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PROKURORIA E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR 

     

TIRANË 

K Ë R K E S Ë  

PËR PUSHIMIN E PROCEDIMIT PENAL Nr.288 DATË 03 Dhjetor 2020 

GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR 

KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR 

TIRANË 

IPANDEHUR / PERSON NËN HETIM / i KALLËZUAR : 

1. D.H, i biri i D dhe i A, i datëlindjes XX.XX.XXXX, lindur në 

Petrushë Pogradec, banues në Lagj XX, me shtetësi shqiptare, me gjendje familjare 

martuar, me arsim të lartë , i dyshuar për kryerjen e figurës së vprës penale të 

"Korupsionit pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike" parashikuar nga neni 259 i 

K.Penal, përfaqësuar nga Av. B.H, Anëtar i Dhomës së Avokatisë Tiranë, me Nr. Liç. 

XXXX dhe NIPT ___________________________________________________ ; 

2. I.Z, i biri i Xh dhe i P, i datëlindjes XX.XX.XXXX, lindur dhe 

banues në Pogradec, me adresë Lagj XX, me shtetësi shqiptare, me gjendje familjare i 

martuar, i dyshuar për kryerjen e veprave penale të "Korrupsionit pasiv të personave që 

ushtrojne funksione publike" parashikuar nga Neni 259 i K.Penal, përfaqësuar nga Av. 

B.H, Anëtar i Dhomës së Avokatisë Tiranë, me Nr. Liç. XXXX dhe NIPT ; 

3. F.B, i biri i H dhe i Z, i datëlindjes XX.XX.XXXX, lindur në 

V dhe banues në P, me adresë Lagj XX, me shtetësi shqiptare, me gjendje familjare i 

martuar, me arsim të lartë i dyshuar për kryerjen e veprave penale të "Korrupsionit pasiv 

të personave që ushtrojnë funksione publike" parashikuar nga Neni 259 i K.Penal, 

përfaqësuar nga Av. B.H, Anëtar i Dhomës së Avokatisë Tiranë, me Nr. Liç. XXXX dhe 

NIPT _____________________________________________ ; 
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VIKTIMA: Nuk ka në këtë procedim penal 

Në përfundim të hetimit të procedimit penal nr.288 të vitit 2020, të filluar në datën 03 

Dhjetor 2020, kundër personave nën hetim D.H, I.Zd he F.B, si persona të dyshuar sejcili për 

kryerjen e figurave të veprave penale të "Korrupsionit pasiv të personave që ushtrojnëfunksione 

publike" parashikuar nga neni 259 I, ka rezultuar si më poshte vijon. 

Rrethana Proceduriale 

Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec, ka regjistruar procedimin 

penal Nr. 214 të vitit 2019 për veprat penale të "Korrupsionit pasiv të personave që ushtrojnë 

funksione publike" dhe "Shpërdorim detyre" parashikuar nga nenet 259 dhe 248 të K.Penal. 

Nga sa rezulton nga tërësia e materialit hetimor, oficerët e policisë gjyqësore në 

Komisariatin e Policisë Pogradec, në kohë të ndryshme përgjatë tre viteve të fundit, kanë 

kapur në Territorin e Qytetit të Pogradecit, një sërë kamionësh të ngarkuar me lëndë drusore, 

drejtuesit e të cilëve, qarkullonin pa dokumentacionin përkatës për ngarkesen që po 

transportohej. Në kohë të ndryshme oficerët e policisë gjyqësore kanë administruar këtë 

informacion, i cili pasi është analizuar është konkluduar se kishte dyshime se drejtuesit e 

mjeteve të transportit favorizoheshin nga Inpektorët e Inspektoriatit Shtetëror të Zyrës së 

Mjedisit dhe Ujrave në Qarkun e Korçës. Kjo dhe për faktin që shumica e kamionëve ishin 

kapur gjatë qarkullimit të tyre nga oficerët e policisë gjyqësore të Komisariatit të Policisë 

Pogradec, të cilët herë kanë referuar veprën penale në Prokurorinë Pranë Gjykatës së Shkallës 

së Parë Pogradec, herë i kanë raportuar rastet pranë Inspektoriatit përkatës, me qëllim 

marrjen e masave administrative sipas rastit. Ndërkohë nga ana e vetë inspektorëve të 

Inspektoriatit të Mjedisit dhe Ujrave për Qarkun Korçë, ishin marrë shumë pak masa 

administrative dhe nuk ka patur asnjë rast të referuar në Prokurori, për veprën penale të 

"Prerjes së paligjshme të pyjeve" parashikuar nga neni 205 i K.Penal. 

Në rrethanat e sipërcituara, është marrë informacion se Inspektorët të cilët mbulonin 

Territorin e Qytetit të Pogradecit, kanë qenë të pandehurit D.H, I.Z dhe F.B. 

Në këto rrethana, është regjistruar procedimi penal, dhe është kërkuar në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Pogradec, autorizimi i përgjimeve të numrave të telefonit të këtyre shtetasve. 

Në përfundim të fazës hetimore, nga ana e Prokurorit të çështjes në Prokurorinë Pranë 

Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec, pasi janë komunikuar akuzat, është kërkuar në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pogradec-gjyqtari i seancës paraprake pushimi i akuzës për 

veprën penale të “Korrupsionit pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike" parashikuar 

nga neni 259 i K.Penal, dhe dërgimi në gjykim i procedimit penal, për të tre të pandehurit 
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I.Z, F.B dhe D.H të akuzuar për kryerjen e figurës së veprës penale të "Shpërdorimit të detyrës" 

parashikuar nga neni 248 i K.Penal. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec, në seancë paraprake, me vendimin Nr.477- 220 

datë 16 Korrik 2020, duke qenë se nuk ishte kompetente nga pikëpamja lëndore për 

shqyrtimin e akuzave për veprën penale të "Korrupsionit pasiv të personave që ushtrojnë 

funksione publike" parashikuar nga nenet 259 i K.Penal, duke përfshirë dhe kërkesën e 

prokurorit për pushimin e akuzës për këtë figure vepre penale, bazuar në nenet 75/a, 80 dhe 

83 të Kodit të Procedurës Penale, ka shpallur moskompetencën lëndore dhe i ka dërguar 

aktet në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë Për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 

Tiranë. 

Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në 

seancë paraprake, me vendimin Nr, 53 Akti. Datë 03 Shtator 2020 dhe vendimin e datës 13 

Nëntor 2020, duke qenë se kërkesa e prokurorit për pushimin e procedimit penal për veprën 

penale të "Korrupsionit pasiv të prsonave që ushtrojnë funksione publike" parashikuar nga neni 

259 K.Penal, është bërë nga një prokuror jokompetent nga pikëpamja lëndore, duke qenë se 

janë shkelur kushtet për të drejtën e prokurorit për ushtrimin e ndjekjes penale për këtë vepër 

penale, bazuar në nenin 128/a paragrafi 1 pika e b e Kodit të Procedurës Penale, ka shpallur 

absolutisht të pavlefshme këtë kërkesë të prokurorit, dhe ka kthyer aktet Prokurorisë së 

Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, duke urdhëruar prokurorin të 

regjistrojë pocedimin penal, dhe të kryejë veprimet e nevojshme hetimore. 

Mbi këtë bazë, Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, 

ka regjistruar procedimin penal Nr. 288 të vitit 2020, në ngarkim të shtetasve D.H, I.Z e F.B, 

si persona të dyshuar e figurës të veprave penale "Korrupsionit pasiv të personave që ushtrojnë 

funksione publike" parashikuar nga nenet 259 I K.Penal, dhe njëkohësisht të akuzuar sejcili 

prej tyre për kryerjen e figurës së veprës penale të "Shpërdorimit të detyrës" parashikuar nga 

neni 248 I K.PenaL 

Me vendimin e datës 22 Dhjetor 2020, duke qenë se veprimet hetimore për veprën 

penale të "Korrupsionit pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike" parashikuar nga neni 259 

I K.Penal, kanë qenë të plota dhe nuk është provuar kryerja e kësaj vepre penale, ndërkohë 

që për veprën penale të "Shpërdorimit të detyrës" parashikuar nga neni 248 I K.Penal, nevoitej 

kryerja e veprimeve të tjera hetimore, është ndarë procedimi penal, duke u regjistruar 

procedimi penal me vehte Nr. 288 në ngarkim të personave nën hetim për veprën penale të 

"Korrupsionit pasiv të personave cjë ushtrojnë funksione publike" parashikuar nga neni 259 I 

K.Penal dhe procedimi penal Nr. 288/1 në ngarkim të të pandehurve të akuzuar sejcili për 

krerjen e figurës së veprës penale të "Shpërdorimit të detyrës" parashikuar nga neni 248 I 
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K.Penal. 

Rrethat e faktit dhe provat e administruara 

Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, ka regjistruar 

procedimin penal Nr. 288 të vitit 2020, në ngarkim të të pandehurve D.H, I.Z dhe F.B, të 

dyshuar për kryerjen e figurës së veprës penale të "Korrupsionit pasiv të personave që ushtrojnë 

funksione publike" parashikuar nga neni 259 i K.Penal. 

Nga sa rezulton nga tërësia e materialit hetimor, oficerët e policisë gjyqësore në 

Komisariatin e Policisë Pogradec, në kohë të ndryshme përgjatë tre viteve të fundit, kanë 

kapur në Territorin e Qytetit të Pogradecit, një sërë kamionësh të ngarkuar me lëndë drusore, 

drejtuesit e të cilëve, qarkullonin pa dokumentacionin përkatës për ngarkesen që po 

transportohej. Në kohë të ndryshme oficerët e policisë gjyqësore kanë administruar këtë 

informacion, i cili pasi është analizuar ështe konkluduar se kishte dyshime se drejtuesit e 

mjeteve të transportit favorizoheshin nga Inpektorët e Inspektoriatit Shtetëror të Zyrës së 

Mjedisit dhe Ujrave në Qarkun e Korçës. Kjo dhe për faktin që shumica e kamionëve ishin 

kapur gjatë qarkullimit të tyre nga oficerët e policisë gjyqësore të Komisariatit të Policisë 

Pogradec, të cilët herë kanë referuar veprën penale në Prokurorinë Pranë Gjykatës së Shkallës 

së Parë Pogradec, herë i kanë raportuar rastet pranë Inspektoriatit përkatës, me qëllim 

marrjen e masave administrative sipas rastit. Ndërkohë nga ana e vetë inspektorëve të 

Inspektoriatit të Mjedisit dhe Ujrave për Qarkun Korçë, ishin marrë shumë pak masa 

administrative dhe nuk ka patur asnjë rast të referuar në Prokurori, për veprën penale të 

"Prerjes së paligjshme të pyjeve" parashikuar nga neni 205 i K.Penal. 

Në rrethanat e sipërcituara, është marrë informacion se Inspektorët të cilët mbulonin 

Territorin e Qytetit të Pogradecit, kanë qenë të pandehurit D.H, I.Z dhe F.B. 

Në këto rrethana, është regjistruar procedimi penal, dhe është kërkuar në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Pogradec, autorizimi i përgjimeve të numrave të telefonit të këtyre 

shtetasve. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec, me vendimin Nr. 93 datë 11 Qershor 2020, ka 

autorizuar përgjimin e telekomunikimeve, nga të cilat janë përfituar të dhëna me interes për 

hetimin. Nga analizimi i të dhenave të përgjimeve telefonike, ka rezultuar se Inspektorët e 

Inspektoriatit të Mjedisit dhe Ujrave në Qarkun Korçë, shpesh komunikojnë me drejtuesit e 

mjeteve që transportojnë lënde drusore, dhe madje dhe i kanë njoftuar për grupe kontrolli të 

mundshme që shkonin nga Inspektoriati Qëndror nga Tirana, duke ju kërkuar që të mos 

lëviznin ato ditë. 

Gjithsesi nga tërësia e veprimeve hetimore, nuk janë arritur që të provohet tej çdo 

dyshimi të arsyeshëm, ekzistenca e figurës së veprës penale të "Korrupsionit pasiv të personave 

që ushtrojnë funksione publike" parashikuar nga neni 259 i K.Penal, ndërkohë që nga 

komunikimet e shpeshta të inspektorëve, personave nën hetim D.H, I.Z dhe F.B me drejtuesit 

e mjeteve që transportonin lëndë drusore pa u paisur me lejen përkatëse, si dhe përmbajtja e 

bisedave, rezulton një bashkëpunim i tyre për lejimin e automjeteve të qarkullojnë lirisht. Në 
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këto rrethana, Inspektorët e Inspektoriatit të Mjedisit dhe Ujrave në Qarkun Korçë, jo vetëm 

nuk ushtronin në përputhje me ligjin kompetencat e tyre, për ndalimin e kësaj veprimtarie të 

kundërligjshme, jo vetëm nuk përpiqeshin ta ndalonin atë, por ju krijonin lehtësia drejtuesve 

të mjeteve, me qëllim përfitimin për këta të fundit, dhe nga ana tjetër vinin në lidhje të 

drejtpërdrejtë shkakësore dhe demtimi dhe shkatërrimi i habitatit pyjor, një pjesë e të cilave 

në Territorin e Qytetit të Pogradecit, janë shpallur dhe Zonë e Mbrojtur. Nga sa më sipër, tre 

të pandehurit D.H, I.Z dhe F.B, kanë konsumuar elementët e figurës së veprës pnale të 

"Shpërdorimit të detyrës" parashikuar nga neni 248 i K.Penal, ndërkohë që nuk është arritur të 

provohet ekzistenca e figurës së veprës penale të "Korrupsionit pasiv të personave që ushtrojnë 

funksione publike" parashikuar nga neni 259 i K.Penal. 

Nga sa rezulton nga tërësia e materialit hetimor, nga kqyrja e aparatit telefonik të 

shtetasit Marenglen Shkullaku, rezulton se në datën 11 Qershor 2019 në harkun kohor 

18:15:52 deri në orën 18:26:35, shtetasi Maringlen Shkullaku, nga numri i tij i telefonit +355 

68 32 19 949 ka shkëmbyer disa sms me numrin e telefonit me personin nën hetim I.Z, i cili 

posedon numrin e telefonit XXXX. Nga këto biseda me mesazhe telefonike s.m.s. rezulton se 

i pandehuri I e njofton shtetasin M.Sh që në dy ditët në vijim të mos lëvizë, për shkak se 

priten kontrolle nga grupet që vijnë nga Tirana. 

Po kështu nga raportet e shërbimit të punonjësve të policisë Bardhyl Mehmeti dhe 

Arsen Spaholli, rezulton se në datën 07 Qershor 2019 dhe 06 Shtator 2019, shtetasi Maringlen 

Shkullaku është kapur nga punonjësit e policisë përkatësisht në Qytetin e Pogradecit në 

Rrugën e Spitalit në datën 07 Qershor 2019 dhe në datën 06 Shtator 2019 në Fshatin Stropcke, 

duke drejtuar automjetin me targë PG XXXX B kamionçinë të ngarkuar me 5 m lëndë drusore, 

për të cilën nuk kishte dokumentacionin e nevojshëm. 

Në datën 28 Mars 2019 shtetasi Urim Beçoku, është kapur nga punonjësit e policisë të 

Komisariatit të Policisë Pogradec, në afërsi të Fshatit Gruanjas, duke drejtuar automjetin tip 

IFA pa targa, në të cilën kishte ngarkuar lënde drusore dhe po e transportonte pa lejen 

përkatëse. Po kështu nga bisedat telefonike të përgjuara, rezulton se në datat 20 Qershor 2019, 

21 Qershor 2019, 22 Qershor 2019 dhe 25 Qershor 2019, ky shtetas nga numri i tij i telefonit 

XXXX ka bërë disa biseda telefonike me numrin e telefonit XXXX i cili i përket Inspektorit të 

Inspektoriatit Pyjor D.H, nga të cilat rezulton se ata kanë njohje me njëri tjetrin, dhe se Danieli 

i krijon favore për transportimin e drurëve të zjarrit pa dokumentacionin përkatës. Në 

deklarimet e tij shtetasi U.B, nuk pranon faktin që Inpektorët e Inspektoriatit Shtetëror të 

Zyrës së Mjedisit dhe Ujrave në Qarkun e Korçës, i pandehuri D.H i ka krijuar favore në lidhje 

me transportimin pa dokumentacionin përkatës të lëndes drusore. 

Në datën 23 Qershor 2019, shtetasi A.Th zhvillon një sërë bisedash telefonike nga 

numri i tij i telefonit XXXX me Inspektorët e Inspektoriatit Shtetëror të Zyrës së Njedisit dhe 

Ujrave në Qarkun e Korçës, personat nën hetim D.H dhe I.Z, nga të cilët duket se këta të 

fundit e kanë favorizuar shtetasin A.Th, për transportimin e druve të zjarrit pa 

dokumentacionin përkatës. 

Në datën 17-26 Qershor 2019 shtetasi N.M nga numri i tij i telefonit XXXX me shtetasit 

D.H i cili posedon numrin e telefonit XXXX dhe numrin e telfonit XXXX që i përket shtetasit 
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F.B, biseda nga të cilat duket sikur inspektorët po e favorizojnë shtetasin Namik Molla, duke 

i krijuar lehtësira, për transportimin e druve të zjarrit. 

Në datën 22 Qershor 2019 shtetasi S.M nga numri i tij i telefonit XXXX ka biseduar në 

telefon me numrin e telefonit XXXX i cili përdoret nga shtetasi D.H, nga i cili ka dyshime se 

ky i fundit e favorizon shtetasin S.M, për transportin e lëndes drusore, pa pasur 

dokumentacionin përkatës. 

Në datën 29 Qershor 2019 shtetasi E.M nga numri i tij i telefonit XXXX ka biseduar ne 

telefon me numrin XXXX që i përket të pandehurit D.H, dhe nga biseda duket sikur Danieli 

i jep leje për të shkuar të nesërmen pasi nuk e ka njeri mendjen, duke qenë se janë zgjedhjet. 

Ka dyshime se shtetasi D.H, i ka dhenë leje shtetasit E.M për të bërë transportimin e një sasie 

lënde dru zjarri. Në deklarimet e tij shtetasi E.M, deklaron se e ka pyetur D nëse mund të 

transportojë drutë e tij dhe të vëllait të tij nga Fshati Osnat në Fshatin Veliternë Korçë. 

Në datën 26 Qershor 2019 shtetasi Çaush Krasta nga numri i tij i telefonit +355 68 46 

11 111 ka bërë një bisedë telefonike me numrin e telefonit XXXX që i përket të pandehurit 

D.H, dhe në bisedë e sipër, D i thotë që të mos lëvizë këto ditë. Në deklarimet e tij shtetasi 

Ç.K, deklaron ndër të tjera se nuk ka bërë biseda për transportin e druve, por për një automjet 

që e ka për të shitur. 

Nga sa më sipër, në analizë të dhënave të sipërcituara dhe provave të administruara, 

nuk është provuar që personat nën hetim D.H, I.Z dhe F.B me veprimet e tyre, të kenë 

konsumuar elementët e figurave të veprave penale për të cilat është regjistruar procedimi 

penal Korrupsionit pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike" parashikuar nga neni 259 i 

K.Penal. Për këto arsye procedimi penal duhet të pushojë.  
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Vepra penale e "Korrupsionit pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike" 

parashikuar nga neni 259 i K.Penal, kryehet në disa forma, nëpërmjet "kërkimit", "marrjes" 

drejtpërdrejt ose tërthorazi i "çdo përfitimi të parregullt" apo nëpërmjet "pranimit të një oferte 

apo premtimi që vjen nga ndonjë përfitim i parregullt" . 

Pra ne çdo rast, "kërkimi" ose "marrja" apo "pranimi" duhet të lidhen më një "përfitim 

të parregullt". Pra duhet të ekzistojë "përfitimi i parregullt i zyrtarit”, qofte dhe kur ai mbetet 

edhe thjesht në shfaqien e vullnetit nëpërmjet "kerkimit" nga ana e zyrtarit, si subjekt i 

posaçëm i kësaj vepre penale. 

Në rastin konkret, nuk është provuar asnjë rrethane, apo mënyrë e tillë e kryerjes 

së veprës penale, si rrjedhojë fakti në ketë aspekt nuk përbën vepër penale, dhe procedimi 

penal duhet të pushojë. 

Në këto kushte, në mbështetje të nenit 329/a dhe 329/b si dhe nenxt 190/lpika b të 

Kodit të Procedurës Penale, 

K Ë R K O J M Ë :  

1. Pushimin e procedimit penal Nr.288 të vitit 2020, ndaj personave nën hetim D.H, I.Z 

dhe F.B të dyshuar për kryerjen e veprave penale të "Korrupsionit pasiv te personave 

që ushtrojnë funksione publike" parashikuar nga neni 2591 K.Penal. 
 

P R O K U R O R  

 


