktohen, në funksion të këtij procesi19. Është evidente që në 

këtë rast vendimi i referohet kryesisht kompanive BDO  dhe Becker 

Buttner Held, që ishin kontraktuar për të kryer Vlerësimin Teknik dhe 

Financiar të Cez sh.a. 

 

b) Në rast refuzimi nga ana e shoqërisë CEZ a.s, për fillimin e negociatave 

ose për pezullimin e procedurës së arbitrazhit apo në rast mosarritjes së 

një marrëveshje me pajtim, grupi i punës ngarkohet me marrjen e të gjitha 

masave të nevojshme për mbrojtjen e interesave të Republikës së 

Shqipërisë, duke përfshirë mbledhjen e provave, identifikimin e 

dëshmitarëve, angazhimin e ekspertëve në procedimet e arbitrazhit 

ndërkombëtar, në cilësinë e të paditurit dhe/ose paditësit20. Në këtë rast, 

konstatohet lehtësisht se Këshilli i Ministrave, urdhëronte të kundërtën 

e asaj që kishte këshilluar konsulenti ndërkombëtar, duke ndërprerë 

në mënyrë të paarsyeshme mbledhjen e provave, cka ngre dyshimin 

e arsyeshëm që Qeveria Shqiptare e kishte paracaktuar arritjen e 

                                           
18 Shiko letrën e datës 30 Shtator 2013 të studios ligjore “Derains&Gharavi” 
19Pika 7 e VKM nr. 969/2013 
20Pika 11 e VKM nr. 969/2013 
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marrëveshjes me CEZ a.s., në dëm të interesit të shtetit shqiptar dhe 

qytetarëve shqiptarë. Ndërprerja e mbledhjes së provave, është tregues i 

parë që provon se negociatat do të ishin fiktive, dhe se Qeveria e kishte 

ndërmarrë tashmë vendimin për të paguar kompaninë CEZ a.s., ndryshe 

ngasa duhet të ndodhte, nëse qëllimi do të ishte mbrojtja e interesit të 

shtetit shqiptar. 

 

3.2 Kryeministri Rama dhe Ministri Gjiknuri  gjatë fushatës elektorale 

kishin denoncuar heqjen e licencës dhe sjelljen abuzive të autoriteteve 

shqiptare me kompaninë CEZa.s. Me formimin e Qeverisë së re, 

Kryeministri Rama, Zv.Kryeministri Peleshi, ministrat Gjiknuri dhe 

Ahmetaj, kanë bërë deklarata publike kundër sjelljes së ERE, organeve 

tatimore etj., duke favorizuar Kompaninë CEZ as. Një sjellje e tillë ka 

vazhduar edhe pas letrës këshilluese të dërguar nga Avokati i 

Përgjithshëm i Shtetit në datë 1 Tetor 2013.  

 

Një sjellje e tillë e ka dëmtuar cështjen, pasi ata kanë folur në emër të 

R.SH-së, duke i dhënë të drejtë palës paditëse CEZ as dhe duke bere 

nul cdo punë të bërë deri në atë moment. Në kushtet që Kryeministri ia 

vë fajin autoriteteve të R.SH-së dhe i jepte te drejtë CEZ a.s., duke 

pranuar fajin, cka ulte shanset për të fituar në arbitrazh.21 Gjithashtu, në 

takimin e thirrur nga z. Gjiknuri referuar dëshmisë së znj. Mandia në 

Komisionin Hetimor, Avokates së Përgjithshme të Shtetit i është kërkuar 

se në cfarë mënyre mund te realizohet një zgjidhje me marrëveshje me 

CEZ as dhe cila mund te ishte forma ligjore. Pra është e qartë që z. 

Gjiknuri dhe Kryeministri nuk kishin synim të bënin vlerësim të padive, 

apo mbrojtje të interesave pasurore të shtetit, por kishin synim të 

kënaqnin dëshirat dhe të përmbushnit premtimet e dhëna paraprakisht 

ndaj kompanise CEZa.s. Pra, me dashje direkte Kryeministri dhe ministri 

Gjiknuri kanë dashur realizimin e nje marreveshje dhe pagimin e 

shumes prej 85 milion Euro plus interesa per Kompaninë CEZa.s. 

Procedurat e takimeve kanë qenë fiktive, për të justifikuar në fund 

marrëveshjen e arritur. 

 

3.3 Kryeministri Rama për të realizuar qëllimin e tij emëroi në 

kundërshtim me ligjin znj. Alma Hickën si Avokate të Përgjithshme të 

Shtetit, ndërkohë që ishte në dijeni që studio ligjore e bashkëshortit 

                                           
21 Shih kronikat e kohes Qershor 2013, Gusht, Shtator, Tetor, Nëntor, Dhjetor 2013 
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tësaj kishte krijuar kompaninë DIA 22 , kishte klient CEZ dhe kishte 

projektuar skemën e mbledhjes së borxhit. Për të realizuar qëllimin, 

Kryeministrit i duheshin personat e lidhur me kompaninë CEZ me të 

cilën Kryeministri e kishte bërë marrëveshjen para se të futej për herë të 

parë në zyrë.  

 

Ndërkohë që cështja ishte me rëndësi, dhe avokati Gharavi kishte 

alarmuar Qeverinë për angazhim, realizim të raporteve etj, Kryeministri 

la për një muaj Avokaturën e Shtetit pa titullar, derisa të gjente personin 

që do të bënte të mundur realizimin e kërkesave të tij të paligjshme.Nuk 

është e rastit që në 7 Nëntor 2013 Kryeministri në kundërshtim me ligjin 

në mënyrë flagrante emëron si Avokat të Përgjithshëm të Shtetit një 

person që nuk ishte Avokat Shteti dhe që për më tepër bashkëshorti i 

saj kishte qenë përfaqësues i CEZ shpërndarje, ishte partner në studion 

ligjore që kishte klientë CEZ dhe për më tepër që ishte dhe projektuesi i 

skemës për mbledhjen e borxhit, skemë e cila ishte kallëzuar penalisht 

nga Avokati i Përgjithshëm i Shtetit në Korrik 2013.23 

 

Ministri Gjiknuri emëroi këshilltare dhe më vonë drejtore juridike znj. 

Aurora Alimadhi, e cila kishte qenë drejtore juridike e CEZ dhe kishte 

mbrojtur me fanatizëm interesat e kësaj kompanie dhe të aksionerit 

mazhoritar për vite me radhë kundër R.SH-së.Kuptohet se më mirë se 

znj. Alimadhi askush nuk do të mbronte interesat e CEZ as në METE. 

 

Z. Gjiknuri emëroi znj. Entela Cipa dhe Enea Karakaci, punonjës të ERE 

që ishin në dijeni të procedurave tëndjekura dhe të ngarkuar për të 

kthyer përgjigje, vënë në dispozicion dokumentacionin e kërkuar nga Av. 

Gharavi , por që duket qartë arsyeja pse kishin vonuar dokumentacionin 

qoftë për përgatitjen e kallëzimit penal, qoftë për përgatitjen e padisë. 

Pra këta persona kishin bashkëpunuar paraprakisht me z. Gjiknuri për të 

realizuar në të ardhmen planin e pagesës abusive të 95 milion Euro.  

 

3.4 Fakti që Kryeministri Rama dhe Gjiknuri nuk kanë qenë të 

interesuar në ngrijen e padisë e tregon dhe korrespondenca e z. 

                                           
22 Shih artikull investigative i Besart Likmeta tek Birn, dt.3 Qershor 2015 “Skemat mashtruese të 
mbledhjes së borxheve i kushtuan miliona euro shqiptarëve”. 
23 Shih vendime te Gjyjkatës Tiranë, 2011, 2012 ku Envi Hicka përfaqësues me prokurë nga 
Haysek administrator i CEZ; katalogu i Haxhija& Hajdari ku z. Hicka ne Nentor 2013 rezulton 
partner; Chambers Europe 2014, ku tek fleta per Haxhija & Hjadari eshte deklaruar se kjo studio 
ka projektuar skemen e mbledhjes se borxheve dhe personi i angazhuar E. Hicka si dhe ne 
ceshjet me tatimet perfaqesues i CEZ, ku serish i ngrakuar ishte E. Hicka. 
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Gharavi me E. Cipa në Nëntor 2013. Av. Gharavi këshillon znj. Cipa që 

për të mbrojtur sa më mirë pozicionin e R.SH-së rekomandohet të 

ngrihet padia në arbitrazh tregtar bazuar në vlerësimet paraprake të 

padive të bëra nga BDO në Nëntor 2013. Në këtë mënyrë, R.SH-së do 

të ishte në pozita më të favorshme edhe në rast të negocimit, pasi do të 

viheshin nëbalancë paditë e ngritura në arbitrazh të investimeve nga 

CEZas dhe paditë e R.SH-së kundër CEZas në arbitrazh tregtar.24 

 

3.5 Në përputhje me pikën 4 të vendimin nr. 969/2013 të Këshillit të 

Ministrave, Kryeministri Edi Rama, me urdhrin nr. 228, datë 02.12.2013, ka 

miratuar përcaktimin e përbërjes së grupit të punës për zgjidhjen e 

mosmarrëveshjes, ku përfshihen 11 anëtarë (Damian Gjiknuri, Arben 

Ahmetaj, Shkëlqim Cani, Engjëll Agaçi, Alma Hicka, Koli Bele, Entela Çipa, 

Arian Hoxha, Vilma Causholli, Ergys Cirici, Armer Juka). Në këtë urdhër, 

sipas pikës 2, grupi i punës duhet të përcaktonte strategjinë dhe 

platformën e negociimit. Gjithashtu, grupi i punës duhet të bashkëpunonte 

dhe të konsultohej me përfaqësuesit e Entit Rregullator të Energjisë, të 

institucioneve shtetërore apo shoqërive publike, që ishin përfshirë dhe 

mund të kontribuonin në këtë proces, si dhe duhet të merrnin masat për 

përcaktimin e mënyrës së administrimit të dokumentacionit të 

negociatave25. 

 

Nga administrimi i dokumentacionit të plotë të veprimtarisë së grupit të 

punës, rezulton se anëtarët e tij nuk kanë përmbushur asnjë nga detyrat e 

ngarkuara nga vendimi nr. 969/2013 apo urdhri i Kryeministrit. Konkretisht, 

rezulton se gjatë gjithë veprimtarisë së tij, grupi i punës ka marrë vetëm 2 

vendime. Në vendimin nr. 1, datë20.12.2013 janë autorizuar disa nga 

anëtarët e grupit të punës që të përfaqësojnë atë në negociata me 

përfaqësuesit e CEZ a.s. Ndërkohë, që vendimi nr. 2, datë 19.06.201326, 

është vendosur miratimi i marrëveshjes me pajtim dhe autorizimi i grupit 

negociator që të nënshkruajë marrëveshjen e pajtimit me CEZ a.s.. 

Miratimi i këtyre dy vendimeve, që korrespondojnë edhe me periudhën e 

fillimin dhe përfundimit të punës së grupit të punës, provon se grupi i 

punës nuk ka miratuar asnjë dokument tjetër, cka nënkupton se nuk 

ka miratuar as strategjinë apo platformën e negociimit.Nëse këto 

                                           
24 Shih e-mail i Gharavi drejtuar znj. Cipa në dt.26 Nëntor 2013. 
25 Pika 3 dhe 5 e urdhrit nr. 228/2013 të Kryeministrit. 
26 Që duhet në fakt të jetë 19.06.2014 dhe jo 19.06.2013. Data 19.06.2014 rezulton edhe nga 
përmbajtja e pjesës konstatuese të vendimit, ku përmendet që mbledhja është zhvilluar më datë 
19.06.2014. 
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dokumente do të ishin hartuar, përpara miratimit të marrëveshjes për 

zgjidhjen me mirëkuptim të mosmarrëveshjes me CEZ a.s., atëherë do të 

duhej domosdoshmërisht të ishte përfshirë në proces edhe avokati 

ndërkombëtar. Për më tepër, nuk ekziston asnjë dokument që të provojë 

konsultimet e grupit të punës me Entin Rregullator të Energjisë, apo me 

studion ligjore ndërkombëtare “Derains&Gharavi”. 

 

3.6 Ekziston dyshimi i arsyeshëm, i krijuar nga analiza e këtyre dy 

vendimeve, se edhe këto akte janë të falsifikuara dhe janë plotësuar 

në kohë, pasi është arritur defactonënshkrimi i marrëveshjes, si dhe 

pasi ka përfunduar procesi i negociimit. Kjo arrihet të kuptohet nga dy 

elementë, si më poshtë: 

 

Së pari, rezulton se vendimi nr. 1, datë 20.12.2013, është nënshkruar edhe 

nga z. Agron Hetoja, z. Engjëll Zeqo, dhe z. Arben Seferaj. Në datën ku 

është marrë ky vendimin (data 20.12.2013), z. Hetoja, z. Zeqo dhe z. 

Seferaj, nuk kanë qenë anëtarë të grupit të punës, sipas urdhrit nr. 

228, datë 02.12.2013 të Kryeministrit. Ata rezultojnë të jenë bërë 

anëtarë të grupit të punës, dhe për pasojë mund të nënshkruanin 

vendimet e tij, vetëm pas datës 19.06.2014, ku nëpërmjet urdhrit 181, 

datë 19.06.2014 të Kryeministrit, janë shtuar në listën e anëtarëve të 

grupit të punës.Fakti që këto tre zyrtarë nuk kanë qenë anëtarë të grupit 

të punës në datën 20.12.2013 (ku rezulton që edhe kanë nënshkruar 

vendimin nr. 1!), rezulton e provuar edhe nga përmbajtja e vendimeve nr. 

45, datë 16.06.2014 dhe nr. 46, datë 16.06.2014 të Entit Rregullator të 

Energjisë, ku është vendosur përfshirja e administratorit të përkohshëm të 

shoqërisë “CEZ Shpërndarje” sh.a., si dhe Kryetarit të Entit Rregullator të 

Energjisë, në procesin e finalizimit të marrëveshjes ndërmjet Republikës 

së Shqipërisë dhe shoqërisë CEZ a.s..  

 

Së dyti, rezulton se vendimi nr. 2, datë 19.06.2014, është nënshkruar 

gjithashtu nga z. Agron Hetoja, z. Engjëll Zeqo, dhe z. Arben Seferaj, edhe 

pse miratimi i marrëveshjes në datën 19.06.214, korrespondon me datën e 

miratimit të urdhrit të Kryeministrit për përfshirjen e tyre në grupin e punës. 

Kjo nënkupton që këto anëtarë kanë miratuar një marrëveshje për 

zgjidhje me pajtim, e cila as nuk i ishte bërë e njohur dhe as nuk 

kishin qenë pjesë e negociimit të saj, apo informimit mbi cfarë ishte 

ndodhur gjatë negociiatave. Është e pamundur që një marrëveshje e tillë 

komplekse, për një cështje gjithashtu komplekse, të mund të shqyrtohet, 
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analizohet dhe miratohet brenda ditës, nga 3 anëtarë të sapo emëruar në 

të njëjtën ditë me marrjen e vendimit për miratimin e marrëveshjes. Për më 

tepër, rezulton e provuar se urdhri nr. 181, datë 19.06.2014, është 

protokolluar në Sekretarinë e Këshillit të Ministrave me nr. 2455, datë 

24.06.2014 dhe i është përcjell për njohje/zbatim OST-së, KESH-it dhe 

CEZ Shpërndarje në këtë datë (24.06.2014). Në këto kushte, anëtarët e 

mësipërm të grupit të punës, kanë marrë pjesë në mbledhjen e grupit 

të punës të datës 19.06.2014, ndërkohë që janë njoftuar që janë 

anëtarë të grupit të punës në datën 24.06.2014, nëpërmjet shkresës 

nr. 2455, datë 24.06.2014 të Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të 

Ministrave! 

 

Këto dy momente, provojnë që vendimet nr. 1 dhe nr. 2 të grupit të punës, 

janë hartuar pasi është nënshkruar marrëveshja për zgjidhjen me 

mirëkuptim. Gjithashtu, ky fakt është tregues i qartë se negociimi dhe 

mbrojtja e interesit të shtetit shqiptar, nuk është realizuar nga grupi i punës 

sipas vendimit nr. 969/2013 të Këshillit të Ministrave, apo urdhrit nr. 

228/2013 të Kryeministrit, duke mospërmbushur në këtë mënyrë detyrimin 

e tyre ligjor për mbrojtjen e interesit më të mirë të shtetit shqiptar gjatë 

konfliktit me CEZ a.s.. 

 

3.7 Një tjetër fakt që provon se grupi i punës nuk ka përmbushur 

detyrimin e tij për mbrojtjen e interesit më të mirë të shtetit shqiptar, është 

edhe mospërfshija në proces dhe mos konsultimi me studion ligjore 

ndërkombëtare “Derains&Gharavi”, sic detyronte pika 7 e VKM nr. 

969/2013. Në shkresën e tij të datës 3 Mars 2015, drejtuar Kryeministrit 

Edi Rama dhe Ministrit Daimian Gjiknuri, avokati ndërkombëtar i 

kontraktuar nga shteti shqiptar për këtë cështje, shprehet ndër të tjera 

se:“4. Qeveria.....vendosi të na përjashtojë tërësisht nga procesi i 

negociatave. Studio jonë madje as nuk u informua me informacionit më 

bazike, si pozicionet e palëve gjatë negociatave dhe parashikimet për 

sukses lidhur me to, kur është zakon – dhe në interes të vet – për qeveritë 

dhe shoqëritë ta mbajnë konsulentin të informuar në minimum, edhe në 

cështje më të ndjeshme, kur avokatët e palëve janë përjashtuar nga 

takimet e negociatave në vetvete”.27Këtë anomali avokati ndërkombëtar e 

kishte sjell në vëmendje të Ministrit Damian Gjiknuri dhe Avokates së 

                                           
27 Bashkengjitur Letra e Gharavi  3 Mars 2015 drejtuar Kryemistrit Rama dhe Ministrit Gjiknuri 
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Përgjithshme të Shtetit Alma Hicka, me anë të një letre zyrtare, që më datë 

26 Mars 2014. 28 

 

3.8 Gjithashtu, avokati ndërkombëtar shprehet në letrën e datës 3 Mars 

2015, se: “5. Akoma më anormale është fakti që as më parë dhe as pas 

procesit të negociatave, Republika e Shqipërisë nuk na kërkoi të 

përgatisnim, në cilësinë e avokatit të saj, një memorandum, që të 

vlerësonte pikat e forta dhe të dobta të pretendimeve të palëve, si dhe RSh 

apo të CEZ a.s.”. Edhe kjo anomali ishte vënë në dukje autoriteteve, me 

letër zyratre, që më datë 1 Prill 2014, ku ndër të tjera thekson se: 

“Konfirmojmë se nuk dëshirojmë të lidhemi në ndonjë mënyrë me 

marrëveshjen për zgjidhjen me pajtim të një cështjeje kaq të ndjeshme 

politikisht dhe me interesa të larta që u arrit nëpërmjet një procedure gjatë 

të cilës u përjashtuam tërësisht. Me përjashtim, nuk i referohemi vetëm 

përjashtimit fizik, por vetë faktit të mos informimit për gjerat më bazike, 

madje as nuk u ftuam të paraqisnim dokument mbështetës apo komente 

për pozicionin e palës tjetër. Askush madje as nuk na pyeti për të 

identifikuar pikat e forta dhe të dobta të cështjes, qoftë edhe mbi baza 

paraprake, dhe/ose për një vlerësim të shtrirjes dhe mundësisë për sukses 

dhe/ose përgjegjësi. Kjo është dhe do të perceptohet, për të thënë më të 

paktën, si jashtëzakonisht jo tipike” 29 . Më tej, avokati ndërkombëtar 

shprehet se: “Njëlloj surprizuese gjatë gjithë këtij procesi ishte edhe sjellja 

e Avokates së Përgjithshme të Shtetit, znj. Alma Hicka.....në këtë cështje 

zyra e Avokaturës së Përgjithshme të Shtetit, edhe pse e përfshirë, 

qëndrojë në tërësi pasive gjatë gjithë procesit. Nuk kërkoi që ne të 

përgatisim një opinion ligjor në lidhje me mosmarrëveshjen me CEZ, ose 

nuk kërkoi që ne të përfshiheshim në negociatat e zgjidhjes me pajtim ose 

në procesin e vendimmarrjes..”.30 

 

3.9 Shmangia e avokatit ndërkombëtar që ishte kontraktuar për të 

mbrojtur interesat e shtetit shqiptar në mosmarrëveshjen me CEZ 

a.s., nuk përbën vetëm mospërmbushje të detyrimit të parashikuar në 

pikën 7 të VKM nr. 969/2013, por edhe të nenit 18 të ligjit nr. 10018, 

datë 13.11.2008 “Për Avokaturën e Shtetit”, ku specifikohet se: “Në 

çështje të rëndësishme për interesat e shtetit, ose kur natyra e çështjes 

kërkon juristë të specializuar në fusha të veçanta, Avokati i Përgjithshëm i 

                                           
28 Leter e Gharavi drejtuar Gjikunurit dhe A. Hicka ne date 26 Mars 2014, fq.2 
29 Shih e-mail dt. 1 Prill 2014 i Av. Gharavi drejtuar A. Hicka “ Response to the letter of 26 March 
2014 on the suspension of the work”. 
30 Shih letra e Gharavi dt. 3 Mars 2015, fq.8, para.14. 
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Shtetit, me miratimin e Ministrit të Drejtësisë, kontrakton avokatë ose zyra 

avokatie, vendase ose të huaja, në përfaqësim dhe mbrojtje të interesave 

të shtetit shqiptar, sipas një procedure konkurrimi.”. Përsa kohë, studio 

ligjore “Derains&Gharavi”, ishte kontraktuar nga shteti shqiptar për të 

asistuar ligjërisht për zgjidhjen e konfliktit me CEZ a.s., grupi i punës 

ishte i detyruar, në bazë të nenit 18 të ligjit nr. 10018/2009, që të 

merrte këshillim të specifalizuar mbi cështjet që lidheshin me arritjen 

e marrëveshjes, apo avantazhet/disavantazhet e marrëveshjes së 

pajtimit. 

  

Znj. Hicka në e-mail të dt.1Prill 2014, i lutet Av. Gharavi që‘në vend që të 

ndërpresë punën sic kishte deklaruar në letrën e tij të 26 Mars, të japë 

ndihmën e tij në fazën e fundit të hartimit të marrëveshjes me CEZ, e cila 

tashmë kishte përfunduar dhe se R.SH-së nuk kishtë kapacitete të tilla të 

konsultimit në këtë fazë’ 31 . Ndërkohë mosangazhimin e z. Ghravi në 

procesin e negociatave znj. Hicka në letrën e saj dërguar z. Ghravi në datë 

31 Mars e ka justifikuar: “politika e Qeverisë Shqiptare është 

konfidencialiteti. Qeveria preferon të jetë shumë e kujdeshme, duke 

marrë në konsideratë dhe njohjetqë stafi i CEZ a.s. mund të ketë  

akoma në Shqipëri. Sigurisht kjo nuk ka lidhje me firmën Tuaj”32. Si 

duket Avokatja e Përgjithshme e Shtetit e kishte fjalën për bashkëshortin e 

saj dhe kolegët e tij! znj. Hicka kishte eksperinecë së bashku me z. Juka, 

Agaci, Gjknuri, Cipa që të negocionte termat e marrëveshjes, por nuk 

kishte aftësi profesionale t’i vendoste ato në një kontratë. Përmes këtyre 

e-mail është e provuar katërcipërisht nëpërkëmbja e mbrojtjes së 

interesave pasurore të shtetit dhe shpërdorimi i pastër i detyrës nga 

ana e Avokatës së Përgjithshme të Shtetit. 

 

Nga ana tjetër, nga e-mail i dt.20 Maj 2014 provohet se z. Gjiknuri , para 

nënshkrimit të marrëveshjes ka shkuar në Paris dhe i ka kërkuar Av. 

Gharavi një letër përmes të cilës të justifikohej marrëveshja dhe se nuk 

kishte mundësi tjetrë përsa kohë cështja ishte e humbur. Në këtë e-mail, 

ku saktësohet qëështë mbi bazën e kërkesës së Ministrit kur gjithcka 

kishte përfunduar që në Mars 2014, Av. Gharavi nuk ka garantuar se 

cështja në ICC do të humbiste dhe se paditë në arbitrazh të investimeve 

nga CEZ as ishin të bazuara dhe kishte shanse fitoreje. 

 

                                           
31 Shih e-maildt. 1Prill 2014 të znj. Hicka drejtuar z. Gharavi 
32 Shih e-mail dt.31 Mars 2014 të znj.Hicka dërguar Av . Gharavi 
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Mosushtrimi nga grupi i punës i kësaj përgjegjësie, ka cenuar rëndë, 

sic do të evidentojmë edhe më poshtë, interesin e shtetit shqiptar. 

Grupi i punës, jo vetëm nuk ka ndjekur këshillat e juristëve të 

specializuar për zgjidhjen e këtyre konflikteve (studio ligjore 

ndërkombëtare), por me dashje, ka shmangur studion ligjore 

ndërkombëtare nga cdo konsultë apo përfshirje në procesin e 

negociatave, duke miratuar marrëveshjen e pajtimit me CEZ a.s., pa 

asnjë këshillim të specializuar juridik apo financiar. Gjithashtu, ishte 

detyrim i Kryeministrit, por edhe i Këshillit të Ministrave, që përpara 

miratimit të marrëveshjes për zgjidhjen me pajtim të 

mosmarrëveshjes me CEZ a.s., të kishin verifikuar dhe mbikëqyrur, 

veprimtarinë e realizuar nga grupi i punës, si dhe opinionin e 

specializuar ligjor të avokatit ndërkombëtar. 

 

3.10 Paracaktimi i një marrëveshje në dëm të interesit të shtetit shqiptar, 

dhe në favor të kompanisë CEZ a.s., provohet edhe nga përbërja që ka 

përcaktuar Këshilli i Ministrave dhe më pas Kryeministri me urdhrin nr. 

228/2013 për grupin e punës. Edhe pse në faqen 5 të relacionit shoqërues 

të projektvendimit, protokolluar në Këshillin e Ministrave me nr. 3431 Prot., 

datë 24.10.2013, theksohet se: “.....pjesëmarrës që do të mbështesin 

Grupin e Punës konkretisht institucionet e pavarura si ERE, në cilësinë e 

rregullatorit të sektorit dhe procedoi me heqjen e licencës, apo nga 

shoqëritë e kontrolluara nga shteti si KESH sh.a., OST sh.a., në cilësinë e 

palëve të interesuara, të cilave iu është shkaktuar dëm si rezultat i 

mospagesave të detyrimeve nga shoqëria CEZ Shpërndarje sh.a., si dhe 

studio avokatore”, përsëri këto entitete nuk u përfshinë në grupin e punës. 

 

Ministri Damian Gjiknuri me shkresën nr. 1330/2 Prot., datë 09.06.2014 

drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Ministrave, thekson se: 

“.....për shkak të kompleksitetit të cështjes, është konstatuar se është e 

nevojshme që pjesë e këtij grupi pune të jenë edhe administratorët e 

shoqërive KESH sh.a., OST sh.a. dhe CEZ Shpërndarje sh.a.......përfshirja 

e tyre në grupin e punës konsiderohet e nevojshme për shkak se.....një 

pjesë e konsiderueshme e shkaqeve të mosmarrëveshjeve të lindura dhe 

heqja e licencave të CEZ Shpërndarje, kanë qenë pikërisht 

mospërmbushjet e pretenduara nga palët të këtyre detyrimeve kontraktore. 

Gjithashtu edhe përfshirja e përfaqësuesve të CEZ Shpërndarje 

konsiderohet mjaft e rëndësishme për shkak të ekspertizës dhe 

informacionit të nevojshëm lidhur me detyrimet kontraktore që kjo e fundit 
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ka pasur me CEZ a.s. dhe me shoqëritë e tjera të kontrolluara nga CEZ 

a.s. Në këtë kuptim përfshirja dhe ekspertiza e administratorëve të këtyre 

shoqërive cmojmë se do ti vijë në ndihmë grupit të punës.”. Mbi bazën e 

kësaj kërkese, Kryeministri Edi Rama, ka bërë disa shtesa në urdhrin nr. 

228, datë 02.12.2013, ku nëpërmjet urdhrit nr. 181, datë 19.06.2014, ka 

shtuar në përbërjen e grupit të punës edhe përfaqësuesit e OST sh.a., 

KESH sh.a., dhe CEZ Shpërndarje sh.a. 

 

Nga analiza e këtij dokumentacioni, rezulton e provuar se pavarësisht faktit 

që Kryetari i Grupit të Punës (Ministri Damian Gjiknuri) e konsideron të 

nevojshme dhe të rëndësishme për cështjen pjesëmarrjen në grupin e 

punës të përfaqësuesve të OST, KESH dhe CEZ Shpërndrajes, kërkesa 

për përfshirjen e tyre është bërë rreth dy muaj pasi palët kishin arritur 

marrëveshjen në parim. Sic rezulton edhe në shkresën e datës 12.08.2014 

të Zëvendësdrejtorit të Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë z. Dirk 

Buschle, marrëveshja në parim midis palëve është arritur gjatë takimit të 

katër të zhvilluar në Vjenë më datë 2 Prill 2014. Ndërkohë që finalizimi i 

marrëveshjes së arritur është bërë gjatë takimeve të datave 23 Prill 2014, 

19 maj 2014, 27 Maj 2014 dhe 10 Qershor 2014.  

 

Arritja e marrëveshjes përpara përfshirjes së 3 anëtarëve që konsiderohen 

të nevojshëm dhe të rëndësishëm për cështjen në grupin e punës, 

konfirmohet edhe nga shkresa e datës 3 Mars 2015 të studios ligjore 

ndërkombëtare “Derains&Gharavi”, ku theksohet se: “7...........Takimi midis 

znj. Alma Hicka dhe znj. Entela Cipa u mbajtë në zyrat tona në Paris në 11 

Prill 2014. Gjatë takimit na u dorëzua një material shkresor pa datë që 

përmbante “pikat e marrëveshjes” midis palëve. Sipas këtij dokumenti RSH 

pranonte një përgjegjësi në para kundrejt CEZ a.s. në shumën rreth 100 

milion Euro, si dhe një përgjegjësi të tërthortë potenciale prej rreth 108 

milion euro nëse pretendimi i Debt International Advisory Ltd. (dega 

Shqipëri) kundrejt CEZ Shpërndarje sh.a. do të kishte sukses në 

arbitrazhin VIAC (“pretendimi DIA”). Kjo shtonte akoma më shumë 

shqetësimet tona se shumat e përfshira ishin të konsiderueshme. 8. Znj. 

Alma Hicka dhe znj. Entela Cipa na kanë informuar se marrëveshja u 

mbyll, saktësisht se nuk kishte vend për rinegociime, dhe se nuk kërkojnë 

ndihmën tonë për të rinegociuar mbi termat e rëna dakord për zgjidhjen e 

marrëveshjes, por vetëm për vënien në zbatim të tyre33” 

 

                                           
33 Email i datës 14 Prill 2014, midis Dr. Hamid Gharavi, me znj. Cipa dhe znj. Hicka 
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Përjashtimi nga përfaqësimi në grupin e punës dhe grupin 

negociiator, i përfaqësuesve të tre institucioneve të rëndësishme për 

nivelin e ekspertizës që zotërojnë dhe njohuritë që kanë për natyrën 

dhe llojin e konfliktit, si dhe përfshirja e tyre vetëm pasi është arritur 

marrëveshja me shoqërinë CEZ a.s., është bërë në mënyrë të 

qëllimshme nga Kryeministri dhe Ministri i Energjisë e Industrisë, për 

të dobësuar pozitën negociiuse të palës shqiptare, si dhe për të 

shmangur kërkesën e këtyre tre institucioneve ndaj shoqërisë CEZ 

a.s. për detyrimet që kjo e fundit i kishte. Në këtë mënyrë, grupi 

negociator ka marrë përsipër faljen e detyrimeve madhore që CEZ i kishte 

OST dhe KESH, pa qenë i autorizuar nga OST dhe KESH, duke passjell 

pasoja të rënda për Buxhetin e Shtetit. Më vonë, edhe vetë përfaqësuesit 

e OST dhe KESH, kanë nënshkruar një marrëveshje për zgjidhjen në 

pajtim, pavarësisht se nuk kanë qenë as ligjërisht dhe as formalisht, 

as anëtarë të grupit të negociimit, dhe as anëtarë të grupit të punës. 

 

B. Konflikti i interesit i anëtarëve të grupit të negocimit dhe 

personave të përfshirë në këtë cështje si dhe procedurat e parregullta 

të ndjekura nga anëtarët e grupit të negocimit. 

 

3.11 Është e provuar që mospërfshirja në grupin e punës të 

përfaqësuesve të CEZ Shpërndarje sh.a., OST sh.a. dhe KESH sh.a., të 

cilët kishin interes të drejtpërdrejtë në zgjidhjen dhe rezultatet e zgjidhjes 

mbi këtë cështje, është shoqëruar me përfshirjen në grupin e punës nga 

ana e Kryeministrit të dy anëtarëve që përfaqësonin Avokaturën e Shtetit 

në këtë grup pune. Konkretisht, znj. Alma Hicka dhe z. Armer Juka. Të 

dy anëtarët e mësipërm, kishin pengesë ligjore, në kuptim të nenit 24 

të ligjit nr. 10018/2008, Kodit të Procedurave Administrative dhe ligjit 

nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave 

në ushtrimin e funksioneve publike”, të ndryshuar”, për shkak se më 

parë anëtari Armer Juka, dhe bashkëshorti i anëtares Alma Hicka (Av. 

Envi Hicka), kanë qenë përfaqësues ligjor (avokat) të shoqërisë çeke 

CEZ Shpërndarje sh.a., për cështje që lidhen me detyrime të 

papaguara ndaj shtetit shqiptar nga kjo shoqëri. Ky fakt provohet nga 

vendimet gjyqësore nr. 8673, datë 03.11.2011, nr. 1366, datë 16.02.2012, 

nr. 3224, datë 04.04.2012, nr. 4222, datë 27.04.2012, nr. 1366, datë 

16.02.2012, nr. 3224, datë 04.04.2012, nr. 8673, datë 03.11.2011, të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Përfaqësimi i mëparshëm i interesave 

të shoqërisë çeke nga Armer Juka dhe bashkëshorti i Alma Hickës (Av. 
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Envi Hicka), përbën pengesë ligjore për përfshirjen e tyre në grupin e 

punës dhe procesin e negociimit për mbrojtjen e interesit të shtetit shqiptar 

(pala kundërshtare e të përfaqësuarit prej tyre). Ishte në detyrimin e tyre 

që ta deklaronin këtë situatë, si dhe në detyrimin ligjor të Kryeministrit që 

ta verifikonte këtë rrethanë, përpara miratimit të urdhrit nr. 228, datë 

02.12.2013. Mospërmbushja e këtij detyrimi ka shkaktuar zhvillimin e 

negociatave, nga anëtarë të cilët kanë qenë haptazi në kushtet e konfliktit 

të interesit, cka solli edhe cenimin e rëndë të interesit të shtetit shqiptar, 

dhe mos mbrojtjen prej tyre të këtij interesi. 

 

Znj. Hicka gjatë pyetjes në Komisionin Hetimor ka deklaruar që nuk ishte 

në dijeni të klientëve të bashkëshortit dhe nuk kishte njohje paraprakisht të 

angazhimit të z. Juka me cështjen CEZ. Në këtë mënyrë znj. Hicka ka bërë 

dëshmi të rreme, pasi klientët e studios ligjore Haxhija & Hajdari janë të 

publikuara në faqen zyrtare të tyre dhe për me tepër në drejtim të klientit 

CEZ, që rezulton dhe nga katalogët e Chambers Europe që jane të 

aksesueshme nga Avokatura e Shtetit.Envi Hicka, partner në studion 

ligjore Haxhija& Hajdari, është projektues i skemës për mbledhjen e 

borxhit sipas kërkesës së klientit të tij CEZ dhe të klientit të tij DIA.34 

 

Përvec avokatëve të shtetit të përfshirë në grupin e negocimit, një person i 

përfshirë në këtë cështje është Aurora Alimadhi e cila ka qenë drejtoreshë 

juridike e CEZ dhe ka përfaqësuar këtë kompani në gjykimet me palë 

kundërshtare shtetin. Ajo ka marrë pjesë në mbledhjet e Këshillit 

Mbikqyrës dhe të Bordit,  dhe ka patur një rol të rëndësishëm në politikat e 

ndjekura nga kompania bijë dhe ka qenë në dijeni të politikave të 

kompanisë mëmë. 

 

3.12 Një person, i cili dyshohet të ketë influencuar vendimmmarrjen është 

Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Ministrave, i cili është njohur që më 

parë për skemat e bashkëpunimit me studion ligjore Haxhija & Hjadari, 

ndërkohë që ushtronte profesionin e avokatit privat. Duke qene 

bashkepunetor në cështje të ndryshme me këtë studio, duke qenë anëtar i 

grupit të negocimit ka qenë në mënyrë indirekte në konflikt interesi,  duke 

lënë të dyshohet se favorizon klientët e studios ligjore me të cilën kishte 

                                           
34 Shih chambers Europe 2014, katalog I studioove ligjore ndërkombëtare, ku nga prezantimi per 
studio ligjore “Haxhija &Hajdari” eshte deklaruar se E. Hicka eshte projektues i skemës së 
mbledhjes së borxhit. 
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bashkëpunim. Në lidhje me këto dyshime i kërkohet organit të Prokurorisë 

që të hetohet në këtë drejtim. 

 

3.13 Gjithashtu, është i paqartë roli që ka patur apo qëndrimi që ka 

mbajtur në mbledhjet e grupit të punës, secili prej anëtarëve të tij. Nuk 

rezulton që të jetë mbajtur asnjë procesverbal i zhvillimit të mbledhjeve të 

grupit të punës, detyrat që i janë ngarkuar secilit prej tyre, aktet dhe 

dokumentet që ky grup pune ka marrë në shqyrtim, qëndrimi që secili 

anëtar ka shprehur mbi përmbajtjen në tërësi të marrëveshjes apo pika të 

vecanta të saj, etj. Kjo anomali, edhe pse përbën në fakt mos përmbushjen 

të detyrimit që parashikohet në pikën 5 të urdhrit nr. 228/2013 të 

Kryeministrit, pamundëson ndarjen e përgjegjësisë ligjore të secilit anëtar 

në arritjen e marrëveshjes për zgjidhjen me pajtim, e cila është në dëm të 

interesave shtetëror dhe ekonomik të shtetit shqiptar. Për pasojë, secili 

prej anëtarëve është bashkëpërgjegjës ligjërisht, për dështimin e arritur në 

mbrojtjen e interesit të shtetit shqiptar dhe pasojat e rënda që marrëveshja 

me CEZ a.s. i ka shkaktuar interesit ekonomik të Shqipërisë. 

 

I vetmi akt që tregon për qëndrimin që ka mbajtur grupi i negociimit 

ështëdokumenti “Përmbledhje e procesit të negociatave midis Republikës 

së Shqipërisë dhe CEZ për qëllim të ratifikimit të marrëveshjes së zgjidhjes 

të përfunduar më 23 Qershor 2014”, i Zëvendësdrejtorit të Përgjithshëm të 

Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë, i datës 12 Gusht 2014. Në këtë 

dokument, përshkruhen shkurtimisht procedurat e negociimit dhe 

rezultatet/qëndrimet e cdo takimi. Konkretisht: 

 

a) Në takimin e parë (datë 10 Janar 2014) pretendimet e palës shqiptare 

ndaj shoqërisë çeke CEZ Shpërndarje sh.a. dhe CEZ a.s., kanë insistuar 

në mospërmbushjen e detyrimeve në përputhje me Kontratën e Shitjes së 

Aksioneve të miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë, me ligjin nr. 10116, datë 

23.04.2009, ku përfshiheshin: mosulja e humbjeve në sistemin e 

shpërndarjes; dështimi në reduktimin e borxhit të keq; detyrimet e 

prapambetura ndaj shoqërive “KESH” dhe “OST”; ndërprerja e paligjshme 

e nergjisë elektrike për institucionet publike. Ndërsa përfaqësuesit e 

shoqërisë “CEZ” a.s. kanë ngritur pretendimet duke bërë përgjegjëse palën 

shqiptare lidhur me veprimet absolutisht të paligjshme dhe arbitrare për 

heqjen e licencës nga autoritetet rregullatore, veprime të cilat i kanë 

konsideruar si formë indirekte shpronësimi. Gjithashtu kanë pretenduar se 

sktori shqiptar i energjisë nuk funksionon dhe kjo provohet nga rezultatet e 
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kompanisë së shpërndarjes gjatë një viti të administrimit të përkohshëm 

shtetëror, pra pas heqjes së licencës. 

 

b)Në takimin e dytë dhe të tretë (datë 7 Shkurt 2014 dhe 13 Mars 2014), 

palët kanë vazhduar të paraqesin pretendimet dhe kërkesat që kishin për 

mënyrën e zgjidhjes së këtij konflikti. Në këtë rast, rezulton e provuar se 

pala shqiptare, ne vend qe te paraqiste provat per pretendimet e 

ekspozuara ne takimin e pare ne 10.1.2014 ne Vjene, gjate takimit te dyte i 

ofroi pales ceke 95 milion euro per te mbyllur konfliktin si dhe mori persiper 

ceshtjen DIA, duke hequr dore nga te gjitha pretendimet e veta. Kjo 

rezulton e pohuar edhe nga vete Ministri Gjiknuri dhe Zevendesministri i 

Financave z. Luci, gjatë pyetjes ne prokurori. Ne kete rast, duhet te 

mbahet ne konsiderate, se sipas deponimeve ne prokurori te Ministrit 

Gjiknuri dhe Zevendesministrit Luci, ne takimin e pare CEZ kishte pranuar 

nje pjese te detyrimeve ndaj shtetit shqiptar. 

 

c)Në takimin e katërt (datë 2 Prill 2014), palët kanë arritur përfundimisht në 

një marrëveshje të zgjidhjes me mirëkuptim dhe konkretisht: 

(i) Kreditë e IFI do të transferoheshin menjëherë nga “CEZ” a.s. tek “CEZ 

Shpërndarje” sh.a. (37 milion euro) me miratimin e marrëveshjes së 

zgjidhjes me mirëkuptim. 

(ii) Një pagesë nga “CEZ Shpërndarja” sh.a. ndaj “CEZ” a.s. në shumën e 

përgjithshme prej 58 milion euro. 

(iii) “CEZ” a.s. nuk do të mbajë më aksione pas zbatimit të marrëveshjes 

së zgjidhjes me mirëkuptim. 

(iv) “CEZ Shpërndarje” sh.a do të kryejë pagesat ndaj “CEZ” a.s., në 

formën e një rakordimi të shumës së paguar gjatë vitit 2013 nga “CEZ 

Shpërndarja” sh.a. për plotësimin e një detyrimi të njohur kundrejtë 

shoqërisë “Share Service Albania” sh.a., që zotërohet nga “CEZ” a.s. 

(v) Kompensimi për cështjen DIA është jashtë negociatave dhe Shqipëria 

do të marrë përgjegjësinë e plotë për cështjen dhe të gjitha rezultatet e 

mundshme të saj.  

(vi) Të dyja palët bien dakord për heqjen e të gjitha pretendimeve dhe 

proceseve gjyqësore kundër njëra-tjetrës dhe në tërheqjen e cdo rasti të 

arbitrazhit kundër njëra-tjetrës. 

 

d)Janë zhvilluar edhe 4 takime të tjera(datë 23 Prill 2014, 19 Maj 2014, 27 

Maj 2014 dhe 10 Qershor 2014), për hartimin e marrëveshjes finale, sipas 

termave të dakordësuara në parim në takimin e datës 2 Prill 2014. 
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e)Marrëveshja është nënshkruar në mënyrë përfundimtare më 23 Qershor 

2014. 

 

C. Kryeministri, anëtarët e Grupit të negocimit dhe grupit të punës 

kanë pranuar detyrime të pajustifikuara dhe në shkelje flagrante të 

ligjit duke dëmtuar rëndë intersat pasurore të shtetit 

 

3.14 Nga analiza e marrëveshjes së zgjidhjes me mirëkuptim arrihet të 

evidentohet qartësisht se Shqipëria ka marrë përsipër të paguaj të 

gjitha detyrimet e pretenduara nga “CEZ” a.s., ndërkohë që ka hequr 

dorë nga të gjitha pretendimet e veta që “CEZ” a.s. i detyrohej shtetit 

shqiptar. Konkretisht, grupi negociator dhe më pas grupi i punës, ka 

pranuar që Shqipëria, t’i paguajë “CEZ” a.s. një shumë totale prej rreth 95 

milionë euro me interesa, që duhet të shlyhet deri në vitin 2018. Kjo shumë 

përfshinte pagesat lidhur me: 

a) Vlerën e kredisë së disbursuar nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe 

Zhvillim dhe IFC-ja mbi bazën e kontratave të lidhura nga kompania çeke 

për periudhën 30 Qershor- 1Korrik 2011, në vlerën totale 36.9 milionë 

euro. 

b) Vlerën e huasë që CEZ a.s. i ka dhënë CEZ Shpërndarje sh.a., në bazë 

të Marrëveshjes së lehtësimit të huasë nr. 2012/3, në vlerën totale 1 milion 

euro. 

c) Vlerën e kredisë së disbursuar nga disa marrëveshje Overdraft me 

bankat e nivelit të dytë në Shqipëri, në vlerësn totale 17.4 milionë euro. 

d) Vlerën e detyrimit të CEZ Shpërndarje sh.a. ndaj CEZ Logistica Rumani 

për furnizimin me transformatorë sipas parashikimeve të kontratës së 

blerjes, në datën 19 Tetor 2011, për furnizimin e transformatorëve të 

shpërndarjes, në vlerën 06. Milion euro. 

e) Detyrimet e CEZ Shpërndarje sh.a. ndaj shoqërisë CEZ a.s. dhe CEZ 

Trade Albania, për energjinë elektrike të lëvruar nga këto të fundit për 

mbulimin e humbjeve në rrjetin e shpërndarjes, në vlerën totale 25.1 

milionë euro. 

f) Detyrimet që CEZ Shpërndarje i ka pasur shoqërisë CEZ Albania, e 

njohur me emrin Share Service Albania, për shërbimet e orfruara në 

vazhdimësi sipas marrëveshjes përkatëse të nënshkruar nga viti 2009, në 

vlerën totale 6.1 milionë euro. 

 

Marrja përsipër e këtyre detyrimeve nga ana e grupit negociiator, në 

kushtet kur ato nuk kishin lindur as nga ndonjë kontratë ku Shqipëria ishte 



 41 

palë, dhe as nga zbatimi i detyrueshëm i ndonjë ligji me fuqi në territorin e 

Republikës së Shqipërisë, përbën një veprim që bie ndesh me ligjin dhe që 

i ngarkon Buxhetit të Shtetit, detyrime të pabaza.  

 

3.15 Është e vërtetë që konflikti me CEZ a.s., detyronte palën shqiptare 

që të përfshihej në një proces negociimi me të, dhe se përfundimi i procesit 

të negociimit me sukses, përfshinë përputhjen e vullnetit të të dyja palëve. 

Mirëpo, në rastin konkret, vullneti dhe dakordësia e palës shqiptare, ka 

qenë nënshtrimi ndaj cdo kërkesë dhe pretendimi të palës çeke, ndërkohë 

që ka hequr dorë nga të gjitha pretendimet e veta. Ky nuk është proces 

negociimi, por është një proces i pastër shpërdorimi të kompetencës për të 

negociiuar në emër të Republikës së Shqipërisë.  

 

Neni 13 i kontratës së shitjes së së 76 për qind të aksioneve të Operatorit 

të Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) sha-së, miratuar me ligjin nr. 

10116/2009, parashikon se secila Palë duhet të përpiqet që të zgjidhë me 

mirëbesim dhe përgjegjësinë e duhur mosmarrëveshjet që lindin midis tyre 

si pasojë apo në lidhje me këtë MBA. Nëse zgjidhja nuk arrihet me 

mirëbesim dhe përgjegjësinë e duhur për secilën palë, atëherë të gjitha 

mosmarrëveshjet që lindin si pasojë apo në lidhje me këtë MBA do të 

zgjidhen përfundimisht sipas Rregullave të Arbitrazhit të Dhomës 

Ndërkombëtare të Tregtisë (“Rregullat e DHNT-së”) nga një trup prej tre 

(3) arbitrash (“Gjykata e Arbitrazhit”), të caktuar në përputhje me Rregullat 

e DHNT-së. 

 

Në këto kushte, grupi i punës apo grupi negociiator, nuk kishte detyrimit 

ligjor që të arrinte domosdoshmërisht një marrëveshje në përfundim të 

procesit të negociimit. Marrëveshja mund dhe duhet të arrihej, vetëm nëse 

grupi i punës konstatonte se prej saj mbrohej interesi më i mirë i 

Republikës së Shqipërisë dhe kjo e fundit përfitonte në mënyrë të 

balancuar të drejtat e veta, të shkaktuar nga veprimet e papërgjegjshme të 

shoqërisë CEZ a.s., si dhe në përmbushje të detyrimeve kontraktuale që 

kjo e fundit i kishte shtetit shqiptar. Në këtë rast asnjë vullnet politik, nuk 

mund të prevalojë mbi interesin ekonomik dhe financiar të shtetit shqiptar. 

Nëse analizon pretendimet e shoqërisë çeke CEZ a.s. me pretendimet që 

duhet të kishte ngritur pala shqiptare, arrihet lehtësisht në konkluzionin se 

marrëveshja e dakordësuar nga grupi i negociimit, shkon në të kundër të 

mbrojtjes së interesit të shtetit shqiptar. 
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3.16 Shoqëria CEZ a.s. paditi Republikën e Shqipërisë më 15 Maj 2013 

në Gjykatën e Arbitrazhit UNICITRAL, bazuar në Traktatin e Kartës së 

Energjisë, i ratifikuar nga Kuvendi i Shqipërisë me ligjin nr. 8261, datë 

11.12.1997, duke ngritur disa pretendime në cilësinë e saj si investitor i 

huaj, si dhe duke pretenduar35: 

a) Të deklarojë që i padituri ka shkelur nenin 10 dhe 13 të ECT në lidhje 

me investimin e CEZ a.s. Investitori është dëmtuar nga sjellja dhe 

vendimmarrja e ERE dhe autoriteteve tatimore në R.SH-së.  

b) T’i japë ankuesit ose të kompensojë ankuesin plotësisht për të gjitha 

dëmet që investimi i tij ka pësuar, përfshirë, por pa u kufizuar, në 

kompensimin për humbjet e shkaktuara nga masa shpronësuese të 

ndërmarra nga i padituri. 

c) Të paguajë të gjitha kostot që lidhen me këtë arbitrazh mbi bazë 

dëmshpërblimi të plotë. 

d) Të paguajë të gjitha interesat para dhe pas gjykimit deri në datën që 

RSH do të paguajë në mënyrë përfundimtare dëmin. 

e) Të vendosë për cdo kompensim tjetër ose ato që gjykata mund të 

vlerësojë të arsyeshme. 

 

Të gjitha pretendimet e shoqërisë CEZ a.s. të përmendura në padinë e 

depozituar në UNICITRAL, ishin hedhur poshtë si të pabazuara nga 

konsulenti ligjor ndërkombëtar i shtetit shqiptar, që më 23 Maj 2013, duke 

evidentuar edhe faktin që është arbitrazhi ICC, që është dakordësuar midis 

palëve në marrëveshjen e blerjes së aksioneve, që do të zgjidhë të gjitha 

mosmarrëveshjet midis tyre (neni 13). 36 

 

3.17 Në themel të të gjithë pretendimeve të CEZ a.s. sipas padisë së 

ngritur, dhe qëështë rikonfirumuar prej tyre edhe në takimin e parë 

negociiues të datës 10 Janar 2014, qëndron fakti që pala shqiptare është 

përgjegjëse lidhur me veprimet absolutisht të paligjshme dhe arbitrare për 

heqjen e licencës nga autoritetet rregullatore, veprime të cilat i kanë 

konsideruar si formë indirekte shpronësimi. Gjithashtu kanë pretenduar se 

sektori shqiptar i energjisë nuk funksionon. 

 

Lidhur me pretendimin e dytë, për mos funksionimin e sektorit të energjisë 

në Shqipëri, përvecse i pabazuar, është edhe tërësisht irelevant për 

zgjidhjen e konfliktit. Shoqëria CEZ a.s. kishte vendosur me vullnet të 

                                           
35 Shih padinë në arbitrazh të investimeve dt.15 Maj 2013 të ngritur nga CEZa.s. 
36 Shih përgjigje e përgatitur nga Av. Gharavi ndaj kërkesës për arbitrazh të investimeve. 
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lirëblerjen e aksioneve në vitin 2009, duke marrë përsipër të gjithë rriskun 

mbi funksionimin apo jo sic duhet të sektorit të energjisë në Shqipëri. 

Ndërkohë, heqja e licencës ndaj kësaj shoqërie nga ERE nuk ka qenë një 

veprim arbitrar apo i paligjshëm sic pretendon CEZ a.s. Bordi i 

Komisionerëve të ERE në datë 21.01.2013,vendosi heqjen e licencës, për 

shkaqet si më poshtë: 

a) Mosrealizim i objektivave për nivelin e reduktimit të humbjeve dhe rritja 

e mëtejshme e këtij niveli; 

b) Mosprokurimi i energjisë elektrike për mbulimin e plotë të të gjitha 

humbjeve në sistemin e shpërndarjes; 

c) Moszbatimi i Planit të Investimeve të miratuara nga ERE; 

d) Mospajisja me matësa të energjisë elektrike të të gjithë konsumatorëve; 

e) Mospagesa ndaj shoqërisë KESH sh.a dhe OST sh.a., sipas 

marrëveshjes së miratuar nga ERE; 

f) Shkeljen e detyrimit për parandalimin e vjedhjeve të energjisë elektrike; 

g) Shkelje të kushteve të përgjithshme të kontratës së furnizimit me 

energji elektrike për klientët familjarë dhe jofamiljarë; 

h) Shkelje të treguesve të cilësisë së shërbimit të shpërndarjes dhe shitjes 

së energjisë elektrike; 

i) Mospagim të detyrimeve tatimore, etj. 

 

3.18 Në këto kushte, grupi i punës dhe grupi negociiator, zotëronte të 

gjitha provat e mjaftueshme, për të provuar, jo vetëm që heqja e licencës 

ishte e drejtë, por edhe që problematika e krijuar dhe dështimi në Shqipëri 

i shoqërisë CEZ a.s. u shkaktuan nga: 

a) Keqmenaxhimi i brendshëm i kompanisë çeke “CEZ Shpërndarje”; 

b) Mungesa e investimeve dhe mosarritja e objektivave; 

c) Mungesa e mbështetjes së kompanisë mëmë CEZ a.s., pavarësisht 

premtimit të dhënë; 

d) Fakti që CEZ a.s. kishte braktisur me dashje që më parë projektin 

shqiptar, si rezultat i ndryshimeve të prioriteteve të vetë kompanisë, sic 

kishte bërë më parë edhe në Rumani dhe Bullgari. 

 

Në ekzistencën e këtyre fakteve dhe provave, është krejtësisht e 

pamundur, që të hiqet dorë nga detyrimet që CEZ a.s. i kishte shtetit 

shqiptar, dhe të pranohet një marrëveshje për zgjidhjen me 

mirëkuptim që sanskionon detyrimin që Shqipëria t’i paguajë CEZ a.s. 

një shumë rreth 95 milionë euro. Në këtë rast, nuk ekziston asnjë 

evidencë apo dokument, që ekspertë shqiptarë të arbitrazhit, apo 
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konsulenti ligjor ndërkombëtar, t’i kenë referuar grupit të punës, 

pamundësinë që Shqipëria të fitonte cështjen në arbitrazh. Për pasojë, 

Kryeministri dhe grupi i punës nuk duhet të kishte pranuar zgjidhjen e rënë 

dakord nga grupi negociiator, për shkak se ajo nuk përputhej me faktet dhe 

provat që dispononte shteti shqiptar. 

 

3.19 Duke pranuar marrëveshjen e zgjidhjes me mirëkuptim, praktikisht 

shteti shqiptar ka pranuar përgjegjësinë për heqjen e licencës ndaj 

kompanisë çeke, edhe pse veprimet e shteti shqiptar, ishin vlerësuar si të 

ligjshme nga konsulentët teknik dhe ligjor ndërkombëtar, si dhe ishte 

sugjeruar nga Banka Botërore. 

 

D. Mos marrja në konsideratë e akteve të ekspertimit të ekspertëve 

ndërkombëtar të kontraktuar dhe të paguar nga taksapaguesit 

shqiptar  

 

3.20 Në rastin konkret, Kryeministri Edi Rama dhe grupi i punës, 

kanë injoruar, jo vetëm këshillimin ligjor të konsulentit ndërkombëtar, 

por dhe vlerësimet e pavarura teknike dhe financiare të ekspertizës 

ndërkombëtare.  Dy raportet e vlerësimit teknik dhe financiar, të 

cilat ishin vënë në dispozicion të Qeverisë që në 10 Shkurt 2014, 

parashikonin shprehimisht se: CEZ a.s. nuk investoi në kompaninë 

e shpërndarjes referuar marrëveshjes (fq. 67-74 Vleresimi i Padive 

BDO); kompania u shkatërrua me qëllim nga CEZ a.s., e cila kishte 

një vit që përgatitej të largohej (67-74, 80-85 Raportit BDO); paratë e 

marra me kredi nuk ishin përdorur për të bërë investimet e kërkuara 

(po aty); CEZ kishte dështuar për të reduktuar borxhin e keq 

referuar SPA ( fq75-79 BDO); pjesa takuese e shtetit shqiptar 24 % 

kishte shkuar në zero (80-100 BDO); e gjithe vlera e kompanisë 

kishte shkuar në zero (80-100 BDO); paratë e mbledhura nuk ishin 

investuar por në kundërshtim me ligjin ishin transferuar në parajsat 

fiskale nga kompanitë fantazëm të kontraktuara nga CEZ (fq.92-97 i 

raportit BDO); CEZ a.s. kishte dështuar të investonte, të ulte 

humbjen në rrjet dhe të ulte borxhin e keq, i cili rezultonte i rritur 

nga 8 milion ne vitin 2007 në 53 milion në Janar të vitit 2013; CEZ 

shpërndarje në kundërshtim me ligjin kishte transferuar para tek 

CEZ a.s. në mënyrë preferenciale karshi kreditorëve të tjerë (fq.100 

BDO); heqja e licensës nga ERE ishte mëse e drejtë; faturat e 

papaguara nga CEZ ndaj KESH dhe OST 3,6 Miliard lekë (fq. 102-
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106 i BDO); paditë e paraqitura nga CEZ a.s. janë të mbivendosura 

dhe nuk janë të llogaritura drejt (fq.132 BDO); paditë në lidhje me 

taksat të cilat janë humbur në gjykatat e brendshme  në 3,9 miliard 

Lekë (fq.125 i BDO). 

 

3.21 Nga ana tjetër, Raporti Teknik dhe Financiar i ekspertëve të 

kompanisë ndërkombëtare BDO LLP, theksonte se, Shqipëria duhet të 

pretendojë ndaj CEZ a.s., si më poshtë vijon: 

a) Pjesa 24 % e shtetit si aksioner në kompaninë CEZ Shpërndarje 

sh.a., është zeruar. Në momentin e privatizimit vlera e aksioneve ishte 

32 milion euro. Si rezultat I keqmenaxhimit vlera në 2013 ishte zero. 

Për pasojë, ekspertët e BDO LLP vlerësojnë se duhet kërkuar shuma 32 

milion euro - (faqe 80 e Raportit të BDO LLP). 

b) Faturat e papaguara ndaj KESH sh.a. dhe OST sh.a., dhe interesat 

deri në Dhjetor 2012 ishin në total 77,359,084, 382 lekë(rreth 550 

milion euro) – (faqe 106 e Raportit të BDO LLP). 

c) Transferimi i shumës 4,737,628 Euro tek kompania mëmë në 

kundërshtim me ligjin në fund të vitit 2012, duke kërkuar kthimin e 

shumës prej rreth 4.7 milion euro nga CEZ a.s. ndaj shtetit shqiptar - 

(faqe 106 e Raportit të BDO LLP). 

d) Dështimi për të reduktuar humbjet në rrjet dhe për të reduktuar 

borxhin e keq, si dhe për të bërë investime, që kapin një vlerë rreth 185 

bilion Lekë – 218 bilion lekë – (faqe 81-82 e Raportit të BDO LLP). 

e) Detyrime tatimore dhe interesa në taksa të papaguara në shumën 

rreth 3.9 miliard lekë, të cilat ishin fituar edhe në rrugë gjyqësore nga 

shteti shqiptar – (faqe 125 i Raportit të BDO LLP).37 

f) Dështimi për transferimin e know how referuar Marrëveshjes për 

blerjen e aksioneve. Në këtë rast, ekspertët kanë vlerësuar se edhe 

shkatërrimi i qendrës së të dhënave dhe heqja e serverit në momentin e 

largimit përbën një dëm dhe se CEZ a.s. kishte detyrimin t’i kalonte 

serverin e të dhënave dhe mundësinë e përdorimit kompanisë në 

administrim – (faqe 92 e Raportit të BDO LLP). 

g) Transaksionet e kryera me firmat mbledhëse të borxhit, janë realizuar 

me qëllim favorizimin e grupit të kompanive CEZ a.s., që të transferonin 

para të CEZ Shpërndarje sh.a. jashtë Shqipërisë. Këto kompani janë 

zgjedhur pa tender dhe me përqindje të larta, dhe për pasojë shumat 

duhet t’i kthehen shtetit shqiptar - (faqe 92 e Raportit BDO LLP). 

                                           
37 Shih nenin 8 te Marrëveshjes përmes të cilit bëhet amnisti fiskale dhe në Aneksin 9 listohen të 
gjitha cështjet me tatimet, ku shumica ishin të fituara nga R.SH-së. 
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h) Konflikti me DIA është sajuar nga vetë kompania çeke nëpërmjet 

zgjidhjes së kontratës, duke krijuar të gjithë terrenin e nevojshëm ligjor 

DIA-s që të përfitonte dëmshpërblimin - (faqe 95 e Raportit të BDO 

LLP). 

i) Dëme të shumta si pasojë e ndërprerjes së energjisë në dimër të vitit 

2012, duke shkaktuar në dëmë financiare si pasojë e dëmtimit të 

kompanive të ndryshme shqiptare apo subjekteve të tjera (faqe 83 e 

Raportit të BDO LLP). 

 

Të gjitha detyrimet e mësipërme ishin detyrime të kërkueshme nga 

Republika e Shqipërisë, të cilat jo vetëm ishin certifikuar nga ekspertë të 

pavarur ndërkombëtar, por ishin konfirmuar nga institucionet shqiptare 

dhe pranuar më parë edhe nga vetë kompania çeke CEZ. Konkretisht, 

detryimet që kompania çeke CEZ i kishte OST sh.a. dhe KESH sh.a., 

ishin të njohura dhe të njoftuara me shkresën nr. 5449 Prot., datë 

13.12.2012 të Administratorit të OST sh.a., si dhe me shkresën nr. 5364 

Prot., datë 05.12.2012 të Administratorit të KESH sh.a.. Këto detyrime 

ishin pranuar më parë edhe nga vetë administrator i kompanisë çeke 

CEZ, nëpërmjet shkresës nr. 6092/2 Prot., datë 28.09.2012, ku 

theksonte se: “nga ana jonë janë njohur të gjitha detryimet që shoqëria 

ka ndaj KESH, sin ë energji, për atë pjesë të energjisë së lëvruar nga 

KESH për mbulimin e humbjeve, ashtu edhe detyrimet financiare. Në të 

gjithë takimet e realizuara deri tani kemi rënë dakord për shlyrjen e 

këtyre detyrimeve në energji sipas një skedulimi të pranuar nga të dy 

palët. Një skedul mjaft realiste ju është bërë present, në dijeni dhe të 

ERE-s”. Nga ana tjetër, detryimet tatimore, ishin të vërtetuara jo vetëm 

me vendimet gjyqësore të ekzekutueshme, por edhe nga shkresa e 

Drejtorisë Rajonale Tatimore të Tatimpaguesve të Mëdhenj me nr. 

20594/1 Prot., datë 30.12.2014, ku theksohet se si pasojë e 

marrëveshjes për zgjidhjen me mirëkuptim, CEZ-it i falen 2,288,975,491 

lekë. 

 

Në këtë drejtim, grupi i punës ishte i detyruar që të udhëhiqte 

procesin e negociimit në funksion të vjeljes së detyrimeve të 

sipërcituara që kompania çeke CEZ i kishte shtetit shqiptar. Grupi i 

Punës nuk duhet dhe nuk mund të injoronte vlerësimet teknike dhe 

financiare të ekspertëve të pavarur ndërkombëtare (BDO LLP), 

duke pranuar një marrëveshje për zgjidhjen me mirëkuptim, ku 

shteti shqiptar “mirëkuptonte” gjithcka kërkoi kompania çeke, 
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ndërsa hoqi dorë, në mënyrë të paargumentuar dhe të paligjshme, 

nga të gjitha detyrimet që kjo kompani i kishte shtetit shqiptar. Kjo 

nënkupton që me marrëveshjen për zgjidhjen me pajtim, grupi i 

punës mbrojti interesin e kompanisë çeke CEZ a.s., duke dëmtuar 

intersin e shtetit shqiptar dhe qytetarëve shqiptar. 

 

3.22 Injorimi i opinioneve teknike dhe financiare të ekspertëve të 

pavarur ndërkombëtar, përbën një tjetër shkelje të grupit të punës ndaj 

detyrimeve të parashikuara në vendimin nr. 969/2013 të Këshillit të 

Ministrave. Pika 7 e këtij vendimi, specifikon se: “Grupi i punës do të 

këshillohet......nga ekspertë ose shoqëri të tjera teknike, financiare, që 

janë kontraktuar ose do të kontraktohen, në funksion të këtij procesi”. 

 

Opinionet e konsulentit ndërkombëtar BDO, që evidentonin dhe 

dokumentonin pretendimet potenciale të qeverisë së Shqipërisë 

dhe CEZ a.s. janë dorëzuar në datën 10 shkurt 2014. Pra, rreth një 

periudhe të konsiderueshme kohe përpara nënshkrimit të 

marrëveshjes së zgjidhjes me mirëkuptim. Në këtë raport financiar 

evidentohen një sërë faktesh dhe konkluzionesh në lidhje me huat, 

të drejtat dhe detyrimet e kompanisë çeke CEZ Shpërndarje sh.a., 

të cilat në rast se do të ishin marrë në konsideratë nga ana e grupit 

të punës, marrëveshja për zgjidhjen me mirëkuptim do të kishte 

tjetër përmbajtje për sa u përket të drejtave dhe detyrimeve 

reciproke. Siç evidentohet edhe nga përmbajtja e marrëveshjes për 

zgjidhjen me mirëkuptim, opinionet e ekspertit BDO LLP nuk janë 

të përfshira në të, dhe kjo nënkupton që raport financiar janë 

injoruar me dashje nga grupi i punës, me qëllim arritjen e 

nënshkrimit të një marrëveshje që favorizonte vetëm kompaninë 

çeke CEZ a.s.. 

 

3.23 Nga shqyrtimi i dokumentacionit të autoriteteve shqiptare, rezulton 

se ky raport nuk është kundërshtuar nga autoritetet kompetente 

shqiptare dhe si i tillë ka vlerën e domosdoshme të provës, në raport me 

konkluzionet që duhet të kishte arritur grupi i punës.  Nga ana tjetër, me 

dashje grupi negociator, këto raporte dhe konkluzionet e tij i ka diskutuar 

dhe paraqitur si provë gjatë negociatave që janë zhvilluar në 

sekretariatin e Komunitetit të Energjisë në Vjenë.  
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3.24 Për sa u përket opinioneve të konsulentit ndërkombëtar BBH 

Consulting këto opinione rezultojnë të jenë bërë të njohura autoriteteve 

shqiptare që në datën 23.03.2014, pra, disa muaj përpara. Në kushtet 

kur ky raport teknik ishte ende në fazën e një projekt-raporti dhe kur ky 

raport teknik pritej të nxirrte një sërë konkluzionesh të rëndësishme për 

sa i përket investimit real që kompania çeke CEZ Shpërndarje sh.a 

kishte bërë në rrjetin e shpërndarjes, mbetet i pajustifikueshëm nxitimi i 

grupit të punës dhe atij nënshkrues për dakordësimin e një 

marrëveshjeje në të cilin rezultatet e këtij raporti mund të kishin një 

ndikim të rëndësishëm. 

 

3.25 Grupi i punës jo vetëm hoqi dorë pa arsye nga pretendimet e 

Shqipërisë, të provuara me dokumente të pakundërshtueshme, por 

mori përsipër pagimin e detyrimeve që nuk provoheshin nga 

kompania çeke CEZ a.s. Nëse grupi i punës do të kishte mbajtur në 

konsideratë vlerësimet e ekspertëve të pavarur ndërkombëtar, 

duhet të kishte kundërshtuar si të pabaza detyrimet e pretenduara 

nga CEZ a.s. Konkretisht: 

 

(i) Në lidhje me huat e marra nga BERZH në vlerën 36,9 milionë euro, 

referuar pikës 2-5, pikave 16 deri në 22, si dhe pikës 34 të raportit të 

BDO-së ngrihen një sërë pikëpyetjesh të arsyeshme në lidhje me arsyen 

e vërtetë të kërkimit dhe të marrjes së kësaj kredie prej rreth 37 milionë 

euro, ku, nga njëra anë, pretendohej që ishte marrë dhe ishte përdorur 

për investime dhe, nga ana tjetër, pretendohej që mund të ishte 

përdorur për shlyerjen e detyrimeve ndaj KESH dhe OST-së, gjë e cila 

në fakt nuk ka ndodhur. Gjithashtu, në kushtet kur vlera totale e 

investimeve të kryera nga CEZ a.s. për vitin 2011 dhe 2012 është rreth 

19,3 milionë euro, ngrihen logjikisht dyshimi i arsyeshëm në lidhje me 

shpenzimin apo investimin real të 35 milionë eurove nga CEZ a.s. në 

CEZ sh.a. gjatë këtyre viteve. Për më tepër që në këto kohë CEZ a.s. 

investonte në 3 kompani të ndryshme në Shqipëri: CEZ Trade, CEZ 

Albania dhe CEZ Shpërndarje sh.a., ku vetëm në këtë të fundit shteti 

shqiptar zotëronte 24% të aksioneve. Për rrjedhojë, edhe në rast se 

nga analizat e mësipërme do të konkludonim në lidhje me kryerjen 

e ndonjë investimi konkret nga ana e CEZ a.s., sërish ngrihen një 

sërë pikëpyetjesh në lidhje me përfituesin real të këtyre huave. Në 

këto kushte, arrihet në konkluzionin që grupi i negocimit të marrëveshjes 

për zgjidhjen me mirëkuptim nuk duhet të kishte pranuar përfshirjen e 
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shumës së kësaj kredie prej 36,9 milionë euro në totalin e detyrimeve të 

dakordësuara në marrëveshje, pa kërkuar dhe pa verifikuar paraprakisht 

arsyen e vërtetë të marrjes së kësaj kredie, si dhe destinacionin real të 

saj, pasi sipas raportit të BDO-së evidentohen një sërë pikëpyetjesh 

në lidhje me faktin nëse vlera prej 19,3 milionë euro është investuar 

drejtpërdrejt në CEZ Shpërndarje sh.a. ose jo. Ndërkohë që për 

pjesën tjetër të mbetur të kredisë, nuk ka asnjë të dhënë sesi është 

përdorur dhe ku ka përfunduar. 

 

(ii) Në lidhje me huat dhe overdraftet e marra nga banka Intesa San 

Paolo, ProCredit etj në vlerën 17,4 milionë euro. Një analizë të vlerës 

prej 17,4 milionë eurosh të huave dhe overdrafteve të marra nga tri 

banka raporti i BDO-së në pikat 5- 32, 5-33 sipas marrëveshjes së datës 

10 korrik 2012 ndërmjet CEZ sh.a dhe CEZ a.s, kjo marrëveshje lejonte 

që brenda 5 ditësh biznesi t’i paguante CEZ a.s shuma të 

konsiderueshme, të cilat në total arrijnë përafërsisht deri në 17 milionë 

euro në bazë të marrëveshjes së overdraftit të lidhur ndërmjet CEZ a.sh 

dhe bankave të mësipërme, arkëtimi i së cilës, ka qenë së fundi i 

nënshkruar ndaj CEZ a.s. Vërejmë që kjo marrëveshje u bë në një kohë 

që CEZ a.s mund të ketë qenë duke parë mundësinë e largimit nga 

Shqipëria. Vet keqmaxhimi që po i bëhej kompanisë apo faktet më pas, 

tregojnë për këtë. Në pikën 2/30 të raportit të BDO-së, përcaktohej qartë 

se ekzistojnë prova që CEZ sh.a ka paguar shuma 1.6 milionë euro 

dhe 4.7 milionë euro ndaj CEZ a.s ndërmjet muajve shtator dhe 

nëntor të vitit 2012, në një kohë kur CEZ sh.a nuk po paguante 

kreditorët e tij të tjerë, në veçanti, KESH-in dhe OST-në dhe në të 

vërtetë mund të ketë qenë duke u përgatitur për daljen e tij nga 

Shqipëria. Përsa më sipër, arrihet në konkluzionin që grupi i negocimit 

të marrëveshjes, për zgjidhjen me mirëkuptim, nuk duhet të kishte 

pranuar përfshirjen e shumës së huave overdraft prej 17.4 milionë euro 

në totalin e detyrimeve të dakordësuara në marrëveshje, pa kërkuar dhe 

pa verifikuar paraprakisht arsyen e vërtetë të marrjes së këtyre kredive, 

si dhe destinacionin real të tyre. Fakti që këto marrëveshje overdrafti 

ishin nënshkruar në një moment kur CEZ a.s ishte afër kolapsit financiar 

përforcojnë dyshimet se CEZ-i po bëhej gati të largohej nga Shqipëria 

dhe vetë kompania po e orientonte vetveten drejt një procesi të 

pashmangshëm falimenti, kjo referuar treguesve financiarë të shoqërisë.  
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(iii) Në lidhje me huatë që CEZ a.s i ka dhënë CEZ sh.a në vlerën prej 1 

milionë euro, në analizë të vlerës prej 1 milionë euro, që përfaqëson 

vlerën e huasë që CEZ a.s i ka dhënë CEZ sh.a në bazë të 

marrëveshjes së lehtësimit të huasë nr.2012/3 evidentohet fakti që në 

lidhje me këtë vlerë dhe këtë hua, grupi i punës, i ngarkuar me detyrën e 

negocimit të marrëveshjes së zgjidhjes me mirëkuptim, nuk disponon 

asnjë dokumentacion apo informacion mbi bazën e të cilit të ketë 

shqyrtuar dhe vlerësuar pretendimin e CEZ a.s për njohjen dhe 

kompesimin e kësaj vlere dhe huaje, si dhe arsyen e njohjes së të 

drejtave në lidhje me marrëveshjen e lehtësimit të huasë nr. 2012/3 

ndërmjet CEZ Shpërndarje sh.a dhe CEZ a.s në datën 1 qershor 2012, 

siç është amenduar në amendamentin nr. 1, datë 26 Nëntor 2012. Për 

rrjedhojë, grupi i negocimit të marrëveshjes për zgjidhjen me 

mirëkuptim nuk duhet të kishte pranuar përfshirjen e kësaj huaje në 

vlerën prej 1 milion euro në totalin e detyrimeve të dakordësuara në 

marrëveshje, pa kërkuar paraprakisht dhe pa verifikuar arsyen e 

vërtetë të marrjes së kësaj huaje, si dhe destinacionin real të saj , 

sidomos në kushtet kur amendimet e fundit mbajnë datën 26.12.2012.  

 

(iv) Në lidhje me detyrimin që CEZ sh.a kishte ndaj CEZ Logistica 

Rumani për blerjen e transformatorëve të shpërndarjes në vlerën prej 

0,6 milion euro, në analizë të kësaj vlere, e cila përfaqëson këtë vlerë 

detyrimi ndaj një filiali në Rumani, në bazë të kontratës së blerjes datë 

19.10.2011, në lidhje me furnizimin e transformatorit të shpërndarjes, 

evidentohet fakti që, në lidhje me këtë vlerë dhe këtë kontratë, grupi i 

punës i ngarkuar me detyrën e negocimit të marrëveshjes së zgjidhjes 

me mirëkuptim nuk disponon asnjë dokumentacion apo informacion mbi 

bazën e të cilit të ketë shqyrtuar dhe vlerësuar pretendimin e CEZ a.s 

për njohjen dhe kompesimin e kësaj vlere dhe kësaj kontrate. Për 

rrjedhojë, grupi i negocimit të marrëveshjes për zgjidhjen me 

mirëkuptim nuk duhet të kishte pranuar përfshirjen e këtij detyrimi 

në vlerën prej 0,6 milion euro në totalin e detyrimeve të 

dakordësuara në marrëveshje pa kërkuar paraprakisht dhe pa 

verifikuar dokumentacionin e nevojshëm justifikues në lidhje me 

njohjen dhe vlerësimin e realizimit të kësaj kontrate duke pranuar 

automatikisht vërtetësinë e faturave të blerjes së këtyre 

transformatorëve apo realizimin e kontratës së blerjes dhe marrjen 

e mallit në dorëzim. 
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(v) Në lidhje me detyrimet që CEZ sh.a kishte ndaj CEZ a.s dhe CEZ 

Trade Albania, në bazë të disa kontratave të lidhura për furnizimin me 

energji në vlerën prej 25,1 milionë euro, në analizë të vlerës totale prej 

25,1 milionë eurosh, e cila përfaqëson shumën e detyrimeve që CEZ 

sh.a i ka kompanisë mëmë dhe një filiali në Shqipëri, në bazë të disa 

kontratave të lidhura për furnizimin me energji gjatë periudhës 

01.01.2012 deri në 29.07.2012, evidentohet fakti se përgjatë së njëjtës 

periudhë CEZ sh.a ka pasur një sërë detyrimesh ndaj OST-së dhe 

KESH-it. Në marrëveshjen për zgjidhjen me mirëkuptim, grupi 

negociator mori përsipër të njohë detyrimet në lidhje me blerjen e 

energjisë të realizuar ndërmjet kompanive të lidhura me grupin CEZ a.s, 

për më tepër që në lidhje me vlerën e deklaruar të këtyre detyrimeve 

raporti i BDO-së paraqet një sërë kontensimesh, dhe nuk mori detyrimin 

e kompanisë CEZ sh.a ndaj kompanive publike shqiptare të OST-së dhe 

të KESH-it. Sipas pasqyrave financiare të vetë shoqërisë, detyrimi i 

marrë përsipër në vlerën 25,1 milionë euro në fund të vitit 2012 

rezulton të jetë 13,5 milionë euro, diferenca këto që të çojnë në 

përfundimin që shifra 25,1 milionë euro nuk është bazuar në 

detyrime kontraktore të saktësuara. Kjo e evindentuar fare qartë në 

pikën 2/31 të raportit të BDO-së. Për rrjedhojë, grupi i negocimit të 

marrëveshjes për zgjidhjen me mirëkuptim, në vlerësim të të gjitha 

detyrimeve të mbartura kontraktore që CEZ sh.a ka pasur me kompani 

apo subjekte të ndryshme shtetërore apo private, duhet të kishte 

negociuar dhe të kishte mbrojtur para së gjithash interesat e ligjshme të 

vetë kompanive tona shtetërore KESH dhe OST, detyrimi monetar ndaj 

të cilave ishte disa fish i detyrimeve ndaj CEZ a.s, për më tepër që këto 

detyrime janë shkaktuar në një kohë kur CEZ sha.a menaxhohej 

ekskluzivisht nga vet CEZ a.s. Theksojmë se janë marrë parasysh në 

negociata detyrimet e energjisë së furnizuar nga mëma CEZ a.s, 

por nuk është pretenduar detyrimi që CEZ Shpërndarje sh.a, në 

administrimin e CEZ a.s kishte ndaj KESH-it dhe OST-së për të cilat 

grupi negociator ishte në dijeni nga raporti i përgatitur nga 

eksperti, fakt që tregon se nuk është negociuar fare në mbrojtje të 

interesave të shtetit, por favorizimit të qëllimshëm të kompanisë 

çeke CEZ a.s.  

 

(vi) Në lidhje me detyrimet që CEZ sh.a kishte ndaj CEZ Albania në 

vlerën 6,1 milionë eruro, në bazë të programeve të lidhura për furnizimin 

apo ofrimi nga kjo kompani e fundit shqiptare e disa shërbimeve, raporti 
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i BDO-së evidenton një sërë problematikash në lidhje me marrëdhënien 

e imponuar që CEZ sh.a duhet të kishte me CEZ Albania në marrjen 

prej saj të shërbimeve esenciale që normalisht duhet të ishin 

inkorporuar brenda vetë CEZ sh.a. Më konkretisht referuar pikave 10/2– 

10/12 të raportit të BDO-së, ku përcaktohet se CEZ a.s. në vend që të 

ngrinte dhe të fuqizonte kapacitetet administrative operacionale të CEZ 

sh.a, ka krijuar një sërë kompanish të tjera, ndër to dhe CEZ Albania 

tërësisht në pronësi dhe në kontroll të CEZ a.s duke u transferuar këtyre 

kompanive shërbime më esenciale dhe të domosdoshme administrative 

operacionale të CEZ sh.a. Sipas raportit, pala shqiptare, duhet të ngrejë 

pretendime kundër CEZ a.s për dyshimin e tij në transferimin e know-

howdhe për çdo përfitim të bërë nga CEZ Albania, i cili duhet t’i përkasë 

me të drejtë OSSH (CEZ sh.a.). Siç theksohet edhe në pikën e 

sipërcituar 10/11 A të raportit të BDO-së vlera totale e këtyre 

shërbimeve të kryera nga CEZ Albania është rritur vazhdimisht nga 

viti në vit, duke kaluar nga 0,25 miliardë lekë në vitin 2009, në 1,4 

miliardë lekë në vitin 2012 dhe vetëm fitimi i CEZ Albania, nga këto 

shërbime, ka qenë 70 milionë lekë. Në rast se këto shërbime do të 

ishin kryer nga vetë CEZ sh.a, siç dhe normalisht ishte parashikuar 

të ndodhte, CEZ sh.a nuk do të shpenzonte një vlerë kaq të madhe 

monetare prej 6,1 milionë euro për shërbime që kjo kompani duhet 

t’i kryente vetë, minimalisht me një kosto 70 milionë lekë më të ulët, 

fitimi që ka marrë CEZ Albania, dhe madje çdo investimi të CEZ a.s 

në kompaninë CEZ Albania do të trashëgohej dhe do të ishte pjesë 

e CEZ sh.a ku dhe shteti shqiptar zotëronte 24% të aksioneve. Për 

më tepër CEZ sh.a në mungesë të ekzistencës së këtyre shërbimeve, 

brenda vetë strukturës së saj, disa prej të cilave tepër esenciale ka qenë 

i detyruar t’i nënshtrohet vazhdimisht ofertës dhe kostos së shërbimeve 

të dhëna nga CEZ Albania, pa pasur asnjë alternativë tjetër 

konkurruese. Përveç sa më sipër në shqyrtim të këtij detyrimi 

kontraktor prej 6,1 milionë euro, që CEZ sh.a i kishte CEZ Albania 

evidentohet fakti se grupi i negocimit duke rënë dakord në 

Marrëveshjen për zgjidhje me mirëkuptim që t’ia paguajë të gjitha 

këto detyrime CEZ a.s për llogari të CEZ Albania ka anashkaluar 

detyrimet tatimore që CEZ Albania do të kishte ndaj shtetit 

shqiptar. Kalimi i pagesës së detyrimit direkt për CEZ a.s i ka krijuar 

mundësinë palës çeke të shmangë pagesën e tatimit mbi devident prej 1 

milionë euro që shteti shqiptar do të përfitonte, nëse shuma do të 

transferohej nga CEZ Albania, vlerë e cila tashmë përbën një të ardhur 
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shtesë të munguar për buxhetin e shtetit si pasojë e kësaj 

marrëveshjeje.  

 

E. Marrja përsipër e mosmarrëveshjes mes CEZ dhe DIA dhe cdo 

detyrim që mund të rridhte prej saj 

 

3.26 Përvec marrjes përsipër të detyrimeve të pabazuara si më sipër, 

grupi i punës pranoi të merrte përsipër edhe pagimin e avokatëve dhe 

rriskun që mund t’i shkaktohej Shqipërisë, nga konflikti midis DIA-s dhe 

kompanisë çeke CEZ. Në datën 6 Shkurt 2013, Administratori i 

Përkohshëm ka njoftuar se më datë 28 Janar 2013 DIA kishte paditur 

kompaninë çeke CEZ lidhur me zgjidhjen në mënyrë të njëanshme nga 

kompania çeke në Tetor 2012 të një kontrate me vlerë rreth 108 milionë 

euro. Rezulton që kontrata të jetë zgjidhur nga ana e kompanisë çeke 

CEZ në një kohë kur Banka Botërore i sugjeronte Republikës së 

Shqipërisë heqjen e licencës së CEZ Shpërndarje.  

 

Pra, kontrata u zgjidh në mënyrë të njëanshme nga vetë kompania çeke, 

ndërkohë që ishte në dijeni të situatës së rëndë financiare, borxheve të 

shumta ndaj KESH dhe OST, rrezikut të dorëzimit të kompanisë për 

shkak se ishte në prag falimenti, si dhe mundësisë së heqjes së 

licencës nga ana e Republikës së Shqipërisë. Vetëm pas 6 ditësh që 

Bordi Drejtues i ERE-s i hoqi licencën kompanisë çeke, DIA paraqiti padi 

në Arbitrazhin Ndërkombëtar. Mbi këtë cështje, stafi ekzekutiv i 

kompanisë çeke CEZ ishte kallzuar nga Avokatura e Shtetit në prokurori 

me kallzimin penal nr. 526/34 Prot., datë 24.07.2013.  

 

Mirëpo, përfaqësuesi i Avokaturës së Shtetit z. Armer Juka, nuk ka 

informuar qartësisht BDO LLP, se hetimet nuk janë vetëm për shoqëritë 

e mbledhjes së borxheve, por edhe ndaj stafit ekzekutiv të kompanisë 

çeke. Në mënyrë të qëllimshme, Avokatura e Shtetit, përmes ish 

avokatit të CEZ, në atë periudhë Avokat Shteti z. Armer Juka, i ka 

deklaruar BDO LLP se provat që mbështesnin akuzat e ngritura në 

kallëzimin penal ishin të kufizuara (faqe 95 i Raportit të Vlerësimit të 

BDO LLP).  

 

3.27 Kjo cështje ishte cështje e CEZ dhe jo e R.SH-së. Në takimin në 

Vjenë, referuar dëshmisë sëish Avokates Përgjithshme të Shtetit, Av. 

Gharavi e ka ngritur mundesine e hapjes një arbitrazhi të tillë nga DIA 
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dhe përfaqësues të CEZ as kanë pranuar se ky do të ishte njëcështje e 

tyre dhe nuk do të kishte asnjë pasojë ndaj R.SH-së në rast të kalimit të 

aksioneve (të kuotës 76 % të aksioneve) kundrejt pagimit të plotë të 

borxheve në masën 85 milion dhe në cdo rast të vlerësimit të 

pretendimeve si rezultat i mospërmbushjes së detyrimeve 

kontraktuale.Kjo është pranuar edhe nga vetëz. Pleskac në komunikimet 

me z. Dollapi gjatë kohës që kompania ishte në administrim të 

përkohshëm.38 Për më  tepër, z. Buschle ne prokurori ka deponuar qe 

pala shqiptare kerkoi ta merrte vete ceshtjen DIA, ndërkohë që z. 

Gjiknuri ne deponimet e tij po në prokurori pretendon qe pale çeke 

kembenguli qe ceshtja DIA te merret nga pala shqiptare ndryshe nuk do 

kishte marreveshje, dhe se kjo i ishte komunikuar nga z. Buschle. Aq më 

tepër që marrëveshja me DIA ju fsheh edhe Kuvendit dhe nuk iu 

dorëzua asnjëherë bashkëlidhur me pjesën tjetër të marrëveshjes. Kjo 

është bërë në mënyrë të qëllimshme, sic shprehet edhe avokati 

ndërkombëtar z. Gharavi në shkresën e datës 3 Mars 2015, ku thekson 

se: “Në vecanti, na u kërkua të përjashtonim dhe/ose të fshehim, në 

marrëveshjen për zgjidhje, e cila ishte nënshkruar në 23 Qershor 2014, 

dhe miratuar nga Kuvendi më 31 Korrik 2014, cdo referencë, jo vetëm 

për faktin e përgjegjësisë shtesë për 108 milion Euro që ishte pranuar 

nga Qeveria Shqiptare në lidhje me pretendimin DIA, por gjithashtu 

edhe për një marrëveshje të fshehtë, e cila nuk shkoi në Kuvenddhe 

është e lidhur më këtë cështje.”. 

 

Gjithashtu, z. Dollapi dhe znj.Alimadhi kanë raportuarnë mënyrë 

tërregullt në ERE, CEZ a.s. në lidhje me cështjen “DIA” k. “CEZ 

Shpërndarje”. Duke qenë se kompania ishte në administrim, z. Dollapi 

kishte përgjegjësi në menaxhimin e ndjekjen sa më mirë të cështjës 

përmes studios ligjore të kontraktuar. Avokatura e Shtetit nuk kishte 

detyrim në përfaqësimin e këtij rasti dhe as në kontraktimin e studiove 

ligjore, pasi nuk ishte cështje e R.SH-së. Por, nga ana e strategise, av. 

Gharavi kishte këshilluar që administratori I perkohshem duhet te ishte 

sa me i kujdesshem pasi ne rast perfaqesimi te dobet apo deshtimi, 

CEZa.s. do te mundohej t’ia faturonte R.SH-se si rezultat i menaxhimit 

te dobet te administratorit te perkohshem te emeruar nga ERE. Ekziston 

një korrespondencë gjatë muajve Shkurt-Prill 2013 mes ERE dhe 

Avokatura e Shtetit, ERE dhe Patton Bogs, në lidhje me detyrimin e 

administratorit të përkohshëm për trajtimin e konfliktit DIA vs CEZ dhe 

                                           
38 Shih shkresën e dt. 8 Korrik 2013 që z. Pleskac nga CEZ as I dërgonte z. Dollapi  
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se detyrimi per mbulimin e shpenzimeve gjyqësore i takonte aksionerit 

mazhoritar CEZa.s. 

 

3.28 Z. Gjiknuri gjatë pyetjes në Komision Hetimor ka bërë të paditurin 

në lidhje me një raport të tillë të konfliktit DIA vs CEZ.39 Ndërkohë që 

mazhoranca në Komision Hetimor është munduar ta orientojë si 

njëdështim të Avokaturës së Shtetit për të njoftuar Kryeministrin dhe 

Ministrin Gjiknuri në letren e derguar në datë 1 Tetor 2013 nga ana e 

Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit. 40  Kjo është qesharake, po t’i 

referohesh faktit që personii detyruar që raportonte dhe që kishte 

raportuar para CEZ a.s., ERE dhe METE ishte z. Dollapi dhe Aurora 

Alimadhi, e cila ishte ne 1 Tetor 2013 këshilltare ligjore e Ministrit 

Gjiknuri. Ndërkohë që kjo nuk ishte cështje që ndiqej nga Avokatura e 

Shtetit. 

 

3.29 Ekspertët e BDO kanë arritur në përfundimin se: ‘Konflikti me DIA 

është sajuar që nga zgjidhja e kontratës, dhe është ngritur padi me 

qëllim që DIA të përfitonte nga gjyqi me CEZ shpërndarje,i cili 

konsiderohetiI fituar’ (fq. 95 e raportit të BDO-vlerësimi i padive). 

Gjithashtu, ekspertët kanë vlerësuar se edhe ‘shkatërrimi i qëndrës së të 

dhënave dhe heqja e serverit në momentin e largimit përbën dëm dhe 

se CEZ as kishte detyrimin t’i kalonte serverin e të dhënave dhe 

mundësinë e përdorimit kompanisë në administrim’ (fq.92 e raportit të 

BDO-vlerësimi padive). Në vijim ekspertët e BDO kanë këshilluar që të 

bëhet hetim në parajsat fiskale në lidhje me firmat e mbledhjes së 

borxhit, gjë për të cilën Qeveria nuk ka kthyer asnjë veprim. 

 

3.30 Në këto kushte, me vullnet të lirë, pala shqiptare ka marrë 

përsipër, jo vetëm ndjekjen e këtij konflikti apo pagimin e 

avokatëve për mbrojtjen e këtij rasti, por edhe rrezikun e humbjes 

së kësaj cështje, që shkaktonte një dëm prej rreth 108 milionë euro. 

Në fakt, rezulton e provuar se kontrata midis kompanisë çeke CEZ 

dhe kompanisë DIA, nuk kishte asnjë lidhje me konfliktin midis 

Shqipërisë dhe CEZ a.s., për shkak se nuk buronte nga 

marrëveshja e blerjes së aksioneve, por ishte një konflikt i krijuar 

me vullnet të plotë nga kompania çeke. Në këto kushte, pse grupi i 

punës duhet të merrte përsipër këtë cështje dhe duhet të pranonte 

                                           
39 Shih procesverbalin e pyetjes se z. Gjiknuri ne Komision Hetimor 
40 Shih procesverbalin e pyetjes ne Komision Hetimor te znj. Mandia 
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detyrimin për pagimin e studiove ligjore për mbrojtjen ligjore të 

kësaj cështje, ndërkohë që nuk ishte as palë në konflikt dhe as 

shkaktarë i këtij konflikti? Pse duhet të merrte rrezikun e humbjes 

së 108 milion euro, për një cështje ku nuk ishte palë, por pranoi me 

vullnet të lirë të bëhej palë? 

 

3.31 Qeveria shqiptare ka rrezikuar, pasi cështja mund të humbej nëse 

Rebeka Gaskin nuk do të tërhiqte padinë e ngritur. Ekziston dyshimi që 

nga ana e studios ligjore te lidhur me Qeverinë, ku partner ishte 

bashkëshorti i Avokatës Përgjithshme të Shtetit, bashkëpunëtor Z. 

Agaci, dhe ish-punonjës Avokati I Shtetit me emërim të përkohshëm 

Armer Juka, të jetë ushtruar presion mbi klienten Rebeka Gaskin që të 

tërhiqej nga padia sa kohë ajo kishte një prokurë dhe z. Ismailaj ishte në 

gjendje arresti. Dhe kjo ndodhi vetëm pas denoncimit nga ana e kryetarit 

të opozitës, ku njoftonte dëmin që kishte marrë përsipër Qeveria në 

emër të R.SH-së.Në kushtet që u proklamua fitorja si rezultat i punës 

ekselente nga ana e Qeverisë, nuk u dha llogari për marrjen përsipër të 

këtij detyrimi, ndërkohë që Av. Ghraravi e kishte gjetur në dëm të 

interesave të shtetit një gjë të tillë.41Me paratë e R.SH-së janë paguar 

dhe faturat e Clifford Chance, studios ligjore që përfaqësoi CEZ në këtë 

arbitrazh, kjo shumëështë rreth 2 milion Euro dhe përbën dëm ekonomik 

për shtetin. 

 

F. Marrja përsipër e detyrimit në mënyrë të paligjshme nga ana e 

Kryeministrit, Grupit negociator dhe grupit të punës 

 

3.32 Për të gjitha sa më sipër, në vlerësim të të gjitha detyrimeve të 

pretenduara nga CEZ a.s dhe të dakordësuara nga pala shqiptare në 

marrëveshjen për zgjidhjen me mirëkuptim, për sa i përket pagesës së 

një vlere totale prej rreth 95 milionë euro me gjithë interesat, grupi i 

punës, i ngarkuar për negocimin e Marrëveshjes, nuk duhet të 

kishte pranuar dhe nënshkruar marrjen përsipër të këtyre 

detyrimeve nga ana e shtetit shqiptar pa kërkuar paraprakisht dhe 

pa verifikuar arsyen e vërtetë të marrjes së këtyre kredive si dhe 

destinacionin real të tyre, pa mbrojtur interesat e ligjshme të 

kompanive tona shtetërore KESH dhe OST, në lidhje me detyrimet 

që CEZ sh.a kishte ndaj tyre, pa ngritur asnjë pretendim në lidhje 

me dështimin e transferimit të know-how nga CEZ sha, me pasojë 

                                           
41 Shih letër e Av. Gharavi, dt. 3 Mars 2015, fq.4, parag. 7. 
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përfitimin e padrejtë të CEZ Albania për shërbime që normalisht 

duhet t’i kryente vetë CEZ sh.a., si dhe pa ngritur asnjë pretendim 

në lidhje me tatimin mbi devidentin në vlerën prej 1 milionë eurosh 

që CEZ Albania do të duhej t’i paguante shtetit shqiptar. Në njohjen 

dhe miratimin që grupi i negocimit të marrëveshjes i ka për shumën 

totale të huave dhe shpenzime të pretenduara nga CEZ a.s në vlerën 

rreth 95 milionë euro së bashku me interesat, ka anashkaluar në 

shpërfillje të plotë dhe me dashje direkte, faktet dhe konstatimet e 

deriatëhershme, sidomos ato të përmendura dhe të rikonfirmuara në 

raportin e BDO-së, në lidhjen me keqmenaxhimin dhe keqadministrimin 

e financave dhe aktivitetit të CEZ sh.a gjatë periudhës kur kjo shoqëri 

ishte nën administrimin CEZ a.s, duke pranuar pagimin në favor të CEZ 

a.s., të një detyrime të paargumentuar, të padokumentuar dhe në 

disproporcion me detyrimet që kjo kompani kishte shkaktuar dhe i 

detyrohej shtetit shqiptar, duke mos bërë asnjë përpjekje për balancimin 

midis detyrimeve që palët i kishin njëra tjetrës. 

 

3.33 Grupi i punës dhe grupi i negocimit të Marrëveshjes për 

zgjidhjen me mirëkuptim, duke qenë i informuar në lidhje me 

konstatimet e raportit të BDO-së dhe gjendjen në të cilën CEZ a.s. 

kishte lënë CEZ sh.a., sidomos për sa u përket detyrimeve, duhet të 

kishte ngritur pretendimin, siç rekomandon edhe raporti i BDO-së 

dhe duhet të kishte kërkuar minimalisht përmbushjen e detyrimeve 

të akumuluara të CEZ sh.a nën administrimin e CEZ a.s., ndaj 

KESH-it, OST-së dhe organeve tatimore. Siç evidentohet edhe nga 

vetë përmbajtja e Marrëveshjes për zgjidhje me mirëkuptim, grupi i 

punës dhe grupi i negocimit ka marrë përsipër t’i njohë palës çeke 

detyrimet që CEZ sh.a. kishte ndaj kompanive të lidhura të grupit 

CEZ a.s., por as ka kërkuar dhe as ka ngritur ndonjë pretendim në 

lidhje me detyrimet që CEZ a.s. kishte ndaj KESH-it, OST-së apo 

organeve tatimore, duke pranuar kështu në heshtje që këto 

detyrime t’i paguante vetë shteti shqiptar, çka është një dëshmi e 

qartë e standardeve të dyfishta të përdorura në nënshkrimin e kësaj 

marrëveshjeje. Fakti që shoqëria CEZ Shpërndarje sh.a. ka patur 

një kapital neto negativ dhe ka qenë në kushtet e paaftësisë për të 

paguar detyrimet ndaj furnitorëve, tregon që shoqëria CEZ 

Shpërndarje sh.a, ka qenë në kushtet e falimentit. Për rrjedhojë, në 

rast se shoqëria CEZ Shpërndarje sh.a. do të kishte shkuar në 

likuidim, shoqëria CEZ a.s., nuk do të kishte rikuperuar ndonjë 
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pjesë nga shuma e investuar. Me marrëveshjen e lidhur risku i 

falimentit i ka kaluar i gjithi shtetit shqiptar, i cili pagoi për ta marrë 

këtë risk! Pra, shteti shqiptar jo vetëm që trashëgoi një shoqëri të 

falimentuar, por ka paguar edhe para për të marrë përsipër humbjet 

dhe borxhet e shkaktuara nga kompania çeke CEZ a.s., duke hequr 

dora nga të gjitha detyrimet që kjo e fundit i kishte shtetit shqiptar.  

 

G. Mbyllja e procesit penal ndaj stafit ekzekutiv të CEZ, kompanive 

të mbledhjes së borxhit si dhe garancia për mos hapje të 

procedimeve deri në ekzekutimin e marrëveshjes 

 

3.34 Avokatura e Shtetit sipas këshillimit të dhënë nga ana e Av. 

Gharavi ka depozituar kallëzimin penal dhe provat bashkëngjitur ne 23 

Korrik 2013 pranë organit të Prokurorisë ne lidhje me abuzimet e stafit 

ekzekutiv te CEZ, skemën abuzive të mbledhjes së borxhit dhe 

mashtrimet, vjedhjet nga ana e firmave te mbledhjes së borxhit. Në 

gusht Avokati i Përgjithshëm i Shtetit ka kërkuar dhe angazhim të 

organit të Prokurorisë në hetimin e kësaj cështje.42 

 

Nënenin 12 dhe Aneksin 9 të Marrëveshjes për zgjidhje me mirëkuptim 

rezulton se nuk ekziston asnjë cështje penale, duke mos u dhënë asnjë 

informacion në lidhje me fatin e kallëzimit penal. Nga ana tjetër në 

marrëveshje neni 6.2është parashikuar që deri në ekzekutimin e 

kontratës nuk do të ngrihet asnjë padi apo akuzë ndaj stafit ekzekutiv të 

CEZ, apo degëve të saj. Kjo është një klauzolë antikushtetuese përsa 

kohë organi i prokurorisëështëi pavarur.Në dijeni tonë ka filluar 

procedim penal ndaj Haysek referuar skandalit me DIA, cfarë i referohet 

pikërisht kallëzimit penal të paraqitur në Korrik 2013. Në këtë mënyrë, 

Qeveria është në shkelje të kontratës, pasi e ka garantuar përmes 

votimit në Parlament të marrëveshjes që nuk do të kishte procedim 

penal ndaj stafit ekzekutiv të CEZ, pavarësisht abuzimeve  veprave 

penale të kyera.  

 

H. Fshehtësia e termave të marrëveshjes në sytë e publikut, 

mungesa e transparencës dhe pazari politik I Kryeministrit për 

marrjen e statusit të vendit kandidat per hapjen e negociatave me 

BE-në 

 

                                           
42Deklarimet e znj. Mandia në Komisionin Hetimor 
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3.35 Në nenin 6.3 të Marrëveshjes është parashikuar se:“Pasi kjo 

marrëveshje t’i bëhet e ditur publikut sipas nenit 8.1, palët marrin 

përsipër të mos bëjnë komente në shtyp apo gjatë konferencave 

për shtyp që do të dëmtonin Marrëveshjen”. Në datë 23 Qershor 

2014, ditë kur është nënshkruar marrëveshja nga palët, palët kanë bërë 

një deklaratë për shtyp në vendet respektive sipas një modeli të caktuar 

të pranuar nga palët sipas Aneksit 8 të Marrëveshjes. Parashikimi i një 

dispozite të tillë, ndërkohë që Qeveria merr një kompani të shkatërruar, 

me rreth 460 mil Euro fatura të papaguara dhe që paguan edhe 95 mil 

euro një kompanie që shkatërroi Shqipërinë dhe shqiptarët dhe dëme të 

tjera të pallogatura në rreth 3 Bilion Euro është e paprecedentë.  

 

Parimi i rëndësishëm në kontratat administrative është transparenca. Të 

falësh para publike dhe të fshehësh atë, për më tepër përmes 

përcaktimit detyrues në Marrëveshje,është shpërdorim i pastër detyre 

dhe cënim i parimit të llogaridhënies së zyrtarëve të shtetit në ushtrimin 

e funksioneve të tyre.Është provuar nga e-mail i dt.25 Qershor 2014, që 

z. Gjiknuri i ka kërkuar mediatorit Drich Burscle që të shprehet në lidhje 

me suksesin e marrëveshjes, në mënyrë që të bindte publikun në lidhje 

me nevojën e investimeve në energji.43 

 

3.36 Referuar rrethanave të faktit është bërë me dije se Kryeministri 

Rama ka përgatitur një skenar mediatik për justifikimin e marrëveshjes 

që kishte arritur shumë kohë para nënshkrimit të saj. Kjo provohet nga 

kronikat e kohës në periudhën zgjedhore Qershor 2013, Shtator-Dhjetor 

2013 dhe Shkurt-Qershor 2014. Z. Rama ka përdorur këtë marrëveshje 

për të garantuar statusin e vendit kandidat pë hapje negociatave me BE-

në dhe në këto kushte mori përsipër që në marrëveshje të garantonte 

këtë kompani nga opnonenca që do të bëhej nga opozita apo edhe nga 

shoqëria civile dhe publiku nëse do të kishte qenëi vëmendshëm në 

lidhje me këtë cështje.Kjo tregohet edhe nga përpjekjet për të bërë 

publicitet rreth Shqipërisë në mediat franceze.44 

 

I. Procesi i negociatave dhe marrëveshja e arritur përbën dëmtim 

me dashje të interesit publik 

 

                                           
43 E mail Gjikuri - Gharavi, dt.25 Qershor 2014. 
44 Shih e-mail Gjiknuri per Ghravi  dt.26 Maj 2014; Artikull në Le Parisienne: “ L’Albanie fait les 
yeux doux a Paris” 
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3.37 Nga analiza e të dhënave si më sipër, rezulton se procesi i 

negociatave, është shndërruar nga pala shqiptare në proces të dëmtimit 

me dashje të interesit publik. Është e vërtetë që negociimi është një proces 

që zhvillohet ndërmjet dy palëve, ku secila paraqet pretendimet e veta dhe 

zhvillohen diskutime, me synim arritjen e një kompromisi. Në këtë rast, 

kompromis do të thotë që secila palë duhet të bëjë lëshime nga 

pretendimet fillestare për të arritur në një zgjidhje me pajtim. Mirëpo, 

rezulton e provuar se ndërsa pala shqiptare ka hequr dorë, duke lëshuar, 

cdo pretendim të saj, kompania çeke CEZ a.s. ka arritur të përfitojë cdo 

detryim që pretendonte se i kishte shtetit shqiptar. Në këto kushte, jo 

vetëm nuk është arritur kompromis, por qartësisht pala shqiptare është 

dorëzuar, duke lëshuar dhe duke falur të gjitha detyrimete kërkueshme 

sipas legjislacionit shqiptar dhe që buronin nga zbatimi korrekt i 

marrëveshjes për blerjen e aksioneve. Ndërkohë, rezulton e provuar nga 

ekspertiza tekniko-financiare e pavarur ndërkombëtare, se pala 

shqiptar ka marrë përsipër pagimin e detyrimeve, që jo vetëm nuk 

ishin të saj, por që nuk provohen me dokumentacion të rregullt ligjor 

nga kompnia çeke. 

 

3.38 Referuar legjislacionit shqiptar, konkretisht neneve 419 dhe 420 të 

Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë, detyrimi është një marrëdhënie 

juridike me anën e së cilës një person (debitori) detyrohet të japë diçka ose 

të kryejë apo të mos kryejë një veprim të caktuar në dobi të një personi 

tjetër (kreditori), i cili ka, gjithashtu, të drejtë të kërkojë t’i jepet diçka, ose 

të kryhet apo të mos kryhet veprimi. Në cdo rast, detyrimet lindin nga 

kontratat ose nga ligji. Nga dokumentacioni mbi këtë cështje, rezulton e 

provuar se detyrimet që ka marrë përsipër pala shqiptar, nuk kanë lindur 

as nga ndonjë kontratë ku ajo ka qenë palë, dhe as nga ligji. Ato janë 

detyrime që as nuk janë provuar nga pala çeke, dhe as nuk evidnetohet 

sesi janë përdorur dhe ku kanë përfunduar (kreditë e marra). Për pasojë, 

grupi i punës kishte detyrimin ligjor, që të mos pranonte të paguheshin 

detyrime që nuk burojnë nga kontrata që sjellin përgjegjësi për shtetit 

shqiptar, apo detyrime që nuk burojnë nga ligji. Përkundrazi, detyrimet që 

kompania çeke i kishte shtetit shqiptar, ishin detyrime të kërkueshme sipas 

legjislacionit shqiptar, për shkak se buronin nga kontrata (detyrimet ndaj 

KESH-it apo OST-s), ose buronin nga ligji (detyrimet që kompania çeke i 

kishin organeve tatimore buronin nga legjislacioni tatimor në fuqi). 
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3.39 Zgjidhja me mirëkuptim parashikohet nga ligji si mundësi zgjidhje, në 

funksion të shmangies së procedurave të tejzgjatura gjyqësore, ku palët, 

duke përdorur provat në administrim, arrijnë një kompromis për zgjidhjen e 

konfliktit. Në rastin tonë, grupi i punës, edhe pse dispononte prova të qarta 

për detyrimet që kompania çeke i kishte shtetit shqiptar, ka hequr dore prej 

tyre, duke pranuar vetë detyrime që nuk ekzistojnë apo që nuk provohet se 

ekzisotojnë. Injorimi i konsulentëve tekniko-financiar, apo ligjor, është në 

kundërshtim me rregullat e parashikuara nga legjislacioni në fuqi, për 

shkak se ato ishin prova që pala shqiptare, nuk duhet të ishte tërhequr nga 

kërkesa për vjeljen e detyrimeve që buronin nga kontratat dhe ligji. Edhe 

vetë pika 11 e vendimit nr. 969/2013, detyronte grupin e punës që jo 

domosdoshmërisht të shkonte në zgjidhjen me mirëkuptim të konfliktit, por 

të vlerësonte mundësi të tjera të nevojshme për mbrojtjen e interesave të 

Shqipërisë (sic ishte arbitrazhi ndërkombëtar). 

 

3.40 Hyrja në negociiata në kushte të pabarabarta (për shkak se CEZ a.s. 

kishte paditur në arbitrazh më parë Shqipërinë), ka qenë zgjedhje e 

vullnetshme e grupit të punës, e kundërt me këshillimin ligjor që kishte 

bërë konsulenti ligjor ndërkombëtar, i cili në emali-in e datës 26.11.2013 

drejtuar znj. Entela Cipa, ishte shprehur se: “Ky memorandum mirëkuptimi 

paraqet CEZ a.s. si të vetmin paditës......Kjo nuk është e vërtetë. Është 

Shqipëria qëështë paditësi i vërtetë në këtë mosmarrëveshje dhe 

Memorandumi i Mirëkuptimit duhet ta reflektojë këtë, bashkë me faktin që 

Shqipëria që nga fillimi ka pasur si synim dhe akoma synon të depozitojë 

pretendimet në arbitrazhin ICC kundër CEZ a.s. për shkelje të shumfishta 

kundër shtetit shqiptar.....Për arsyet sa më sipër, këshilloj mos nënshkrimin 

e këtij Memorandumi Mirëkuptimi sic është dërguar nga CEZ a.s. dhe 

rekomandoj që të mbledhim provat e ekspertit teknik e finnciar që 

sëbashku me provat e tjera, të depozitojmë pretendimet në ICC, dhe më 

pas, kur pozitat negociiuse të anojnë në favorin tonë dhe pretendimet tona 

të jenë parashtruar qartë, të vlerësojmë kthimin në tavolinën e 

negociatave.”. Për pasojë, pretendimi që Shqipëria ishte e disfavorizuar 

për shkak se vetëm CEZ a.s. kishte bërë padi në arbitrazh, është i 

paarsyeshëm, duke qenë se hyrja në negociata është bërë në mënyrë të 

qëllimtë, pa paraqitur padi në arbitrazh edhe shteti shqiptar, duke 

favorizuar që në nisje kompaninë VEZ a.s. Vlen të theksohet se MIE ka 

nisur procesin e negociatave me CEZ a.s., nëpërmjet shkëmbimit të 

Memorandumeve të Mirëkuptimit, disa ditë përpara se të ngrihej dhe të 

fillonte funksionimi grupi i punës (email-i i shkëmbimit të Memorandumit të 
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Mirëkuptimit është i datës 26 Nëntor 2013, ndërkohë që Urdhri i 

Kryeministrit për ngritjen e grupit të punës është i datës 2 Dhjetor 2013). 

Ky është një tjetër tregues, që marrëveshja me CEZ a.s. ishte e 

paracaktuar dhe e motivuar politikisht dhe jo ligjërisht. 

 

3.41 Nënshkrimi i marrëveshjes nga grupi i punës, e vendosi Kuvendin e 

Shqipërisë përpara faktit të kryer, duke qenë se tashmë kompania çeke, 

kishte në dorë një marrëveshje të nënshkruar nga autoritetet më të larta në 

vend dhe ministrat përgjegjës të fushës. Edhe nëse Kuvendi nuk do të 

kishte miratuar këtë marrëveshje, ajo do të ishte  një provë e rëndësishme 

për kompaninë çeke në gjykimin në arbitrazh, për shkak se autoritetet 

shqiptare, nëpërmjet nënshkrimit, defacto kishin pranuar përgjegjësinë e 

shtetit shqiptar për ato detyrime.  

 

Të gjitha veprimet si më sipër të grupit të punës, ku evidentohet 

vecanërisht anashkalimi i ekspertizës së pavarur teniko-financiare 

dhe ligjore të konsulentëve ndërkombëtar, marrja përsipër e 

detyrimeve të paprovuara nga kompania CEZ a.s., si dhe heqja dorë 

nga të gjitha detyrimet që kjo e fundit i kishte shtetit shqiptar, sipas 

provave të disponuara dhe të pakundërshtueshme, përbën kryerje të 

veprimeve dhe mosveprimeve, në kundërshtim me ligjin, që ka sjell 

pasoja të rënda për interesat e shtetit shqiptar, dhe të personave të 

tjerë juridikë (si OST, KESH, CEZ Shpërndarje, apo organeve 

tatimore). Ky fakt passjell përgjegjësi penale, sipas nenit 248 të Kodit 

Penal, për shkak se klasifikohen si veprime apo mosveprime që 

përbjënë shpërdorim të detyrës, të kryer në bashkëpunim. 

 

L. Vepra penale “Shpërdorim detyre” e kryer në bashkëpunim, 

referuar nenit 25 dhe 248 të KP. 

 

3.42 Objekt i kësaj vepre penale janë marrëdhëniet juridike të 

vendosura me ligj ose me akte nënligjore, të cilat sigurojnë veprimtarinë e 

rregullt e normale të aparatit shtetëror, institucioneve publike, si dhe 

mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të ligjshme të shtetasve dhe të 

shtetit. Në këtë rast, grupi i punës ka shkelur detyrimet e parashikuara jo 

vetëm nga ligji (ka hequr dorë nga detyrime që buronin nga kontrata dhe 

ligji, si dhe ka pranuar detyrime që nuk burojnë as nga ndonjë kontratë dhe 

as nga ndonjë ligj), por edhe detyrimet që përcaktonte vendimi nr. 

969/2013 i Këshillit të Ministrave dhe urdhri i Kryeministrit 228/2013, duke 
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injoruar me dashje të gjitha këshillimet e dhëna nga studio ligjore 

ndërkombëtare, si dhe nga ekspertiza tekniko-financiare e ekspertëve të 

pavarur ndërkombëtar, madje duke mos i përfshirë në proces me dashje 

këto konsulentë të shtetit shqiptar dhe që ishin paguar nga Buxheti i Shtetit 

për ofrimin e këtij shërbimi. 

 

3.43 Nga ana objektive vepra penale është kryer nëpërmjet veprimeve 

aktive të kundërligjshme  (ka hequr dorë nga detyrime që buronin nga 

kontrata dhe ligji, si dhe ka pranuar detyrime që nuk burojnë as nga ndonjë 

kontratë dhe as nga ndonjë ligj) dhe moskryerjes së veprimeve të caktuara 

(këshillimit me konsulentin ligjor ndërkombëtar, sic përcaktonte pika 7 e 

VKM nr. 969/2013), që përbëjnë mospërmbushje të rregullt të detyrës, dhe 

që ka sjell si pasojë dëmtimin e interesave të ligjshme të shtetit, shtetasve 

dhe personave të tjerë juridik (është marrë përsipër pagimi i një detyrimi të 

paprovuar prej 95 milionë euro, ndërkohë që janë falur rreth 650-800 

milionë euro detyrime të provura që CEZ a.s. i kishte shtetit shqiptar). 

Ndërkohë që konsulentët tekniko-financiar kishin përllogaritur që Shqipëria 

duhet të kërkonte në arbitrazh një shumë nga 1-3 miliardë Euro. Në këtë 

rast, pagimi i 95 milionë eurove detyrime të paprovuara, dhe heqja dora 

nga detyrimi prej 650-800 milionë euro të dokumentuara dhe të pranuara 

më parë nga CEZ a.s., është rrjedhojë e drejtëpërdrejtë e veprimeve apo 

mosveprimeve të kundërligjshme të Kryeministrit dhe grupit të punës, duke 

përmbushur edhe kritertin e lidhjes shkakësore që kërkon përgjegjësia 

penale sipas nenit 248 të Kodit Penal. Për pasojë, subjekti i veprës penale, 

është subjekt i posacëm, dhe konkretisht Kryeministri dhe të gjithë 

anëtarët e grupit të punës, të cilët me veprimet dhe mosveprimet e tyre, 

arritën t’i imponojnë Kuvendit të Shqipërisë miratimin e një marrëveshje 

tërësisht në disfavor të shtetit shqiptar. 

 

3.44 Nga ana subjektivevepra penale është kryer me dashje direkte dhe 

në bashkëpunim, duke qenë se heqja dorë nga detyrime që buronin nga 

kontrata dhe ligji, pranimi i detyrimeve që nuk burojnë as nga ndonjë 

kontratë dhe as nga ndonjë ligj,  si dhe shmangia nga procesi i negocimit i 

këshillimit me konsulentin ligjor ndërkombëtar, sic përcaktonte pika 7 e 

VKM nr. 969/2013), mund të kryhen vetëm me dashje direkte dhe në 

marrëveshje midis Kryeministrit dhe anëtarëve të grupit të punës. 
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Z. Prokuror i Përgjithshëm, 

 

Me anë të këtij kallëzimi që ju paraqesim, marrim përsipër të bëhemi 

përcues të zërit të atyre qytetarëve të ndershëm të këtij vendi të cilët 

besojnë se vetëm zbatimi i ligjit do ta cojë drejt përsosjes shoqërinë tonë. 

Të atyre qytetarëve të cilët besojnë se ligji është një dhe i barabartë për të 

gjithë. Ne besojmë se përpara ligjit jemi të gjithë njësoj, si Kryeministri apo 

ministri ashtu dhe cdo qytetar i thjeshtë shqiptar. Përfundimisht, nga sa 

analizuar më sipër rezulton se janë ezauruar të gjitha elementet e veprave 

penale konkrete të përcaktuara në objektin e këtij kallëzimi penal, dhe për 

pasojë organet ligjzbatuese duhet të veprojnë pa asnjë hezitim të 

mëtejshëm dhe me profesionalizëm të lartë të diktuar nga interesi i lartë që 

është cenuar në këtë rast. 

 

Nga analiza e të gjitha fakteve dhe provave, rezulton që nga nënshkrimi i 

marrëveshjes për zgjidhjen me mirëkuptim ndërmjet Republikës së 

Shqipërisë dhe shoqërisë CEZ, a. s., i janë shkaktuar shtetit shqiptar 

miliona EURO dëm ekonomik, duke cënuar rëndë interesin publik. Ky 

veprim i papërgjegjshëm i Qeverisë shqiptare dhe grupit të punës, përbën 

në vetvete edhe një akt antikushtetues dhe antiligjor, sepse asnjë ligj apo 

veprim i Qeverisë nuk mund të miratohet nëse cenon rëndë interesin 

publik.Mbrojtja e interesit publik, nëpërmjet mbrojtjes së interesit ekonomik 

të shtetit shqiptar dhe qytetarëve shqiptar, është padyshim detyrë parësore 

e cdo institucioni publik dhe që merret në mbrojtje nga Kushtetuta. Miratimi 

i një marrëveshje që shkakton dëm ekonomik, që cenon interesin 

ekonomik të shtetit, duke dëmtuar brezin e sotëm dhe të ardhshëm, bie 

ndesh me nenin 4 të Kushtetutës, ku sanksionohet se e drejta përbën 

bazën dhe kufijtë e veprimtarisë së shtetit.  

 

Falja e të paktën 650-800 milionë Euro dhe dhënia e rreth 95milionë euro 

të tjera shoqërisë CEZ a.s. është padyshim një akt antikushtetues dhe 

antiligjor, sepse nuk është në harmoni me atë që populli shqiptar ka 

shpallur solemnisht në Preambulën e Kushtetutës, ku theksohet 

përgjegjësia për të ardhmen, zotimi për garantimin e prosperitetint të të 

gjithë kombit, si dhe mirëqenien e tij. Marrëveshja e nënshkruar nga grupi i 

punës, i ka cënuar rëndë këto vlera themelore kushtetuese, të 

sanksionuara që në Preambul. Për pasojë, marrëveshja bie ndesh me 

nenin 4 të Kushtetutës, duke cenuar rëndë interesin publik, përgjegjësinë 
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për brezat e ardhshëm, prosperitetin e kombit dhe mirëqenien e qytetarëve 

shqiptar. 

 

Për këtë arsye, nga ana e organit të prokurorisë kërkojmë: 

 

  1) Regjistrimin dhe fillimin e procedimit penal ndaj personave të 

përmendur në kallzim, për kryerjen e veprës penale të “Shpërdorimit 

të detyrës”, parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal, si dhe kryerjen e 

të gjitha veprimeve hetimore të nevojshme për sqarimin më të saktë e 

më të plotë  të rrethanave të parashtruara më sipër, si dhe të 

procedurave të negociimit të kësaj marrëveshje. 

 2) Në mbështetje të neneve 240-243 të Kodit të Procedurës 

Penale, paraqitjen e kërkesës për marrjen e masës ndaluese 

“pezullimi i ushtrimit të një detyre a shërbimi publik” apo “ndalimi i 

përkohshëm i ushtrimit të veprimtarive të caktuara profesionale”, për 

personat e kallzuar në këtë Kallzim Penal. 

  3) Realizimin e hetimeve nga organi i prokurorisë, nëpërmjet 

angazhimit të një grupi prokurorësh shqiptar me njohuri të posacme 

në fushën e procedimeve penale me natyrë financiare, duke 

bashkëpunuar ngushtë dhe me ndihmën e organeve ligjzbatuese 

ndërkombëtare apo ekspertë të pavarur ndërkombëtar, për kryerjen e 

veprimeve të caktuara hetimore, brenda kufijve të lejuara nga 

Kushtetuta dhe legjislacioni shqiptar. 

 

Bashkëlidhur këtij Kallzimi Penal, lutemi gjeni të gjitha provat që vërtetojnë 

konsumimin e veprës penale të shpërdorimit të detyrës, nga personat e 

cituar në Kallzim, sipas Aneksit 1 bashkëlidhur, ndërkohë të gjitha 

procesverbalet e pyetjes së dëshmitarëve në Komisionin Hetimor, gjenden 

në faqen zyrtare në internet të Kuvendit të Shqipërisë, ose mund të 

kërkohen zyrtarisht nga ana juaj pranë Kuvendit të Shqipërisë. 

 

Ne shprehim gjithë besimin se institucioni juaj, do të veprojë në mënyrë të 

shpejtë, efikase dhe pa ngurrim, dhe e presim me vëmendje maksimale 

dhënien rrugë të këtij kallzimi sipas procedurës përkatëse.  

Me respekt, 

 

KALLZUESI 

EDMOND SPAHO 

____________________ 
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ANEKSI 1 

LISTA E PLOTË E PROVAVE SHOQËRUESE TË KALLËZIMIT PENAL 
 

1) Vendimi nr. 1, datë 20.12.2013 i Grupit të Punës për zgjidhjen e 

mosmarrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe shoqërisë 

CEZ a.s. 

2) Vendimi nr. 2, datë 19.06.2013 i Grupit të Punës për zgjidhjen e 

mosmarrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe shoqërisë 

CEZ a.s. 

3) Shkresa nr. 1330/2 Prot., dtaë 09.06.2014 e Ministrit të Energjisë 

dhe Industrisë z. Damian Gjiknuri, drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm 

të Këshillit të Ministrave z. Engjëll Agaçi. 

4) Urdhri nr. 228, datë 02.12.2013 i Kryeministrit “Për përcaktimin e 

përbërjes së grupit të punës për zgjidhjen e mosmarrëveshjes, 

ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Shoqërisë CEZ a.s.”. 

5) Urdhri nr. 181, datë 19.06.2014 i Kryeministrit “Për disa shtesa në 

urdhrin nr. 228, datë 2.12.2013 të Kryeministrit “Për përcaktimin e 

përbërjes së grupit të punës për zgjidhjen e mosmarrëveshjes, 

ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Shoqërisë CEZ a.s.”. 

6) Shkresa nr. 2455 Prot., datë 24.06.2014 e Sekretarit të 

Përgjithshëm të Këshillit të Ministrave. 

7) Vendimi nr. 969, datë 25.10.2013 i Këshillit të Ministrave “Për 

ngritjen e grupit të punës për zgjidhjen e mosmarrëveshjes, ndërmjet 

Republikës së Shqipërisë dhe Shoqërisë CEZ a.s.”. 

8) Relacioni nr. 3431, datë 24.10.2013 i projektvendimit ““Për ngritjen 

e grupit të punës për zgjidhjen e mosmarrëveshjes, ndërmjet 

Republikës së Shqipërisë dhe Shoqërisë CEZ a.s.”. 

9) Shkresë e datës 28 Maj 2013 e studios ligjore ndërkombëtare 

“Derains&Gharavi”, lidhur me njoftimin e arbitrazhit në UNICITRAL 

midis CEZ a.s. dhe Republikës së Shqipërisë. 

10) E-mail i datës 26.11.2013 i avokatit ndërkombëtar të shtetit 

shqiptar z. Hamid Gharavi, drejtuar znj. Entela Cipa, lidhur me 

komentet për memorandumimin e mirëkuptimit midis CEZ a.s dhe 

Republikës së Shqipërisë. 

11) Shkresë e datës 3 Mars 2015 e studios ligjore ndërkombëtare 

“Derains&Gharavi”, drejtuar Kryeministrit Edi Rama dhe Ministrit 
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Damian Gjiknuri, lidhur me procedurat e zgjidhjes së 

mosmarrëveshjes me CEZ a.s. 

12) Shkresë e Zëvendësdrejtorit të Sekretariatit të Komunitetit të 

Energjisë të datës 12 Gusht 2014, ku përmblidhen takimet 

negociuese të zhvilluara në Vjenë midis përfaqësuesve të Republikës 

së Shqipërisë dhe CEZ a.s. 

13) Shkresa nr. 5364 Prot., datë 05.12.2012 e Administratorit të 

KESH sh.a., ku pasqyrohen detyrimet që i kishte kompania çeke CEZ 

shoqërisë KESH sh.a. 

14) Shkresa nr. 5449 Prot., datë 13.12.2012 e Administratorit të 

OST sh.a., ku pasqyrohen detyrimet që i kishte kompania çeke CEZ 

shoqërisë OST sh.a. 

15) Shkresa nr. 6092/2 Prot., datë 28.09.2012 e Kryetarit të Bordit 

të Drejtorëve të kompanisë çeke CEZ, ku pranohen detyrimet që kjo 

kompani i kishte shoqërisë KESH sh.a. 

16) Shkresa nr. 20594/1 Prot., datë 30.12.2014 e Drejtorisë 

Rajonale Tatimore Tatimpaguesit e Mëdhenj, ku dërgohet evalidimi i 

praktikës së faljes së detyrimeve për tatimin mbi vlerën e shtuar, 

tatim fitimin dhe kontributet e sigurimeve shoqërore dhe 

shëndetësore për kompaninë çeke CEZ. 

17) Kallzimi Penal nr. 526/34 Prot., datë 24.07.2013 ndaj 

komapnisë çeke CEZ. 

18) Vendimet gjyqësore nr. 8673, datë 03.11.2011, nr. 1366, datë 

16.02.2012, nr. 3224, datë 04.04.2012, nr. 4222, datë 27.04.2012, nr. 

1366, datë 16.02.2012, nr. 3224, datë 04.04.2012, nr. 8673, datë 

03.11.2011, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

19) Shkresë e datës 3 Mars 2015 e avokatit ndërkombëtar Dr. 

Hamid G. Gharavi, drejtuar Kryeministrit Edi Rama dhe Ministrit 

Damian Gjiknuri. 

20) Email i avokatit ndërkombëtar Dr. Hamid G. Gharavi i datës 

25.11.2013, drejtuar znj. Entela Cipa dhe per dijeni z. Damian 

Gjiknuri. 

21) Shkresë e datës 26 Mars 2014 e avokatit ndërkombëtar Dr. 

Hamid G. Gharavi, drejtuar z. Gjiknuri dhe znj. Hicka. 

22) Email i datës 1 Prill 2014 i avokatit ndërkombëtar Dr. Hamid G. 

Gharavi, drejtuar znj. Alma Hicka. 
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23) Email i datës 31 Mars 2014 i Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit 

znj. Alma Hicka, drejtuar avokatit ndërkombëtar Dr. Hamid G. 

Gharavi. 

24) Email i datës 31 Mars 2014 i avokatit ndërkombëtar Dr. Hamid 

G. Gharavi, drejtuar znj. Alma Hicka. 

25) Email i datës 14 Prill 2014 i avokatit ndërkombëtar Dr. Hamid 

G. Gharavi, drejtuar znj. Entela Cipa. 

26) Aneksi i kontratës për ofrimin e shërbimeve ligjore, midis MIE 

dhe “Derains & Gharavi”. 

27) Email i datës 25 Qershor 2014 i avokatit ndërkombëtar Dr. 

Hamid G. Gharavi, drejtuar znj. Entela Cipa. 

28) Email i datës 14 Prill 2014 i Ministrit Gjiknuri, drejtuar avokatit 

ndërkombëtar Dr. Hamid G. Gharavi. 

29) Marrëveshje Bashkëpunimi e datës 23 Qershor 2014. 

30) Email i datës 16 Qershor 2014 i studios ligjore “Derains & 

Gharavi” drejtuar znj. Entela Cipa. 

31) Email i datës 19 Qershor 2014 i studios ligjore “Derains & 

Gharavi” drejtuar znj. Entela Cipa. 

32) Email i datës 26 Maj 2014 i Ministrit Gjiknuri, drejtuar avokatit 

ndërkombëtar Dr. Hamid G. Gharavi. 

33) Email i datës 20 Maj 2014 i avokatit ndërkombëtar Dr. Hamid 

G. Gharavi, drejtuar Ministrit Gjiknuri. 

34) Email i datës 5 Gusht 2014 i Ministrit Gjiknuri, drejtuar avokatit 

ndërkombëtar Dr. Hamid G. Gharavi. 

35) Shkresë e datës 16 Nëntor 2012 e CEZ a.s., drejtuar Ministrit të 

METE-s z. Haxhinasto. 

36) Shkresë nr. 4805 Prot., datë 30.07.2012 i CEZ drejtuar 

Kryeministrit të Shqipërisë. 

37) Shkresë e datës 21 Mars 2012 e CEZ drejtuar Kryeministrit të 

Shqipërisë. 

38) Shkresë nr. 3200 Prot., datë 16.06.2011 i CEZ drejtuar 

Kryeministrit të Shqipërisë. 

39) Minutat e takimit të datës 15.04.2013 të përfaqësuesve të CEZ 

a.s. dhe CEZ Shpërndarje sh.a. 

40) Shkresë nr. 10018 Prot., datë 19.11.2012 drejtuar CEZ a.s. nga 

METE. 
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41) Memorandumi i Mirëkuptimit nr. 4, midis RSH dhe CEZ a.s. 

42) Shkresë nr. 3542/12 Prot., datë 20.05.2013 e CEZ Shpërndarje 

sh.a. 

43) Shkresë nr. 9890/14 Prot., datë 31.07.2013 e CEZ Shpërndarje 

sh.a. 

44) Shkresë nr. 9890/11 Prot., datë 26.07.2013 e CEZ Shpërndarje 

sh.a. 

45) Shkresë nr. 9890/7 Prot., datë 19.07.2013 e CEZ Shpërndarje 

sh.a. 

46) Shkresë e datës 8 Korrik 2013 e CEZ a.s., drejtuar CEZ 

Shpërndarje sh.a. 

47) Shkresë e datës 22 Prill 2013 e CEZ a.s., drejtuar ERE-s. 

48) Shkresa nr. A extra Prot., datë 16.11.2012 “Deklaratë për shtyp 

e OST”. 

49) Marrëveshja “Për zgjidhje me mirëkuptim ndërmjet RSH dhe 

shoqërisë CEZ a.s.”. 

50) Raportet e BDO LLP dhe BDO Albania Ltd, të datës 10 Shkurt 

2014. (Raporti 1 – 153 faqe; Raporti 2 – 95 faqe; Raporti 3 – 83 faqe; 

Raporti 4 – 164 faqe). 

51) Shkresë nr. 3305/1 Prot., datë 03.06.2016 e Administratorit të 

OST-së, drejtuar Komisionit Hetimor (e cila ka bashkëlidhur 76 

shkresa zyrtare/fatura, apo vendime gjyqësore). 

52) Shkresë nr. 4856/1 Prot., datë 15.06.2016 e Administratorit të 

KESH sh.a., drejtuar Komisionit Hetimor (e cila ka bashkëlidhur të 

gjithë korrespondencat e KESh me CEZ dhe METE, sa i takon 

detyrimeve të papërmbushuara të CEZ a.s., si dhe të gjitha vendimet 

gjyqësore për paditë e ngritura në gjykatë nga KESH kundër CEZ). 

53) Shkresë nr. 8955/1 Prot., datë 08.06.2016 e Drejtorisë së 

Tatimeve, drejtuar Komisionit Hetimor (e cila ka bashkëlidhur të gjithë 

korrespondencat e organeve tatimore me CEZ, sa i takon detyrimeve 

të papërmbushuara të CEZ a.s., si dhe të gjitha vendimet gjyqësore 

për paditë e ngritura në gjykatë të fituara nga shteti shqiptar). 

 

 

 

 


