
 

 

 

PROKURORIA E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR 

TIRANË     

Tiranë me 05.05.2020 

K Ë R K E S Ë  
“Për pushimin e çështjes”  

Kërkues: Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, Tiranë. 

Objekti: Kërkesë për pushimin e hetimeve të çështjes penale nr.27 të vitit 2020.  

Drejtuar: Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë Kundër Korrupsionit dhe Krimil të Organizuar, 

Tiranë. 

Baza Ligjore: Nenet 328 dhe 329 të K.Pr.Penale.  

I/E nderuar Z/ZJ. Gjyqtar! 

I. Rrethanat proceduriale. 

Në Prokurorinë e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, Tiranë, me datë 

20.01.2020 ka ardhur për kompetencë lëndore procedimi penal nr.1502 të vitit 2019, i Prokurorisë 

së Rrethit Gjyqësor Sh, në zbatim të parashikimeve të nenit 75/a të K.Pr.Penale. 

Me vendimin e datës 22.01.2020, Prokuroria e Posaçme KundërKorrupsionit dhe Krimit lë 

Organizuar, Tirane, ka vendosur pranimin e akteve dhe ka regjistruar,procedimin pena! nr.27, 

për 

veprën penale të "Shperdorimit të detyrës” dhe “Korrupsionit pasiv i personave që ushtrojnë 

funksione publike”, në bashkëpunim, parashikuar nga neni 248, 259 dhe 25 të Kodit Penal . 

II. Rrethanat e faktit dhe veprimet hetimore të kryera. 

Me datë 30.07.2019, Drejtoria Vendore e Policisë Sh ka referuar materialin me të dhëna dhe 

dyshime të mbledhura nga shërbimet e policisë të Komisariateve Sh dhe Malësi e Madhe. Në 

materiaiin e dërguar nga policia e shtetit referoheshin  dyshime se në zonën e Malësisë së Madhe 

dhe të Dukagjinit po pritej fondi i pyjeve duke e shpyllëzuar atë në kundershtim me Iigjin duke 

u mbështetur dhe bashkëpunuar me punonjës të administratës shtetërore në Bashkinë Sh. Sipas 

informacionit të dërguar në Prokurori pretendohej se këtë aktivitet e ushtronin disa firma të 

liçencuara për prerjen e pyjeve në Qarkun Sh, nga persona të zonës që kishin kamionë dhe 

transportonin lëndë drusore nga malet në qytet.  

Nga të dhënat e dërguara në informacion pretendohej se këtë aktivitet e mbështeste shtetasi E.S, 

me detyrë Kryeinspektor i Inspektoriatit të Mjedisit, Pyjeve, Ujrave dheTurizmit Bashkia Sh në 

bashkëpunim me vartësit e tij. Sipas informacionit pretendohej E.S u siguronte mbrojtje dhe 

paprekshmëri të gjithë personava që bënin transportin e lëndës drusore dhe druve të zjarrit 



kundrejt pagesës nga 10.000 deri në 25.000 Lekë nga zona ku priten d rutë dhe transportimin e 

tyre në qytet apo vendin që kanë destinacionin perfundimtar.  

Sipas informacionit të shërbimeve të policisë Sh shtetasi E.S mbulonte nga 12-16 rrugë me 

kamiona të cilët ishin të ngarkuar me lëndë drusore, në 24 orë. Eugerti me vepri met dhe 

mosveprimet duke marrë rryshfet pretendohej se u siguronte mbrojtje shkelësve të ligjit, e më 

konkretisht personave që demtonin pyjet, për prerjen e të cilave ka edhe një kufizim nga Qeveria 

Shqiptare. 

Sipas informacionit të policisë gjyqësore pretendohej se Eugerti bashkëpunon në këtë aktivitel të 

paligjshëm me shtetasin O.Gj i cili është me detyrë “Inspeklor prcmë SHPUT Tiranë ". Sipas 

informacionit të siguruar nga Policia Gjyqësore në Drejtorinë e Policisë Sh, Oltioni shkon në 

qytetin e Shkodrës me preteksin e shërbimeve dhe ndan përfitimet monetare lë paligjshme me 

shtetasin E.S. Nga te dhënat e dërguara në informacionin e referimit rezulton se këta dy shtetas 

E.S dhe O.Gj kanë kryer edhe ndikime konkrete të paligjshme.  

Pasi është regjistruar procedimi penal, shërbimet e policisë gjyqësore i kanë kërkuar informacion 

për aktivitetet që ka liçencuar Bashkia Sh në lidhje me prerjen e pyjeve dhe me shkresën 

nr.l9841/1 Prot të datës 26.11.2019, të Bashkiës Sh sqarohet se autoriteti që pajis me liçencë 

persona fizik apo juridik është vetëm Qëndra Kombëtare e Biznesit QKB.  

Bashkia Sh sqaron se nuk ka asnjë kontratë shërbimi për prerje pyjesh apo punime të kësaj natyre 

me asnjë subjekt judidik apo fizik në fondin pyjor në administrim të Bashkisë Sh. 

Me datë 17.12.2019 është pyetur shtetasi O.Gj dhe ka deklaruar se unë jam Inspektor pranë 

ISHMUPT -Tiranë në sektorin e Inspektimeve në Mjedis prej vitit 2013. Detyra ime është 

të inspektoj subjektet që operojnë brenda Qarkut Tiranë dhe nuk kam asnjë lidhje me asnjë 

Qark apo Bashki tjetër të Shqipëris. Nuk kam asnjë njohje dhe asnjë dijeni me asnjë person 

që pret fondin pyjor në Sh as me persona pergjegjës të kësaj Bashkie.  

Po me datë 17.12.2019 është pyetur shtetasi E.S dhe ka deklaruar se unë jam Krye-

Inspektor i komanduar pranë ISHMUPT - Sh që prej muajit Prill 2019. Detyra e 

inspektoriatit tonë është të inspektojë subjektet që operojnë brenda Qarkut Sh. Gjatë 

ushtrimit të detyrës sa herë kam rënë në dijeni të demtimit të fondit pyjor në Qarkun Sh 

kam marrë masa duke ngritur grupet e punës për kontrollin dhe verfikimin e 

dokumentacionit duke e goditur këtë fenomen. 

?



 

Nga këqyrja e bërë në faqen zyrtare të ISHMPTU ka rezultuar se shtetasi O.Gj është punonjës i 

këtij institucioni në listën e punonjësve të Drejtorisë së Qarkut Tiranë dhe në asnjë rasi nuk ka 

qënë as i punësuar apo i deleguar në Drejtorinë Sh. 

Me shkresën nr.1117.prot të datës 05.02.2020 i është kërkuar Inspektoriatit Shtetëror të Mjedisit, 

Pyjeve, Ujrave dhe Turizmit Tiranë, informacion nëse shtetasi O.Gj ishte i punësuar pranë këtij 

institucioni dhe nëse po prej sa kohesh ishte.  

Në përgjigjen me nr.573/l.Prot të datës 11.02.2020, e dërguar nga ISHMPU dhe Turizmi 

konstatohet se shtetasi O.Gj: 

Eshtë i punësuar në zbatim të urdhrit nr.1150 datë 06.11.2013 me detyrë Inspektor në 

Agjensinë Rajonale të Mjedisit Qarku Tiranë.  

Në kuadër të ristrukturimit të këtij inspektoriati shtetasi O.Gj është emëruar me urdhrin 

me nr.1627 datë 21.02.2014 me detyrë Inspektor në Sektorin e Inspeklimil Mjedisor, në 

Inspektoriatin Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave Tiranë.  

Me datë 17.12.2019 është pyetur si person që tregon rrethana të hetimit shtetasi E.S, me detyrë 

Kryeinspektor i ISHMUPT - Sh ku nga përmbajtja e proces-verbalit konstatohet se ai ka ardhur 

në dijeni të faktit që ndaj tij ekzistonin dyshime se kishte konsumuar veprën penate të 

“shperdorimit të detyrës” dhe atë të “Korrupsionit pasiv të personave që ushtrojnë funksione 

publike’*. 

Po më datë 17.12.2019 është pyetur në cilësinë e personit që tregon rrethana të hetimit shtetasi 

O.Gj me detyrë Inspektor të ISHMUPT - Tiranë ku nga përmbajtja e proces-verbalit konslatohet 

se ai ka ardhur në dijeni të faktit që ndaj tij ekzistonin dyshime se kishte konsumuar veprën penale 

të “shperdorimit të detyrës” dhe atë të “Korrupsionit pasiv të personave që ushtrojnë funksione 

publike”. 

Në analizë dhe vlerësim si të dyshimeve të pretenduara në informacionin par aprak të poiicisë 

gjyqësore por edhe dhe veprimeve hetimore të kryera në vazhdim të hetimeve konstatohet se nuk 

ka rezultuar se, asnjë rrethanë konkrete për ekzistencën e fakteve penale të shpërdorimit të 

detyrës, apo të korrupsionit pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike. 

Më konkretisht: 

Për shtetasin, E.S me detyrë Kryeinspektor i komanduar pranë ISHMUPT - Sh, nga hetimi nuk 

është administruar asnjë provë apo e dhënë që e implikon, në kryerjen apo moskryerjen së detyrës 

në kundërshtim me ligjin duke përfituar apo duke abuzuar me të.  

Shtetasi O.Gj nuk rezulton të ketë lidhje funksioni apo detyre me Inspektoriatit Shtetëror të 

Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Dega Rajonale Sh, për të kryer ose mos kryer një veprim 

që Iidhet me detyrën në kundërshtim me iigjin.  

Si formë tipike për këtë lloj hetimi do të duhej të ndiqej ajo proaktive, e cila është e pamundur 

ne vazhdim, sidomos edhe për shkak të një “gabimi taktik”, të kryer nga Prokuroria e R rethit 

Gjyqësor
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Sh, (vlerësuar si i tillë nga ana jonë), siç është pyetja e shtetasve S dhe Gj. Nëpërmjet pyetjes këta 

shtetas vijnë në dijeni të faktit që ekziston një hetim dhe marrin masa pcr ndërprerje të veprimeve 

të kundraligjshme, bazuar kjo gjithmonë në hipotezën që informacionel paraprake të policisë 

gjyqësore, janë të vërteta.  

Si përfundim, duke vlerësuar në tërësi rrethanat e këtij procedimi penal, burimet e provave ku aio 

mbështeten dhe vlerën e tyre provuese, arrihet në përfundimin që he timet duhet të pushohen pasi 

nuk provohet ekzistenca e fakteve penale të referuar nga policia gjyqësore.  

Për sa më sipër, si dhe bazuar në neneve 328/1, gërma (a) dhe 329/a të K.Pr.Penale;  

K Ë R K O J ;  

Pushimin e çështjes penale nr.27 të vitit 2020 të regjistruar për veprën penale të “Shpërdorimii të 

detyrës”, dhe uKormpsionilpasiv tëpersonave qe ushtrojnë funksione publike' në bashkëpunim, e 

parashikuar nga nenet 248, 259 dhe 25 të Kodit Penal. 

PROKURORI  

Në mbështetje të nenit 329/a/3 të K.Pr.Penale, kërkesës i bashkohen aktet dhe provat si 

më poshtë; 

1. Urdhër për rregjistrimin e proçedimit penal datë 28.09.2019, të prokurorit Xh.L, 

Prokuror në Prokurorin e Rrethit Gjyqësor Sh. 

2. Urdhër për kryerjen e veprimeve hetimore datë 05.11.2019;  

3. Informacion për referimin e veprës penale datë 30.07.2019  

4. Kërkesë për lejimin e pergjimit i datës 30.07.2019.  



 

5. Procesverbal për marrrjen e të dhënave të sjtetasit O.Gj datë 17.12.2019. 

6. Procesverbal për marrrjen e të dhënave të sjtetasit Eugert Saliaj datë17.12.2019. 

7. Shkresë drejtuar Bashkis Sh me nr.8422.Prot datë 15.11.2019 

8. Pergjigje e Bashkis Sh me nr,19841/l.Prot datë 26.11.2019 

9. Relacion i Of.Pol.Gjyqësore 

10. Vendim për shpalljen e moskompetencës datë 14.01.2020;  

11. Formular për trajtimin e procedimit penal datë 21.01.2020.  

12. Vendim për pranimin e akteve dhe rregjistrimin e procedimit penal me i datës 22.01.2020.  

13. Procesverbali kqyrjes dhe marrjes së të dhënave datë 05.02.2020; 

14. Shkresa nr.1117.prot, datë 05.02.2020 derguar ISHMPUT; 

15. Pergjigje me nr.573/l.prot, datë 11.02.2020 e Inspektoriatin Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve 

dhe Ujrave Tiranë, së bashku me aktet bashkëngjitur.  

16. Aktet e tjera të bashkëngjitur kërkesës për pushimin e çështjes penale.  


