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PARATHËNIE

Rruga drejt Evropës
Vitin e kaluar, në 1 korrik, Bashkimi Evropian 

(BE), mirëpriti Kroacinë si anëtaren e 28-të të 

BE-së dhe si vëndi i parë që përfundoi proçesin e 

stabilizim-asocimit.

Kjo pasi Bullgaria dhe Rumania ishin futur në BE 

përpara se të tregonin se ishin në gjendje të lufto-

nin korrupsionin dhe krimin e organizuar në të 

gjitha nivelet. Pas gabimit me Bullgarinë dhe 

Rumaninë BE-ja priste që Kroacia të sillte prova 

për përshtatshmërinë e saj për anëtare përpara se 

bisedimet të mbylleshin. BE-ja donte që Kroacia 

të kishte një histori të qartë dënimesh të rasteve 

të korrrupsionit në nivele të larta.

Kroacia ja arriti. Ajo hetoi e dënoi ish-kryeminis-

trin Ivo Sanader në një rast korrupsioni për marr-

jen e 10 milion euro rryshfet nga firma hungare-

ze e austriake energjitike. Rasti i Kroacisë tregon 

se korrupsioni në nivele të larta mund të ndodhë 

kudo dhe duhet të luftohet zellshëm nga vendet 

e BE-së dhe nga vendet kandidate.

Proçesi i integrimit sot bazohet mbi kushte të 

rrepta, të drejta dhe mbi mësimet nga gabimet e 

anëtarësimeve të kaluara. Një ndër mësimet kyçe 

ka qenë se fillimisht duhen respektuar parimet 

themelore. Le të përmendim disa parime theme-

lore bazuar në kriteret e Kopenhagenit:

Së pari, shteti ligjor është kushti kryesor i inte-

grimit. Përqasja e re ndaj kushtit të shtetit ligjor, 

ndërmarë në vitin 2011, kërkon gjithashtu dhe 

një ndryshim kulturor. Kjo kërkon që në fillim 

të proçesit vendet të sigurojnë që kanë kapacitet 

administrativ dhe vullnet politik. Kështu vendet 

kanë kohë të plotë për të zbatuar ligjet dhe për të 

bërë reforma të thella dhe të pakthyeshme. Në 

këtë mënyrë sigurohet që qytetarët të shikojnë 

dobitë gjatë gjithë proçesit dhe jo vetëm në fund 

të tij.

Shteti ligjor ka gjithashtu rëndësi të madhe eko-

nomike sepse krijon siguri dhe konfidencë tek 

investitorët-sidomos në sektorin energjitik-pran-

daj ka rol kyç në reformat ekonomike. Qytetarët 

kanë nevojë dhe kërkojnë një sistem ligjor e rre-

gullator transparent, efektiv dhe të paanshëm.

Së dyti, në këtë raport po japim propozime 

konkrete si vendet e Ballkanit Perëndimor të 

forcojnë ligjet mbi ekonominë. Të gjithë janë të 

prekur nga papunësia e lartë. Të rinjtë e papunë 

kanë nevojë për marrjen e masave, për vendime, 

për punë, prandaj ka rëndësi realizimi i reforma-

ve që të kenë rritje.

Anëtarët e ardhshëm të BE-së përballen me sfida 

të rëndësishme në fushën e efiçencës energjitike 

për shkak të prodhimit të ulët të energjisë dhe 

konsumit të lartë të saj. Investimet e financuara 

nga BE në kursimin e energjisë në ndërtesa kanë 

sjellë përfitime të trefishta: në mjedis, ekonomi 
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dhe punësim.Megjithatë ka ende shumë për 

të bërë, përfshirë përmirësimin e efiçencës në 

transmetim dhe nxitjen e një kulture kursimi.

Së treti, nënvizojmë rëndësinë e funksionimit 

dhe garantimit të demokracisë dhe të gjithëpër-

fshirjes në proçeset demokratike nga institucio-

net publike. Legjislaturat kombëtare kanë një rol 

thelbësor në zbatimin transparent dhe demokra-

tik të gjithë politikave, përfshirë ato energjitike.

Së katërti, raporti ynë fokusohet tek respekti i 

të drejtave të njeriut. BE-ja promovon lirinë e 

shprehjes në proçesin e integrimit dhe mbështet 

arritjet e gazetarisë investigative. Disa nga këto 

arritje përmenden në këtë raport. Vendet kandi-

date dhe synyese për kandidaturë në BE duhet të 

sigurojnë që media të punojë pa u trembur nga 

dhuna e kërcënimet.

Këto parime mundësojnë një proçes integrimi 

Evropian të fuqishëm dhe transparent. Një 

proçes integrimi ku kandidatët dhe aspirantët 

për kandidatë bëhen të besueshëm përmes refor-

mave dhe zbatimit të ligjit. Përkushtimi kundër 

korrupsionit dhe krimit të organizuar deri në ni-

vele të larta; përkushtimi për administratë efekti-

ve dhe transparente dhe për një shoqëri civile të 

fuqishme, janë elementë kyçë të nevojshëm gjatë 

integrimit në BE. Në sektorin energjitik këto ele-

mentë janë po aq të domosdoshme. Studimet 

e paraqitura në këtë raport tregojnë se frutet e 

investimeve në këtë sektor janë të mëdha si dhe 

po aq të mëdha janë tundimet.

Komuniteti i Energjisë zhvilloi një Strategji 

Energjitike Rajonale në 2012, e cila parashikon 

pothuaj 30 miliard euro investime në Evropën 

Jug-Lindore në dekadën në vijim. Kjo është një 

mundësi e madhe dhe një sprovë për vlerat mbi 

të cilat është ndërtuar BE: demokracinë, shtetin 

ligjor dhe të drejtat e njeriut. Këto investime 

mund të transformojnë ekonomitë e rajonit dhe 

do i ndihmojnë të jenë konkurrente në tregun 

Evropian.

Ngjarjet e fundit në Ukrainë kanë nënvizuar 

rëndësinë e sigurisë energjitike për Evropën. 

Reformat e integrimit duhet të bashkërendohen 

me zhvillimin e një infrastrukture energjitike të 

qëndrueshme në vendet e Europës-Juglindore. 

U takon udhëheqësve dhe shoqërisë civile, të 

ndërtojnë një sektor energjitik që nuk helmon 

mjedisin përmes ndotjes, ose qeverinë përmes 

korrupsionit.

Investigimet e përshkruara në këtë raport na 

japin mësime. Ato tregojnë provën se OJF të 

zellshme, prokurorë dhe gazetarë ndjekin me vë-

mendje qeverisjen. BE-ja mbështet vigjilencën e 

tyre, e cila është kontribut me vlerë në proçesin 

e integrimit.

Who benefits from high level corruption in 
the South East Europe energy sector?

WINNERS AND LOSERS
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Përmbledhje
Sektori energjitik është një ndër sektorët më të 

rëndësishëm të ekonomisë në vendet e Evropër-

Juglindore dhe roli i tij pritet të rritet nëse pla-

net ambicioze të qeverive të rajonit realizohen. 

Vendet anëtare të Komunitetit të Energjisë 

planfikojnë rreth 28.8 miliard euro investime në 

sektorin energjitik të Ballkanit Perëndimor në 

periudhën 2012-20201. Menaxhimi i këtyre in-

vestimeve do të jetë sfidë e madhe për këto ven-

de. Ekonomitë e tyre kanë nevojë për burime të 

sigurta energjie, kurse popujt e tyre kanë nevojë 

që këto burime të jenë të pastra.

Historikisht, projekte kaq të mëdha shpesh janë 

shoqëruar me korrupsion, çka i ka larguar inves-

titorët seriozë dhe ka shtuar kostot. Korrupsioni 

ka pakësuar mundësinë për zhvillimin e energji-

ve të rinovueshme, duke shpërdoruar burimet, 

deformuar tregun, zhvendosur interesin publik 

drejt interesit privat, devijuar vendimet larg kri-

tereve racionale të qëndrueshmërisë drejt intere-

save të veçanta.

Ndërtimi i një infrastrukture moderne energji-

tike duhet të shoqërohet me forcimin e shtetit 

ligjor. Problemi është kompleks dhe korrup-

sioni i thjeshtë është vetëm një pjesë e vogël e 

1  Në këto shifra përfshihet Moldavia. Aneksi 19, faqe 12

problemit. Disa lloje korrupsioni janë shumë të 

vështira ose të pamundura për tu luftuar, ose 

nuk shkelin asnjë ligj. Qëllimi nuk është thjesht 

dënimi i disa abuzimeve me pushtetin për përfi-

time private, por ndërtimi i institucioneve publi-

ke të besueshme, transparente, të disiplinuara 

që respektojnë shtetin ligjor.

Të dhënat për korrupsionin në sektorin energjitik 

vijnë kryesisht nga dy burime komplementare. 

Organizmat ndërqeveritarë si Sekretariati i Ko-

munitetit të Energjisë dhe Komisioni Evropian 

raportojnë të dhënat zyrtare, kurse gazetarët 

dhe organizatat e shoqërisë civile investigojnë 

korrupsionin dhe lidhjet e tij me politikën. Disa 

nga rastet e publikuara kanë shkuar në gjyq. Për 

gjithë personat në proçes, përfshirë prokurorët 

dhe gjykatësit, objektiviteti dhe pavarësia janë 

mbajtur me përkushtim.

Në luftën kundër korrupsionit, shpesh individët, 

nga gazetarët tek aktivistët e shoqërisë civile, 

prokurorët, denoncuesit nga vetë administrata, 

janë të vetmuar. Ata punojnë në një mjedis ar-

miqësor, shpesh duke ju nënshtruar presionit, 

kërcënimeve nga zyrtarët që të heshtin.
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Rekomandime
Rekomandimet tona për zgjidhjen e problemeve 

të identifikuara në këtë raport janë:

• Donatorët, përfshirë shtetet dhe BE-në, du-

het të kushtëzojnë ndihmën për energjinë 

me zbatimin progresiv të kushtetve të Trakta-

tit të Komunitetit të Energjisë2.

• BE-ja duhet të monitorojë nga afër privatizi-

min e ndërmarrjeve publike të energjisë dhe 

tenderat për projektet e reja.

• Ka disa opsione për reformimin e ndërmarr-

jeve publike të energjisë. Shtetet që zgjedhin 

ti privatizojnë ato duhet të zgjedhin firma 

ndërkombëtare, me reputacion për realizi-

min e proçesit, dhe duhet të publikojnë të 

gjitha fazat e tij, me kohë të mjaftueshme 

për këshillimin me publikun.

• Shtetet që mbajnë aksionet kontrolluese në 

ndërmarrjet e energjisë duhet të paranda-

lojnë korrupsionin e drejtorëve, psh. duke ia 

caktuar të drejtat e votimit të tyre në agjenci 

të pavarura, ose duke zgjedhur drejtorët në 

bashkëpunim me stafin.

• Ndërmarrjet e energjisë duhet të publikojnë 

të dhënat e prodhimit, konsumit, tregëtimit 

dhe çmimit të energjisë onlain në mënyrë të 

vazhduar dhe të drejtpërdrejtë.

• Importi i energjisë elektrike shpesh është 

biznes shumë fitimprurës. Duhet të ketë rre-

gulla më të forta mbi importet dhe mbikëqyr-

jen e importuesve.

• Kapaciteti i institucioneve që mbikëqyrin 

punën e tregtuesve të energjisë elektrike (do-

ganat, drejtoritë e parandalimit të pastrimit 

të parave dhe ato të anti korrupsionit) duhet 

të forcohen profesionalisht dhe financia-

risht. Ato duhet të jenë të pavarura. Kapa-

citeti I prokurorëve dhe gjykatave duhet të 

2  Komuniteti i Energjisë duhet të adoptojë legjislacionin 
e prokurimit publik dhe operacionalizimin e dispozitave 
të saj të ndihmës shtetërore

forcohet nëpërmjet trajnimeve shtesë.

• Për të luftuar korrupsionin në përgjithësi, 

BE-ja duhet t’u bëjë presion bankave offsho-

re që të deklarojnë pasuritë e klientëve krye-

sisht të atyre që janë funksionarë të vendeve 

të Ballkanit, drejtorë të ndërmarrjeve sh-

tetërore dhe të familjeve të tyre, tek autori-

tetet anti-korrupsion dhe te publiku.

• Vendet e Europës Jug-Lindore duhet të pu-

blikojnë onlain deklaratën e pasurisë dhe atë 

tatimore të funksionarëve publikë, përfshirë 

të drejtorëve të ndërmarrjeve shtetërore.

• Për të forcuar lirinë e shtypit, BE dhe/ose 

OSBE duhet të hapin telefona të gjelbër në 

delegacionet e tyre, ku qytetarët mund të de-

noncojnë raste të kërcënimit, të influencimit 

apo forma të tjera të presionit mbi gazetarët.

Në mbrojtje të mjedisit dhe për edukimin e qyte-

tarëve, vendet e Europës Jug-Lindore duhet të:

• Publikojnë rregullisht onlain, në median elek-

tronike e të printuar, të dhëna për cilësinë e 

ajrit e të ujit.

• Të inkurajojnë publikimin aktiv të vendi-

meve që lidhen me energjinë, të publikojnë 

dokumentat lidhur me tregëtinë e energjisë, 

projektet e reja të energjisë, privatizimet etj.

• Vendet duhet të zhvillojnë me prioritet bu-

rime të ndryshme jo-hidro të energjisë së 

rinovueshme, dhe të aprovojnë objektiva 

ambiciozë për energjinë e erës, të diellit e të 

biomasës për vitin 2030.

• Përmbi këto rekomandime, në lidhje me 

Shqipërinë, sugjerojmë që të forcohet roli i 

prokurorit të përgjithshëm dhe të reformo-

het me urgjencë sistemi gjyqësor, në ba-

shkëpunim me BE-në, siç po planifikohet. 

Kosova duhet të fillojë urgjentisht mbylljen 

e termocentralit Kosova A dhe të zhvillojë një 

sektor energjitik të diversifikuar.

Who benefits from high level corruption in 
the South East Europe energy sector?

WINNERS AND LOSERS
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Shqipëria: investigimi 
rreth pastrimit të parave
DATA E INCIDENTIT: Transaksionet në fjalë u realizuan në periudhën qershor-tetor 2007. Në tetor 

2008 prokuroria hapi një hetim rreth tyre. Çështja Ansar filloi me një intervistë të tij në televizor, në 

15 janar 2013. Rreth çështjes Ansar nuk ka pasur hetime.

PERSONAT E PËRFSHIRË:

• Znj. Argita Malltezi Berisha – avokate, vajza e ish-kryeministrit, Sali Berisha

• Mr. Erion Isufi, kunat i Z. Lulzim Basha (dora e djathtë e ish-kryeministrit Sali Berisha, ish-Mi-

nistër Transporti),

• Flutura Kola, avokate ish-ortake e Znj. Argita Berisha

• Damir Fazlić, qyetatar boshnjak dhe pronar i disa bizneseve në Shqipëri.

• Mr. Zafar Ansar – biznesmen pakistanez

PËRMBLEDHJE: Znj. Argita Berisha u akuzua në vitin 2007 për lidhje me biznesmenin boshnjak, Z. 

Damir Fazlić, i cili investonte në toka në Shqipëri. Duke qenë e bija e kryeministrit të atëhershëm, ajo 

mund të kishte akses të privilegjuar në planet e qeverisë që mund të ndikonin në çmimin e tokave. 

Ky informacion mund të përdorej nga klienti i saj, Damir Fazlić, për blerjen e tokave me çmim të ulët 

dhe shitjen e tyre me çmim më të lartë. Znj. Berisha, u akuzua gjithashtu në 2013 për kërkimin e një 

rryshfeti prej 1-3% mbi investimin, si “tarifë suksesi”, nga një biznesmen pakistanez, Zafar Ansar. Biz-

nesmenit ju sugjerua nga ambasada shqiptare, zyra e Znj.Bersiha si këshilltare ligjore për një projekt 

termocentrali që ai deshte të realizonte në Shqipëri.

STATUSI AKTUAL: Sipas medias aktualisht pasuria e Znj. Berisha po shqyrtohet nga institucioni për 

deklarimin e pasurive të personave publikë. Në prill 2014, Partia Socialiste, përmes deputetit të saj, Z. 

Taulant Balla, kërkoi të investigohet Znj. Berisha dhe çështja Ansar. Çështja Damir Fazlić u mbyll pa 

akuzë nga prokuroria.

Tre muaj pas fitimit të zgjedhjeve nga Partia 

Demokratike, e udhëhequr nga Z. Sali Berisha, 

më korrik 2005, vajza e kryeministrit të ri, Znj. 

Argita Berisha, hapi një zyrë ligjore me ortaken 

Znj. Flutura Kola. Pas dy muajsh ato e prishën 

ligjërisht ortakërinë, por vazhduan të punojnë në 

të njëjtën adresë.

Znj. Berisha dhe Znj. Kola ishin ndër avokatët e 

Z. Damir Fazlliç. Ky i fundit u njoh me Z. Sali Be-

risha gjatë fushatës së zgjedhje të korrik 2005, ku 

Fazlliç punonte për firmën e konsulencës BG & R, 

kontraktuar nga Partia Demokratike për ta ndih-

muar në fushatë. Në shtator të atij viti, Z. Fazlliç 

regjistroi brenda 2 ditëve 3 kompani me seli në 

të njëjtën ndërtesë, në Tiranë. Administratori i 

komanive ishte Z. Erion Isufi, kunati i ministrit 

të atëhershëm të transportit Z. Lulzim Basha dhe 

dora e djathtë e kryeministrit,

Një ndër bizneset e regjistruara ishte “Crown 

Acquisitions”. Veprimtaria e bizneseve ishte 

zhvillimi i pasurive të patundshme: blerja e to-

kave dhe shitja e tyre me çmim më të lartë (siç ka 

shpjeguar Z. Fazlliç). “Crown Acquisitions” bleu 

me letra toka në Porto Romanë, afër Durrësit, në 

gusht 2007.

Në maj 2007, Z. Fazlliç përmes një kompanie të 

regjistruar në Qipro, u bë pronar indirekt i 40% 
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të aksioneve në Rompetrol, Shqipëri. Rompetrol, 

Shqipëri, në atë periudhë zotëronte disa hektarë 

tokë të blerë në fillim të 2005 në Porto Romano. 

Rompetrol, Shqipëri dhe biznesi tjetër i Z. Fazlliç, 

Alpha, kishin si eksperte kontabël Znj. Shpresa 

Breçani, mbesa e Z. Sali Berisha, kurse Flutura 

Kola kishte prokurë nga Rompetrol, Shqipëri.

Në korrik 2007, “Crown Acquisitions” ju shit 

“Altaria Research” me seli në Qipro, për 1.7 mi-

lion euro. Altaria Research Ltd – e cila zotëron 

dhe kompaninë serbe të energjisë Rudnap – u 

përfaqësua nga Znj. Flutura Kola. Në kohën e 

shitjes, “Crown Acquisitions” nuk zotëronte 

asnjë aset. Këto i bleu ligjërisht 2 muaj pasi ishte 

shitur. Ky transaksion ngriti dyshime dhe proku-

roria e Tiranës filloi një investigim për pastrim 

parash kundër Damir Fazlliç në 9 tetor 2008. In-

vestigimi u mbull pa akuzë zyrtare.

Në 23 prill 2008 qeveria aprovoi vendimin nr. 703, 

duke e deklaruar Porto Romanon park energjitik 

ku do të ndërtoheshin projekte energjitike të 

mëdha. Deputeti i atëhershëm, Erion Braçe, aku-

zoi Z. Sali Berisha, dhe vajzën e tij, Znj. Argita 

Berisha, se kishin mundësuar që vlera e tokës të 

rritej me 50% menjëherë duke pasuruar pronarin 

e saj, Z. Damir Fazlliç.

Përmes lidhjeve politike, Z. Fazlliç dhe Znj. Be-

risha mund të kishin akses në informacion që 

ndikonte në çmimin e ardhshëm të tokave (si 

psh. vendime të qeverisë)-informacion tek i cili 

shitësit e tokave nuk kishin akses). Ata mund të 

ndikonin dhe vendimmarrjen që kërcënonte çmi-

min e tokave.

Kodi penal shqiptar nuk i dënon eksplicite vepri-

me të tilla janë të ngjashme me të korrupsionit: 

persona politikë ose të afërmit e tyre përfitojnë 

shpërblime që normalisht nuk do ti kishin përfi-

tuar, përmes informacionit ekskluziv që pasuron 

shpërblyesin në dëm të personave të tretë.

Veprime të ngjashme, kur informacioni i privi-

legjuar përdoret për të fituar nga shitja e aksione-

ve, tani dënohet me ndryshimet e reja në kodin 

penal (që nga 2012).

Zyra e Znj. Argita Berisha u përdor si këshilltare 

ligjore dhe në një projekt termocentrali me inves-

titor një biznesmen pakistanez, Zafar Ansar, në 

2007. Në 2013 ai e akuzoi Znj. Berisha se i kërkoi 

një “tarifë suksesi” (pra rryshfet) prej 1-3 % të 

vlerës së investimit. Biznesmeni publikoi korres-

pondencën e postës elektronike (e-mail) me Znj 

Berisha.

Në rastin e Ansarit ishte ambasada shqiptare që e 

njohu me zyrën ligjore të vajzës së kryeministrit.

Sipas faturës së lëshuar nga Znj. Berisha dhe 

të prezantuar nga Z. Ansar, ajo kërkonte 200 $ 

ora për këshillimet e saj ligjore. Këto tarifa për 

standartet shqiptare janë të larta, por për Znj. 

Berisha ishin normale.

Partia Socialiste e ka akuzuar Znj. Berisha se ka 

përdorur administratën publike për të tërhequr 

biznese në zyrën e saj ligjore.

Burimet:

Transkripti i intervistës së Damir Fazlliç në Klan 

TV: http://infoarkiva.com/lajme/artikull/iden/105037/

titulli/Ju-tregoj-lidhjet-me-politikanet-shqiptare

Intervista e Zafar Ansar në Top Channel

http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=8032

Erion Isufi pranon se ka qenë administraor në 

tri kompanitë e Fazlliç

Who benefits from high level corruption in 
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http://infoarkiva.com/lajme/artikull/iden/103970/titulli/

Erion-Isufi-Une-jo-ortak-me-Fazllic

Shpresa Breçani ka audituar kompani të Fazlliç

http://infoarkiva.com/lajme/artikull/iden/108345/titulli/

Brace-Brecani-ka-audituar-kompanite-e-Fazllicit-ja-

dokumenti

Të dhëna për transaksionin e shitjes së tokës 

mes „Crown Acquisitions” dhe “Altaria Research 

Ltd”.

http://arkivi.peshkupauje.com/2008/10/05/ortakja-e-ar-

gites-flutura-kola-pagoi-175-milione-euro-nga-qipro-per-

damir-fazllic/

Z. Fazlliç bëhet pronar i aksioneve në Rompetrol 

Albania, pronare tokash në Porto Romano:

http://infoarkiva.com/lajme/artikull/iden/277844/titulli/

Porto-Romano-miqte-e-Berishes-pronare--te-tokave-dhe-

impianteve

Linqe të tjera:

http://albtime.com/index.php/lajme/shqiperi/19486/

pastrimi-i-parave-zbarkojne-te-vilat-e-shkelzenit-dhe-ar-

gites-pasuria-e-familjes-berisha-ne-rreth-te-kuq

http://www.sot.com.al/politike/taulant-balla-t%C3%AB-

merret-e-pandehur-argita-berisha-u-vuri-gjoba-

investitor%C3%ABve

http://www.shqiptarja.com/politike/2732/akuzat-e-ps-

ansar-rrefen-takimet-me-kryeministrin-dhe-vajzen-e-

tij-139991.html

http://www.gazetatema.net/web/2013/01/29/historia-e-

blerjes-se-tokes-ne-portoromano-nga-damir-fazllici-dhe-

argita-berisha/

http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=8165

https://www.youtube.com/watch?v=HSBMpQ_7yLg

http://pashtriku.beepworld.de/files/Kosova_09/maj_09/7-

11/tema_argita_vajza_e_berishes_fiton_me_koncesi-

on_11.5.09.htm

http://top-channel.tv/artikull.php?id=249403

Në anglisht:

http://www.balkaninsight.com/en/article/

albania-pm-dismisses-laundering-charge

http://www.balkaninsight.com/en/article/

albania-probes-bosnian-businessman

http://www.tiranatimes.com/index.php?id=166

http://www.zoominfo.com/p/Damir-Fazlić/1324280941

Balkan Insight: Vajza e kryeministrit akuzohet 

për marrje rryshfeti

http://www.balkaninsight.com/en/article/

albania-pm-s-daughter-accused-of-soliciting-bribe

http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=8057

http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=8068

http://infoarkiva.com/lajme/artikull/iden/103970/titulli/Erion-Isufi-Une-jo-ortak-me-Fazllic
http://infoarkiva.com/lajme/artikull/iden/103970/titulli/Erion-Isufi-Une-jo-ortak-me-Fazllic
http://infoarkiva.com/lajme/artikull/iden/108345/titulli/Brace-Brecani-ka-audituar-kompanite-e-Fazllicit-ja-dokumenti
http://infoarkiva.com/lajme/artikull/iden/108345/titulli/Brace-Brecani-ka-audituar-kompanite-e-Fazllicit-ja-dokumenti
http://infoarkiva.com/lajme/artikull/iden/108345/titulli/Brace-Brecani-ka-audituar-kompanite-e-Fazllicit-ja-dokumenti
http://arkivi.peshkupauje.com/2008/10/05/ortakja-e-argites-flutura-kola-pagoi-175-milione-euro-nga-qipro-per-damir-fazllic/
http://arkivi.peshkupauje.com/2008/10/05/ortakja-e-argites-flutura-kola-pagoi-175-milione-euro-nga-qipro-per-damir-fazllic/
http://arkivi.peshkupauje.com/2008/10/05/ortakja-e-argites-flutura-kola-pagoi-175-milione-euro-nga-qipro-per-damir-fazllic/
http://infoarkiva.com/lajme/artikull/iden/277844/titulli/Porto-Romano-miqte-e-Berishes-pronare--te-tokave-dhe-impianteve
http://infoarkiva.com/lajme/artikull/iden/277844/titulli/Porto-Romano-miqte-e-Berishes-pronare--te-tokave-dhe-impianteve
http://infoarkiva.com/lajme/artikull/iden/277844/titulli/Porto-Romano-miqte-e-Berishes-pronare--te-tokave-dhe-impianteve
http://albtime.com/index.php/lajme/shqiperi/19486/pastrimi-i-parave-zbarkojne-te-vilat-e-shkelzenit-dhe-argites-pasuria-e-familjes-berisha-ne-rreth-te-kuq
http://albtime.com/index.php/lajme/shqiperi/19486/pastrimi-i-parave-zbarkojne-te-vilat-e-shkelzenit-dhe-argites-pasuria-e-familjes-berisha-ne-rreth-te-kuq
http://albtime.com/index.php/lajme/shqiperi/19486/pastrimi-i-parave-zbarkojne-te-vilat-e-shkelzenit-dhe-argites-pasuria-e-familjes-berisha-ne-rreth-te-kuq
http://www.sot.com.al/politike/taulant-balla-t%C3%AB-merret-e-pandehur-argita-berisha-u-vuri-gjoba-investitor%C3%ABve
http://www.sot.com.al/politike/taulant-balla-t%C3%AB-merret-e-pandehur-argita-berisha-u-vuri-gjoba-investitor%C3%ABve
http://www.sot.com.al/politike/taulant-balla-t%C3%AB-merret-e-pandehur-argita-berisha-u-vuri-gjoba-investitor%C3%ABve
http://www.shqiptarja.com/politike/2732/akuzat-e-ps-ansar-rrefen-takimet-me-kryeministrin-dhe-vajzen-e-tij-139991.html
http://www.shqiptarja.com/politike/2732/akuzat-e-ps-ansar-rrefen-takimet-me-kryeministrin-dhe-vajzen-e-tij-139991.html
http://www.shqiptarja.com/politike/2732/akuzat-e-ps-ansar-rrefen-takimet-me-kryeministrin-dhe-vajzen-e-tij-139991.html
http://www.gazetatema.net/web/2013/01/29/historia-e-blerjes-se-tokes-ne-portoromano-nga-damir-fazllici-dhe-argita-berisha/
http://www.gazetatema.net/web/2013/01/29/historia-e-blerjes-se-tokes-ne-portoromano-nga-damir-fazllici-dhe-argita-berisha/
http://www.gazetatema.net/web/2013/01/29/historia-e-blerjes-se-tokes-ne-portoromano-nga-damir-fazllici-dhe-argita-berisha/
http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=8165
https://www.youtube.com/watch?v=HSBMpQ_7yLg
http://pashtriku.beepworld.de/files/Kosova_09/maj_09/7-11/tema_argita_vajza_e_berishes_fiton_me_koncesion_11.5.09.htm
http://pashtriku.beepworld.de/files/Kosova_09/maj_09/7-11/tema_argita_vajza_e_berishes_fiton_me_koncesion_11.5.09.htm
http://pashtriku.beepworld.de/files/Kosova_09/maj_09/7-11/tema_argita_vajza_e_berishes_fiton_me_koncesion_11.5.09.htm
http://top-channel.tv/artikull.php?id=249403
http://www.balkaninsight.com/en/article/albania-pm-dismisses-laundering-charge
http://www.balkaninsight.com/en/article/albania-pm-dismisses-laundering-charge
http://www.balkaninsight.com/en/article/albania-probes-bosnian-businessman
http://www.balkaninsight.com/en/article/albania-probes-bosnian-businessman
http://www.tiranatimes.com/index.php?id=166
http://www.zoominfo.com/p/Damir-Fazlic/1324280941
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.zoominfo.com%2Fp%2FDamir-Fazlic%2F1324280941&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHuSM12fdgVN9QH1l7Fw8cH-MrRBA
http://www.zoominfo.com/p/Damir-Fazlic/1324280941
http://www.balkaninsight.com/en/article/albania-pm-s-daughter-accused-of-soliciting-bribe
http://www.balkaninsight.com/en/article/albania-pm-s-daughter-accused-of-soliciting-bribe
http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=8057
http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=8068
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Shqipëria: çështja e 
konçesionit për HEC
DATA E INCIDENTIT: Incidenti u bë i njohur në 11 janar 2011

PERSONAT E PËRFSHIRË: 

• Z. Ilir Meta, Zëvendës-Kryeministër (I akuzuar për rryshfet, por nuk u dënua për mungesë provash)

• Z. Dritan Prifti, Ministër I Ekonomisë (I akuzuar për korrupsion, por nuk u dënua për mungesë 

provash)

• Z. Leonard Beqiri, Zëvendës Ministër I Ekonomisë (I akuzuar për korrupsion, por nuk u dënua për 

mungesë provash)

PËRMBLEDHJE: Ish-kryeministri Ilir Meta, u akuzua nga ministri i atëhershëm i ekonomisë, Dri-

tan Prifti, se i kërkoi të favorizonte në një tender për konçesion HEC-i një biznes. Si shpërblim do të 

paguheshin 700,000 euro dhe me 7% të aksioneve në investim. Z. Ilir Meta gjithashtu u akuzua për 

marrjen së bashku me Z. Dritan Priftin të një rryshfeti prej 1 milion euro për favorizimin e një biznesi 

në një tender shitjeje nafte bruto.

STATUSI AKTUAL: Z. Ilir Meta u deklarua i pafajshëm me një vendim të Gjykatë së Lartë, datë 

16.01.2012, për shkak të provave të pamjaftueshme.Pas sekuestrimit të kompjuterit të Z. Dritan Prifti, 

i cili kishte provën që do të përdorej kundër Z. Ilir Meta, u zbulua një tjetër videoregjistrim ku Z. Dritan 

Prifti së bashku me zëvendësin e tij, po numëronin 69,000 euro bankënota nga një valixhe. Prandaj Z. 

Dritan Prifti, ish-Ministër i Ekonomisë, dhe Z. Leonard Beqiri, zëvendësi i tij, u akuzuan për korrupsi-

on përpara Gjykatës së Lartë në mars 2012, dy muaj pasi Z. Ilir Meta u deklarua i pafajshëm. Në shtator 

2012, prokuroria e tërhoqi akuzën ndaj tyre, për shkak të provave të pamjaftueshme.

HEC-et në Shqipëri paguhen me tarifë promovu-

ese, dhe janë një investim shumë fitimprurës. 

Prandaj shpesh ka pasur akuza për përdorimin e 

rryshfetit dhe të lidhjeve familjare për marrjen e 

konçesioneve për HEC.

Në rastin në fjalë, në 11 janar 2011, Top Channel, 

në emisionin investigativ “Fiks Fare” transmetoi 

një video-regjistrim, të realizuar në mars 2010, 

në të cilin ish-Kryeministri, Z. Ilir Meta dhe ish-

Ministri I Ekonomisë, Z. Dritan Prifti, dëgjohes-

hin se si diskutonin favore për një kontratë. Pas 

transmetimit të videos Z. Prifti e akuzoi Z. Meta 

se i kërkoi të favorizonte kompaninë “Vëllezërit 

Tola” shpk për dhënien me konçesion të HEC-it 

Egnatia –Shushicë. Si shpërblim do të përfitonin 

7% pjesëmarrje në investim dhe një rryshfet prej 

700,000 euro..

Z. Ilir Meta gjithashtu u akuzua për marrjen së 

bashku me Z. Prifti, atëhere ish-Ministër Eko-

nomie, 1 milion euro për favorizimin e kompa-

nisë Halilaj Holding Group sh.a., në një tender 

për 50,000 ton naftë bruto nga kompania sh-

tetërore e naftës. Z. Meta u akuzua zyrtarisht 

nga Prokurori i Përgjithshëm për korrupsion 

dhe u gjykua në Gjykatën e Lartë (meqë ishte 

zëvendës-kryeministër).

Gjykata e Lartë nuk e pranoi ekspertizën e eksper-

tëve të huaj -Glenn Bard dhe Adrian Philips 

– të zgjedhur nga prokurori i përgjithshëm për 

ekspertizën e video-regjistrimit, me arësyetimin 

e shkeljeve proçeduriale. Në vend të tyre, gjyka-

ta zgjodhi ekspertë shqiptarë për verifikimin e 

origjinalitetit të video-regjistrimit. Ekspertët 

e rinj e konsideruan video-regjistrimin me një 

Who benefits from high level corruption in 
the South East Europe energy sector?
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mundësi të lartë që të ishte i manipuluar, pran-

daj gjykata vendosi të mos e pranojë si provë. Z. 

Meta u deklarua i pafajshëm dhe çështja u mbyll.

Bazuar në video-regjistrimin e dytë, vetë Z. Prif-

ti, u akuzua për korrupsion së bashku më zëven-

dësin e tij, Z. Beqiri. Prokuri i Përgjithshëm 

i tërhoqi akuzat dhe për to bazuar në pamjaf-

tushmërinë e provave.Video-regjistrimi tregon-

te se si numëronin 69,000 euro. Ai ishte fshirë 

nga pajisja regjistruese, por u gjet nga eksperti i 

përfshirë në hetimin e Z. Meta, Glenn Bard.

Pas skandalit pati protesta masive përpara krye-

ministrisë, si rezultat i të cilave 4 persona u vranë 

me armë zjarri nga ushtarët e gardës.

Në zgjedhet e kaluara në qershor 2013, partia e 

Z. Ilir Meta pati sukses të madh dhe tashmë ai 

është kryetar parlamenti. Z. Prifti nuk ka ndonjë 

pozicion zyrtar.

Tenderimi i konçesioneve është një problem i 

përfolur në Shqipëri. Proçesi shpesh konsidero-

het i paqartë, kurse aprovimi i fituesit dyshohet 

se jepet bazuar mbi përfitime personale. Në vitet 

e fundit, janë dhënë më shumë se 440 konçesi-

one për HEC-e, por vetëm rreth 10% e tyre janë 

ndërtuar dhe prodhojnë energji.

Kërkimet nga Balkan Insight mbi ankesat si dhe 

kontrollet administrative të kryera nga Zyra e 

Avokatit të Prokurimeve, tregojnë se më shumë 

se 1/3 e tenderave kanë probleme. Asnjë prej ten-

derave nuk ka rezultuar në ndjekje penale.

Burimet

Në shqip:

Vendimi i Gjykatës së Lartë për Z. Ilir Meta

http://www.gjykataelarte.gov.al/previewdoc.
php?file_id=583

Proçesi i Gjykatës së Lartë kundër Dritan Priftit 
dhe Leonard Beqirit mbyllet:

http://gazeta-shqip.com/lajme/2012/09/22/pushohet-gjyqi-
prifti-beqiraj-deputeti-i-kenaqur-me-vendimin/

Videoregjistrimi

https://www.youtube.com/watch?v=iAPAAuT1EXM&feat
ure=player_embedded

Në anglisht:

Albania Hit by Video Corruption Scandal

http://www.balkaninsight.com/en/article/
albania-hit-by-video-corruption-scandal

Albanian Deputy Prime Minister Ilir Meta 
resigns; opposition calls for protest to overt-
hrow government

http://www.europeanforum.net/news/1055/albanian_de-
puty_prime_minister_ilir_meta_resigns_oppositi-
on_calls_for_protest_to_overthrow_government

Ghost Companies Stalk Albania’s Energy 
Ambitions

http://www.balkaninsight.com/en/article/
ghost-companies-stalk-albania-s-energy-ambitions

Albania Video Corruption Scandal Takes 
Hollywood Twist

http://www.balkaninsight.com/en/article/albania-video-
corruption-scandal-takes-hollywood-twist

Albania Deputy PM Resigns Amid Corruption 
Scandal

http://www.balkaninsight.com/en/article/albania-de-
puty-pm-resigns-following-corruption-scandal Ilir 
Meta found not guilty

http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=4409

Court clears Albanian ex-deputy PM of graft

http://uk.reuters.com/article/2012/01/16/albania-corrupti-
on-government-idUKL6E8CG42820120116

Ilir Meta acquitted from charges, opposition 
protests court ruling

http://www.europeanforum.net/news/1324/ilir_meta_
acquitted_from_charges_opposition_protests_co-

urt_ruling

http://www.gjykataelarte.gov.al/previewdoc.php?file_id=583
http://www.gjykataelarte.gov.al/previewdoc.php?file_id=583
http://gazeta-shqip.com/lajme/2012/09/22/pushohet-gjyqi-prifti-beqiraj-deputeti-i-kenaqur-me-vendimin/
http://gazeta-shqip.com/lajme/2012/09/22/pushohet-gjyqi-prifti-beqiraj-deputeti-i-kenaqur-me-vendimin/
https://www.youtube.com/watch?v=iAPAAuT1EXM&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=iAPAAuT1EXM&feature=player_embedded
http://www.balkaninsight.com/en/article/albania-hit-by-video-corruption-scandal
http://www.balkaninsight.com/en/article/albania-hit-by-video-corruption-scandal
http://www.europeanforum.net/news/1055/albanian_deputy_prime_minister_ilir_meta_resigns_opposition_calls_for_protest_to_overthrow_government
http://www.europeanforum.net/news/1055/albanian_deputy_prime_minister_ilir_meta_resigns_opposition_calls_for_protest_to_overthrow_government
http://www.europeanforum.net/news/1055/albanian_deputy_prime_minister_ilir_meta_resigns_opposition_calls_for_protest_to_overthrow_government
http://www.balkaninsight.com/en/article/ghost-companies-stalk-albania-s-energy-ambitions
http://www.balkaninsight.com/en/article/ghost-companies-stalk-albania-s-energy-ambitions
http://www.balkaninsight.com/en/article/albania-video-corruption-scandal-takes-hollywood-twist
http://www.balkaninsight.com/en/article/albania-video-corruption-scandal-takes-hollywood-twist
http://www.balkaninsight.com/en/article/albania-deputy-pm-resigns-following-corruption-scandal
http://www.balkaninsight.com/en/article/albania-deputy-pm-resigns-following-corruption-scandal
http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=4409
http://uk.reuters.com/article/2012/01/16/albania-corruption-government-idUKL6E8CG42820120116
http://uk.reuters.com/article/2012/01/16/albania-corruption-government-idUKL6E8CG42820120116
http://www.europeanforum.net/news/1324/ilir_meta_acquitted_from_charges_opposition_protests_court_ruling
http://www.europeanforum.net/news/1324/ilir_meta_acquitted_from_charges_opposition_protests_court_ruling
http://www.europeanforum.net/news/1324/ilir_meta_acquitted_from_charges_opposition_protests_court_ruling
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Kosova: rasti i shpifjes 
së kontratave në KEK
DATA E INCIDENTIT: 2012

PERSONAT E PËRFSHIRË:

• Arbana Xharra, gazetare në gazetën Zëri

• Bejtush, Mehdi dhe Ilmi Zhugolli, biznesmenë

• Selvije Bajrami, gazetare në gazetën Zëri 

• Korporata Energjitike në Kosovë (KEK)

PËRMBLEDHJESUMMARY: Në prill 2012 Arbana Xharra, gazetare në gazetën e pavarur ditore, Zëri, 

shkruajti një artikull duke komentuar që vëllezërit Zhugolli ishin duke mbështetur financiarisht 

fushatën zgjedhore të kryeministrit Thaçi. Si këmbim ata fituan kontrata të majme në Korporatën 

Energjitike të Kosovës. Shumë shpejt pas botimit të artikullit, Bejtush Zhugolli paditi Xharra-n dhe ga-

zetën Zëri, por Xharra u gjet e pafajshme. Zhugolli gjithashtu paditi një tjetër gazetare të Zëri-t, Selvije 

Bajrami kur ajo botoi një raport për seancën e parë gjygjësore. Selvije gjithashtu u gjend e pafajshme

STATUSI AKTUAL: Çështjet gjygjësore u zhvilluan në favour të gazetareve të Zëri-t

Në 2 prill 2012 Arbana Xharra, gazetare në gazetën 

e përditshme të pavarur Zëri shkruajti një arti-

kull duke komentuar për një marrëveshje midis 

tre vëllezërve Zhugolli dhe kryeministrit Hashim 

Thaçi. Xharra duke cituar raporte vigjiluese të 

antikorrupsionit dhe prokurimit publik, shpre-

hej se Ilmi, Bejtushi dhe Mehdi Zhugolli, ku që të 

tre kanë kompani private, po mbështesnin finan-

ciarisht fushatën zgjedhore të Kryeministrit. Në 

këmbim, thuhej seThaçi i ka kaluar biznesmenëve 

kontrata mjaft të majme në KEK dhe në Operato-

rin e Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë Elektri-

ke në Kosovë (KOSTT) në një shumë prej afërsisht 

70 milion euro midis viteve 2008 dhe 2010.

Komania Eco Trade, nën pronësinë e Mehdi Zhu-

golli-t dhe komapnia ACDC-KOS nën pronësinë e 

Ilmi Zhugolli fituan afërsisht 10 kontrata nga KEK 

dhe KOSTT në lidhje me zëvendësimin e instalime-

ve, furnimizimin e pajisjeve dhe riparimin e lin-

jave të transmisionit. Shumica e kontratave janë 

dhënë direkt, pa zhvilluar një tender konkurrues.

Shpejt pas publikimit të artikullit të Xharra-s, 

Bejtush Zhugolli e paditi atë dhe gazetën Zëri për 

dëmtimin e imazhit të biznesit të tij dhe kërkoi 

për dëmshpërblim të dëmit shumën 700,000 

euro. Çështja u pranua dhe u proçesua shumë 

shpejt sipas standardeve lokale: në 25 prill 2012 u 

mbajt seanca e parë gjygjësore.

Kur Selvije Bajrami, gjithashtu gazetare e Zëri-

t, publikoi raportin e seancës së parë gjygjësore 

Zhugolli gjathshtu e paditi atë, duke kërkuar një 

kompensim prej 300,000 euro, një shumë e cila 

më vonë u reduktua në 34 000 euro.

Pas tre seancave gjygjësore, gjykatësi në Gjykatën 

Ekonomike në Prishtinë, Fetije Sadiku, refuzoi pa-

dinë drejtuar Xharra-s në janar 2013 duke argumen-

tuar që artikulli i shkruar prej saj ishte i bazuar në 

dokumente zyrtare dhe se ajo vetëm citoi burimin 

e informacionit, por nuk dha një opinion të saj. Në 

prill të 2014 rasti kundra Bajrami-t u refuzua gjit-

hashtu duke u bazuar në argumenta të ngjashme.
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