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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GRUPI PARLAMENTAR I PARTISË DEMOKRATIKE 

 
Tiranë, më ___/___/2017 

 
LËNDA: Depozitim i Kallëzimit Penal lidhur me marrëveshjen e zgjidhjes me 

mirëkuptim të mosmarrëveshjes midis Republikës së Shqipërisë dhe 

shoqërisë “CEZ” a.s. 

 

DREJTUAR: Z. ADRIATIK LLALLA  

Prokuror i Përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë 

 

 
I nderuar Z. Prokuror i Përgjithshëm, 
 
Bazuar në informacionin e plotë mbi problematikën e krijuar midis Republikës së 
Shqipërisë dhe shoqërisë “CEZ” a.s., Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike, 
denoncoi që në fillim mënyrën e “zgjidhjes” që kishte arritur të pranonte Qeveria 
Shqiptare, duke e konsideruar atë si një“zgjidhje” që dëmtonte rëndë interesin publik 
dhe gjendjen financiare të shtetit shqiptar. Pasi u njohëm me detajet e marrëveshjes, 
duke e konsideruar atë si të paligjshme dhe antikombëtare, kërkuam ngritjen e një 
Komisioni Hetimor Parlamentar, për të verifikuar ligjshmërinë e veprimtarisë së 
organeve publike apo funksionarëve publikë të përfshirë në arritjen e kësaj 
marrëveshje. 
 
Në mbështetje të nenit 77 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, Kuvendi i 
Shqipëri me vendimin nr. 31, datë 17.04.2016,miratoi ngritjen e një Komisioni Hetimor 
Parlamentar “Për të kontrolluar zbatimin e legjislacionit në fuqi dhe mbrotjen e interesit 
të shtetit shqiptar, nga realizimi i marrëveshjes për zgjidhjen me mirëkuptim ndërmjet 
Republikës së Shqipërisë dhe shoqërisë “CEZ, a. s.”, të miratuara me ligjin nr. 
114/2014, datë 31.07.2014”. Ngritja e këtij Komisioni Hetimor u bë me kërkesë të 
opozitës parlamentare, si një nga mekanizmat kushtetuese të kontrollit parlamentar dhe 
si e drejtë kushtetuese e saj, e pakushtëzuar nga vullneti i shumicës parlamentare.  
 
Mirëpo, shumica parlamentare, duke shfrytëzuar mundësinë që Komisioni Hetimor 
përbëhej në shumicë nga deputetë të mazhorancës, ka pamundësuar në disa raste 
mbledhjen e Komisionit Hetimor, duke mos rënë dakord me datën dhe orën e 
mbledhjes, dhe në disa raste duke mos marrë pjesë në mbledhje, cka ka sjell 
pamundësinë e zhvillimit të mbledhjeve të vlefshme të Komisionit. Kjo sjellje e 
mazhorancës solli zvarritjen e panevojshme të punës në Komision, duke shkaktuar 
skadimin e afatit të veprimtarisë së Komisionit Hetimor për 3 herë (afati i fundit i 
përfunduar ishte data 21 Shkurt 2017). Duke vlerësuar se mazhoranca do të vijonte me 
vendosmëri përpjekjet për të penguar funksionimin nomal të Komisionit Hetimor, 
gjykuam se vijimi i tij ishte i pamundur dhe se puna jonë duhet të përqëndrohej në 
shqyrtimin dhe vlerësimin e dokumentacionit dhe dëshmive të siguarara deri në atë fazë 
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të punës së Komisionit Hetimor. Fatmirësisht, sjellja e mazhorancës, edhe pse arriti të 
bllokonte përfundimin e veprimtarisë së Komisionit Hetimor dhe pamundësoi hartimin e 
Raportit Përfundimtar të Komisionit, nuk arriti të bllokonte mbledhjen e dokumentacionit 
të plotë mbi këtë cështje, nga të gjitha institucionet publike shqiptare, negociatori i 
caktuar nga palët, si dhe avokatët apo ekspertët teknik ndërkombëtar.  
 
Nga analiza e plotë e dokumentacionit të siguruar nga Komisioni Hetimor dhe pas 
një vlerësimi të gjithëanshëm të fakteve dhe provave mbi zgjidhjen e 
mosmarrëveshjes midis RSH dhe “CEZ” a.s., apo dëshmive të zyrtarëve publik të 
thirrur në seancë dëgjimore, anëtarët e pakicës në Komisionin Hetimor 
Parlamentar, kanë arritur në konkluzionin e pakontestueshëm se jemi përpara 
veprimeve dhe mosveprimeve, të kryera me dashje, në kundërshtim me ligjin, që 
përbëjnë mospërmbushje të rregullt të detyrës, nga disa persona që ushtrojnë 
funksione publike, dhe që i kanë sjellë shoqërisë “CEZ” a.s. përfitime material 
ose jomateriale të padrejta dhe që kanë dëmtuar interesat e ligjshëm të shtetit 
shqiptar, të qytetarëve shqiptarë dhe të personave juridikë publikë. Këto veprime 
apo mosveprime, passjellin përgjegjësi penale sipas nenit 25 dhe 248 të Kodit 
Penal, dhe në këto kushte bazuar në nenet 280 dhe 283 të Kodit të Procedurës 
Penale, parashtrojmë Kallëzimin Penal bashkëlidhur për veprën penale të 
“Shpërdorimit të detyrës”, duke parashtruar rrethanat e fakteve konkrete ku 
bazohet kallëzimi, provat e plota me të cilat vërtetohen këto fakte, si dhe 
dispozitat ligjore penale të cënuara nga veprimet dhe mosveprimet e shtetasve 1) 
Edi Rama, 2) Damian Gjiknuri, 3) Arben Ahmetaj, 4) Shkëlqim Cani, 5) Alma Hicka, 
6) Engjëll Agaçi, 7) Armer Juka, 8) Entela Cipa, 9) Aurora Alimadhi, dhe 10)të 
gjithë anëtarët e tjerë të grupit të punës që kanë nënshkruar marrëveshjen e 
zgjidhjes me mirëkuptim midis R.SH dhe “CEZ” a.s. 
 
Ne anëtarët e pakicës në Komisionit Hetimor Parlamentar, jemi njohur gjithashtu edhe 
me faktin se për disa aspekte që lidhen me këtë marrëveshje ka paraqitur Kallëzim 
Penal edhe Kontrolli i Lartë i Shtetit, si organ kushtetues i pavarur përgjegjës për 
kontrollin ekonomik e financiar të veprimtarisë së institucioneve shtetërore e të 
personave të tjerë juridikë shtetërorë, si dhe mbrojtjen e fondeve shtetërore. Gjithashtu, 
jemi njohur edhe me faktet/provat që ka hetuar organi i prokurorisë mbi bazën e këtij 
Kallëzimi Penal, të cilat përmenden në vendimin e pushimit nr. 14, datë 06.06.2016. 
Konkretisht, organi i prokurorisë ka hetuar në dy drejtime:  
 

a) të detyrimit apo jo të grupit të punës që të ushtronte veprimtarinë në përputhje 
me ligjin nr. 8480, datë 27.05.1999 “Për funksionimin e organeve kolegjiale të 
administratës publike dhe enteve publike”; 

b) nëse dëmi i shkaktuar është rrjedhojë ose jo e një procesi kompromisi, si 
element normal i një procedure negociimi. 

 
Për ne, vlerësimi nëse duhet apo jo grupi i punës të zbatonte rregullat e ligjit nr. 
8480/1999 është tërësisht irelevant në këtë cështje penale, për shkak se ka më së 
shumti natyrë administrative, sesa penale. Ndërkohë që vlerësimet e natyrës së 
proceseve të negocimit apo arritjes së kompromisit në një proces të tillë, në funksion të 
arritjes së konkluzionit nëse kemi apo jo dëm, gjithashtu i vlerësojmë irelevante për 
cështjen, sepse më së shumti kanë natyrë politiko-administrative, sesa penale.  
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Ajo që evidentohet e nevojshme të hetohet, dhe që përfshihet brenda natyrës së 
një procedimi penal, është fakti nëse grupi i punës ka ndjekur strategjinë e duhur 
të mbrojtjes së interesit publik apo interesit financiar të shtetit shqiptar, ka 
pranuar apo jo detyrime që nuk ekzistojnë apo që nuk provohen se i përkasin 
shtetit shqiptar, dhe nëse ka lëshuar dhe hequr dorë në mënyrë të paligjshme nga 
detyrime të kërkueshme sipas legjislacionit shqiptar dhe që provohen me 
dokumentacion të plotë. Këto të fundit nuk kanë të bëjnë as me kompromisin 
(politiko-administrativ) dhe as me negocimin. Grupi i punës nuk mund të jetë i 
autorizuar që të marrë përsipër detyrime që nuk provohen se ekzistojnë për 
shtetin shqiptar, apo të heq dorë nga detyrime të dokumentuara që të tretët i kanë 
shtetit shqiptar, sepse sipas nenit 4 të Kushtetutës, “e drejta përbën bazën dhe 
kufijtë e veprimtarisë së shtetit”. Pra, autoritetet publike nuk mund të veprojnë në 
tejkalim të kufijve që i vendos legjislacioni shqiptar, dhe as nuk mund të 
falin/heqin dorë, në emër të shtetit shqiptar, nga detyrime financiare që të tretet i 
kanë organeve publike apo të marrin përsipër të paguajnë në emër të shtetit 
detyrime që nuk ekzistojnë. Këtë mund ta bëjnë në një marrëdhënie të tyren 
private, por kurrësesi në ushtrim të një funksioni publik. Nëse kjo ndodh, atëherë 
nuk është as negociim dhe as kompromis, por qartësisht cenim i interesit publik 
dhe veprimtari tej kufijve që vendos legjislacioni shqiptar (e drejta). 
 
Nga analiza e plotë e dokumentacionit të administruar nga Komisioni Hetimor, rezulton 
se procesi i “negociiatave”, defactoështë 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 palë 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 vetëdorëzuar, duke lëshuar dhe duke 
falur të gjitha detyrimet e kërkueshme sipas legjislacionit shqiptar dhe që buronin nga 
zbatimi korrekt i marrëveshjes për blerjen e aksioneve, kontrata të tjera të ligjshme apo 
nga legjislacioni tatimor. Ndërkohë, rezulton e provuar nga ekspertiza tekniko-financiare 
e pavarur ndërkombëtare, si dhe avokati ndërkombëtar, 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. Për këtë shkak, nuk jemi pëprara një 
procesi ligjor negociimi, por përpara një “pazari” të qëllimshëm dhe të paligjshëm, që ka 
dëmtuar rëndë dhe në mënyrë të pakthyeshme interesat e ligjshme të shtetit shqiptar. 
 
Në këtë drejtim, në përfundim të punës në Komisionin Hetimor Parlamentar, dhe 
pas analizës së vendimit të pushimit të organit të prokurorisë, rezulton se janë 
evidentuar fakte dhe prova të reja, të pa verifikuara dhe të pa hetuara nga organi i 
prokurorisë, të cilat vetëm ose së bashku me ato që janë vlerësuar njëherë, 
tregojnë qartësisht se jemi përpara rastit klasik të shpërdorimit të detyrës nga 
funksionarët publikë që janë përfshirë apo janë përgjegjës për nënshkrimin e 
marrëveshjes për zgjidhjen me mirëkuptim të mosmarrëveshjes midis RSH dhe 
“CEZ” a.s., që i passjellë atyre përgjegjësi penale në kuptim të nenit 248 të Kodit 
Penal. Për këtë qëllim, depozitojmë Kallëzimin Penal bashkëlidhur, se bashku me 
provat shoqëruese. 
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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. Rezulton e provuar se në rastin konkret janë ezauruar 
të gjitha elementet e veprave penale “Shpërdorimi i detyrës”, 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. 
 
Konkretisht, në mënyrë të përmbledhur 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. Nënshkrimi 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 95 milionë 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 për brezat e ardhshëm, prosperitetin e 
kombit dhe mirëqenien e qytetarëve shqiptar.  
 
Për këtë arsye, nga ana e organit të prokurorisë kërkojmë regjistrimin dhe fillimin 
e procedimit penal ndaj personave të përmendur në kallëzim, 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. Gjithashtu, për shkak të 
kompleksitetit të cështjes, ngarkesës së lartë politike që ka shkaktuar kjo 
marrëveshje, si dhe interesit të lartë publik që përfshinë ajo, kërkojmë nga organi 
i prokurorisë që realizimi i hetimeve të bëhet nëpërmjet angazhimit të një grupi 
prokurorësh shqiptar të specializuar në fushën e procedimeve penale me natyrë 
financiare, nën drejtimin e Prokurorit të Përgjithshëm, 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. 
 
Transparenca mbi dëmin financiar miliona euro nga marrëveshja abuzive ndërmjet 
Republikës së Shqipërisë dhe shoqërisë “CEZ, a. s.”, është detyrim ndaj qytetarëve 
shqiptar dhe opozita parlamentare është e vendosur për ta realizuar. Në këtë drejtim, 
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duke marrë në konsideratë rolin dhe funksionin e organit të prokurorisë, si garant i 
Kushtetutës dhe ligjit, si dhe funksionimin e pavarur bazuar vetëm në Kushtetutë dhe 
ligj, 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, duke vënë përpara përgjegjësisë penale personat 
përgjegjës. 
 
Me konsideratë të lartë, 
 

DEPUTETËT: 
 

KRYETARI I KOMISIONIT HETIMOR 
 

EDMOND SPAHO 
 

  
______________________ 

 
 

ANËTARËT E KOMISIONIT HETIMOR 
 
 GENT STRAZIMIRI      JORIDA TABAKU 
  
  
 ____________________     __________________  
 
 
 
 FLORJON MIMA      HELIDON BUSHATI 
 
 
 ____________________     __________________  


