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V E N D I M 

“NË EMËR TË REPUBIKËS” 
 

 

Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda, Tiranë, e përbërë prej 

gjyqtarëve; 

Kryesuese : Irena GJOKA 

Anetare : Iliriana OLLDASHI 

Anetare : Flora HAJREDINAJ 

 
Asistuar nga sekretare gjyqësore Valbona Demiraj, në Tirane, sot në datë 

16.01.2015, ora 10.38, mori në shqyrtim, në seancë gjyqësore publike, kërkesën 

që ju përket palëve: 

 
KËRKUES: Prokuroria Prane Gjykates se Shkalles se Pare per Krime te 

Renda - Tirane, perfaqesuar nga Prokurori E. N. . 

 

KUNDER TË PADITURVE:  
 

1. R.F, i biri i V. dhe i N., i datëlindjes, 

lindur dhe banues në fshatin xxx, bashkia 

xxx, xxx, përfaqësuar me prokurën e 

posaçme nr.xxx rep., nr.xxx kol., datë xxx në 

gjykimin e kësaj kërkese nga av.S.H., me 

numër license xxx dhe numër Nipt-i xxx, 

anëtar i Dhomës së Avokatisë xxxx. 



2. R. F, i biri i R. dhe i Xh., i datëlindjes 

lindur dhe banues në fshatin xxx, bashkia 

xxx, xxx.[në mungesë] 

3. K.(B).B.(F), i biri i R. dhe i Xh., i 

datëlindjes lindur dhe banues në fshatin, 

bashkia xxx, xxx. [në mungesë] 

PALE E TRETË: Xh. F, e bija e I. dhe H., e 

dtl.xxx, lindur e banuese në xxx, me arsim të 

xxxx, me profesion xxx, e martuar me fëmijë, 

me shtetësi shqiptare, e identifikuar me 

numër të letërnjoftimit. [në mungesë] 

 
OBJEKTI: Konfiskimin e pasurive të mëposhtme: 

I. Konfiskimin e shumave në depoziten e kursimit me gjendje 

xxx lekë në bankën “ xxx” që i përkasin shtetases Xh.I. F. 

II. Konfiskimin e pasurive të patundshme si më poshtë vijon : 

 Pasuria me nr.xx , zk .xxx , vol. xxx , fq. xxx, me sipërfaqe xxx  m2, në 

pronësi të R. V.F, regjistruar në xxx, xxx, blerë në shumën xxx lekë nga 

Gj, P., F, A dhe V. Gj. 

 Pasuria me nr.xxx, vol.xxx, fq.xxx me sipërfaqe xxx m2, ZK xxx, xxx, 

në pronësi të R.V.F, regjistruar në xxx, blerë në shumën xxx lekë nga 

G.B. 

 Pasuria me nr. xxx, zk. xxx, vol.x, fq.x, me sipërfaqe xxx m2, në pronësi 

të R.V.F, regjistruar në xxx, xxx, blerë në shumën xxx lekë nga Gj. Gj. 

 Pasuria me nr nr.xxx,zk xxx, vol.x, fq.xx, are me sipërfaqe xxx  m2, në 

pronësi të R.V.F, regjistruar në xxx, xxxx, blerë në shumën xxx  lekë 

nga Gj, P, F, A 



dhe V. Gj. 

 Pasuria me nr.xxx, zk xxx, vol.x, fq.xxx, me sipërfaqe xxx m2, në 

pronësi të R.V.F, regjistruar në xxx, xxx, përfituar me kontratë këmbimi. 

 Pasuria me nr.xxx, zk xxx, vol.x, fq.xxx, me sipërfaqe xxx m2, në 

pronësi të Xh.F, regjistruar në xxx xxx, blerë në shumën xxx lek. 

 Pronës së paluajtshme të me nr.xxx, vol.x, fq.xxx me sipërfaqe xxx m2, 

xxx, në pronësi të R.V. F, regjistruar në xxx (për të cilën në datën xxx 

vendoset është vendosur Sekuestro Preventive nga Prokuroria e Rrethit 

Gjyqësor xxx). 

III. Për Administrimin dhe përdorimin e pasurive të luajtshme dhe të 

paluajshme të ngarkohet z.K.Xh, i cila është administrator i 

Agjencisë për Administrimin e pasurive të Sekuestruara dhe të 

Konfiskuara pranë Ministrisë së Financave xxx. 

IV. Për ekzekutimin e këtij vendimi të ngarkohet Zyra e Përmbarimit 

xxx. 

 

BAZA LIGJORE: Ligji nr. 10192 datë 03.12.2009 “Për parandalimin dhe 

Goditjen e Krimit të Organizuar dhe Trafikimit Nëpërmjet Masave Parandaluese 

kundër Pasurisë”. 

 

 
Gjykata, pasi dëgjoi kërkimet dhe prapsimet e palëve ndërgjyqëse, 

shqyrtoi në tërësi provat e kërkuara prej tyre, dëgjoi pretendimet përfundimtare 

të tyre sipas të cileve: 

 
Përfaqësuesi i Prokurorisë për Krime të Rënda, prokurori E.N. kerkoi: 

Konfiskimin e pasurive të meposhtme: 

 

 Pasuria me nr.xxx, vol.x, fq.xxx me siperfaqe xxx m2, ZK xxx, bxxx, ne 

pronesi te R. V. F, regjistruar ne xxx, blere ne shumen xxx leke nga G.B. 

 Pasuria me nr. xxx, zk xxx, vol.x, fq.x, me siperfaqe xxx m2, ne 

pronesi te R.V.F, regjistruar ne xxx, xxx, blere ne 



shumen xxx leke nga Gj. Gj. 

 Pasuria me nr nr.xxx, zk xxx, vol.x, fq.xx, are me siperfaqe xxx m2, ne 

pronesi te R.V.F., regjistruar ne xxx, xxx, blere ne shumen xxx  leke nga 

Gj, P, F, A dhe V. Gj. 

 Pasuria me nr.xxx, zk xxx, vol.x, fq.xxx, me siperfaqe xxx m2, ne 

pronesi te R.V. F, regjistruar ne xxx, xxx, perfituar me kontrate 

kembimi. 

 Pasuria me nr.xxx ,zk xxx, vol.x, fq.xxx, me siperfaqe xxx m2, ne 

pronesi te Xh.F, regjistruar ne xxx, xxx, blere ne shumen xxxx lek. 

 Prones se paluajtshme te me nr.xxx, vol.x, fq.xx me siperfaqe xxx m2, 

xxx, ne pronesi te R.V.F, regjistruar ne xxx (per te cilen ne daten xxx 

vendoset eshte vendosur Sekuestro Preventive nga Prokuroria e Rrethit 

Gjyqesor xxx). 

 Sekuestrimin e shumave ne depoziten e kursimit me gjendje xxx 

leke ne banken “ xxx” qe i perkasin shtetases Xh. I. F.. 

II. Heqjen dore nga konfiskimi i pasurise me nr.xxx,zk xxx, vol.x, fq.xxx, 

me siperfaqe xxx m2, ne pronesi te R.V. F, regjistruar ne xxx, xxx, blere ne 

shumen xxx leke nga Gj, P, F, A dhe V. Gj pasi rezulton se kjo pasuri nuk 

ekziston. 

III. Per Administrimin dhe perdorimin e ketyre pasurive te ngarkohet 

z.K. Xh, i cili eshte administrator i Agjencise per Administrimin e pasurive te 

Sekuestruara dhe te Konfiskuara prane Ministrise se Financave - xxx, ndersa per 

ekzekutimin e ketij vendimi te ngarkohet Zyra e Permbarimit 

- xxx. 

III. Shpenzimet procedurjale si dhe shpenzimet gjyqesore ti ngarkohen 

personave te paditur R.F, Xh. F dhe R. F. 

 

Të paditurin R. F nëpërmjet përfaqësuesit të tij av.S.H. që kërkoi: 

Rrëzimin e kërkesës së prokurorisë si të pabazuar në ligj e  në prova. 

 
Të paditurit R.F., K. (B.) B. (F). në 



mungesë, 

 
Personi i Tretë Xh.F, në mungesë në pretendimet 

perfundimtare; 

 

 
V Ë R E N 

 

Prokuroria per Krime te Renda ka paraqitur para kesaj gjykate kerkese-

padine me objekt konfiskimin e pasurive ne pronesi te shtetasve R.F., R.F. dhe 

K.B.(F), qe konkretisht ishin : 

 Pasuria me nr.xxx, vol.x, fq.xxx me siperfaqe xxx m2, ZK xxx, xxx, 

ne pronesi te R.V.F, regjistruar ne xxx, blere ne shumen xxx leke nga 

G.B. 

 Pasuria me nr. xxx, zk xxx, vol.x, fq.x, me siperfaqe xxx m2, ne 

pronesi te R.V.F., regjistruar ne xxx, xxx, blere ne shumen xxx leke nga 

Gj.Gj. 

 Pasuria me nr nr.xxx,zk xxx, vol.x, fq.x, are me siperfaqe xxx m2, 

ne pronesi te R.V.F, regjistruar ne xxx, xxx, blere ne shumen xxx  leke 

nga Gj., P., F., A. dhe V.Gj. 

 Pasuria me nr.xxx, zk xxx, vol.x, fq.xxx, me siperfaqe xxx m2, ne 

pronesi te R. V. F, regjistruar ne xxx, xxx, perfituar me kontrate kembimi. 

 Pasuria me nr.xxx, zk xxx, vol.x, fq.xxx, me siperfaqe xxx m2, ne 

pronesi te Xh.F, regjistruar ne xxx,  xxx, blere ne shumen xxxx lek. 

 Prones se paluajtshme te me nr.xxx, vol.x, fq.xx me siperfaqe xxx m2, 

xxx, ne pronesi te R.V.F, regjistruar ne xxx (per te cilen ne daten xxx 

vendoset eshte vendosur Sekuestro Preventive nga Prokuroria e Rrethit 

Gjyqesor xxx). 

 Depozita e kursimit me gjendje xxx leke ne banken “ xxx” 

qe i perkasin shtetases Xh. I. F. 

 
Kerkese-padia per konfiskimin e ketyre pasurive eshte paraqitur nga pala 

paditese, Prokuroria per Krime te Renda mbi pretendimin se ka dyshime te 

arsyeshme, bazuar ne indicie, per pjesemarrjen e te paditurve ne veprimtari 



kriminale te parashikuara ne nenin 3 te ligjit 10 192, date 03/12/2009 dhe 

pasurite objekt i ketij gjykimi te zoteruara prej tyre nuk i pergjigjen dukshem 

nivelit te te ardhurave, fitimeve apo veprimtarive te ligjshme, te deklaruara prej 

tyre dhe si te tilla nuk justifikohen prej tyre. 

 
Ne gjykim kjo gjykate ne zbatim te nenit 22/4 te Ligjit nr. 10 192, date 

03/12/2009 ka thirrur per te nderhyre ne kete proces si person te trete shtetasen 

Xh. F. (bashkeshortja e R.F dhe nena e te paditurve R. dhe K.) per shkak se ne 

emer te saj figuronte pasuria e sekuestruar depozite kursimi me gjendje xxx leke 

ne banken “xxx” dhe terhiqte interesa te ligjshme ne kete gjykim. 

 
Ky gjykim u zhvillua ne mungese te te paditurve R. F., R. F. dhe personit 

te trete Xh.F. 

Perfaqesuesi i te paditurit K.(B.)F., av.S.H e kundershtoi konfiskimin e 

pasurive te zoteruara prej te mbrojturit prej tij duke pretenduar ligjshmerine e 

prejardhjes dhe justifikimin e tyre me te ardhurat e ligjshme te perfituara nga 

veprimtarite ekonomike te tij dhe te familjareve te tij. 

 
Mbi shqyrtimin gjyqesor te akteve e provave te sjella nga palet ne 

kete gjykim rezulton e provuar se: 

 
Kjo kerkese-padi konfiskimi eshte paraqitur nga pala paditese Prokuroria 

per Krime te Renda pas perfundimit te procedurave gjyqesore per sekuestrimin 

e ketyre pasurive, ne zbatim te nenit 12 te ligjit nr. 10 192, date 03/12/2009. 

Fillimisht Prokuroria per Krime te Renda ka regjistruar procedimin 

pasuror nr.x, te vitit xxx ne emer te shtetasve R. F., R. F. dhe K.B. (F). 

Ky procedim pasuror eshte rregjistruar mbi bazen e materialeve referuese 

te percjella ne Prokurorine per Krime te Renda nga Drejtoria e Policise se 

Qarkut xxx, me shkresen nr.xxx, date xxx, e cila ka njoftuar per fillimin e 

hetimit penal ndaj shtetasve: 

R. F., i biri i V. dhe i N, i datelindjes xxx, lindur dhe banues ne fshatin 

xxx, bashkia xxx, xxx. 

R.F, i biri i R dhe i Xh, i datelindjes xxx 



lindur dhe banues ne fshatin xxx, bashkia xxx, xxx. 

E.F, i biri i R. dhe i Xh., i datelindjes xxx lindur dhe banues ne fshatin 

xxx, bashkia xxx, xxx. 

K.(B) B (F) i i R. dhe i Xh., i datelindjes xxx lindur dhe banues ne fshatin 

xxx, bashkia xxx, xxx. 

Sipas materialit referues keta shtetas jane subjekte te vepres penale te 

parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal, pasi mbi bazen e materialit te referuar 

nga Oficeret e Policise Gjyqesore te Sektorit te Hetimit te Aseteve Kriminale ne 

Drejtorine e Policise se Qarkut xxx ne daten xxx, Prokuroria e Rrethit Gjyqesor 

xxx ka regjistruar procedimin penal nr.xx per vepren penale te “Pastrimit te 

produkteve te vepres penale” ne ngarkim te shtetasve R.F, R. F. 

Pas administrimit te akteve te ketij procedimi penal rezulton se ne daten 

xxx, u eshte regjistruar emri si persona qe i atribuohet vepra penale e “Pastrimit 

te produkteve te vepres penale” per procedimin penal nr. xxx, te vitit xxx, 

shtetasve R. F. dhe R. F. 

Nga aktet e administruara me leterporosine, ne kuader te procedimit  

penal nr.xxx/xxx, rezultonte se me vendimin e Gjykates se xxx, xxx date xxx 

shtetasi K. F (B) eshte shpallur fajtor per krimin e trafikimit te narkotikeve se 

bashku me shtetasit E. D dhe M. S. 

Me vendimin e dates xxx te Gjykates se xxx te xxx eshte pasqyruar fakti 

se hetimet ne lidhje me aktivitetin kriminal te provuar ndaj shtetasit K. F. (B) 

rezultojne te kene ndodhur ne periudhen gusht –shtator te vitit xxx. 

Ne keto kushte mbi parashikimin e nenit 3/1 germa “d” e Ligjit 10 192, 

date 03/12/2009 “Per parandalimin dhe goditjen e krimit te organizuar dhe 

Trafikimit nepermjet masave parandaluese kunder pasurise” shtetasit K.B. (F), 

R. F, R. F. dhe familjaret e tyre jane subjekte te hetimit pasuror, pasi shtetasi R. 

F., R. F hetohen nga ana Prokurorise se Rrethit Gjyqesor xxx per vepren penale 

te “Pastrimit te produkteve te vepres penale’, parashikuar nga neni 287 i Kodit 

Penal, ndersa shtetasi K. (B) B. (F) i cili rezulton se eshte denuar ne shtetin 

italian per vepren penale te “Trafikimit te lendeve narkotike”, 



veper kjo qe parashikohet dhe nga Kodi Penal shqiptar ne nenin 283/a/2 te tij, 

eshte subjekt i hetimit pasuror ne baze te nenit 3/1 pika «ç» e ligjit nr. 10 192, 

date 03/12/2009. 

Mbi kerkesen e Prokurorise per Krime te Renda me vendimin nr.xxx date 

xxx Gjykata per Krime te Renda ka vendosur sekuestrimin e pasurive te 

meposhtme; 

 Pasurise me nr.xxx, zk xxx, vol.x, fq.xxx, me siperfaqe xxx m2, ne 

pronesi te R.V. F, regjistruar ne xxx, xxx, blere ne shumen xxx leke nga 

Gj., P., F., A. dhe V.Gj. 

 Pasuria me nr.xxx, vol.x, fq.xx me siperfaqe xxx m2, ZK xxx, xxx, 

ne pronesi te R.V. F, regjistruar ne xxx, blere ne shumen xxx leke nga G. 

B. 

 Pasuria me nr. xxx, zk xxx, vol.x, fq.x, me siperfaqe xxx m2, ne 

pronesi te R. V. F, regjistruar ne xxx, xx, blere ne shumen xxx leke nga 

Gj. Gj. 

 Pasuria me nr nr.xxx,zk xxx, vol.x, fq.x, are me siperfaqe xxx m2, 

ne pronesi te R.V. F, regjistruar ne xxx, xxx, blere ne shumen xxx leke 

nga Gj, P, F, A dhe V.Gj. 

 Pasuria me nr.xxx, zk xxx, vol.x, fq.xxx, me siperfaqe xxx m2, ne 

pronesi te R.V. F, regjistruar ne xxx, xxx, perfituar me kontrate kembimi. 

 Pasuria me nr.xxx, zk xxx, vol.x, fq.xxx, me siperfaqe xxx m2, ne 

pronesi te Xh.F, regjistruar ne xxx xxx, blere ne shumen xxx lek. 

 Prones se paluajtshme te me nr.xxx, vol.x, fq.xx me siperfaqe xxx m2, 

xxx, ne pronesi te R.V. F, regjistruar ne xxx (per te cilen ne daten xxx 

eshte vendosur Sekuestro Preventive nga Prokuroria  e Rrethit Gjyqesor 

xxx). 

 Sekuestrimin e shumave ne depoziten e kursimit me gjendje xxx 

leke ne banken “xxx” qe i perkasin shtetases Xh.I.F. 

 Sekuestrimin e depozites bankare e gjendur ne xxx bank, ne 

shumen xxx leke ne emer te shtetasit R.V. F ndaj se ciles ishte vendosur 

sekuestro preventive. 



 

Me vendimin nr.xxx, date xxx, Gjykata e Apelit per Krime te Renda, ka 

vendosur: 

1. Lenien ne fuqi te vendimit nr.xxx, date xxx te Gjykates per Krime te 

Renda Tirane. 

2. Pezullimin e pasojave te zbatimit te mases se sekuestros [ kesaj ] mase 

sipas ligjit nr 10 192 date 03.12.2009, per pasurite e sekuestruara me vendim 

nr.xxx, date xxx te Gjykates Rrethit Gjyqesor xxx. 

a/ Prone e paluajtshme te me nr.xxx, pasurie, zona kadastrale xxx ,me 

siperfaqe xxx m2, ne pronesi te R.F. 

b/ Depozite bankare e gjendur ne xxx bank, ne shumen xxx leke ne emer 

te shtetasit R.F. 

 
Vendimi i mesiperm i Gjykates se Shkalles se Pare per Krime te Renda 

eshte ekzekutuar ne date xxx per llogarine ne xxx Bank xxx ne shumen xxx leke 

ne emer te Xh.F, ndersa per pasurine depozites bankare e gjendur ne xxx bank, 

ne shumen xxx leke ne emer te shtetasit R.V.F ne kushtet kur kjo pasuri nuk 

gjendej prane kesaj banke per kete pasuri eshte kerkuar plotesimi i sekuestros. 

Lidhur me kete pasuri me shkresen nr.xxx, date xxx, te Agjensise se 

Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara rezulton se per 

shumen prej xxx leke ne momentin e ekzekutimit te ketij vendimi ne date xxx, 

eshte konstatuar se keto para ishin terhequr nga depozituesi. 

Ndersa per pasurite e tjera te paluajtshme ky vendim eshte ekzekutuar ne 

date xxx. 

Me vendimin nr.xxx date xxx, Gjykata e Shkalles se Pare per Krime te 

Renda ka vendosur sekuestrimin e shumes xxx leke ne emer te shtetasit R.V.F, e 

invenstuar ne llogarine xxx Bank prane xxx Bank ne emer te R.F. 

Me vendimin nr.xx, date xxx te Gjykates per Krime te Renda eshte 

vendosur sekuestrimi i veprimtarise tregtare te kompanise “xxx” Sh.p.k. me 

qender xxx se bashku me te gjitha asetet qe jane ne kontabilitetin e kesaj 

shoqerie. 

Gjate hetimit penal ndaj shtetasve R. dhe R.F, Prokuroria 



e Rrethit Gjyqesor xxx ka vendosur kryerjen e nje ekspertimi kontabel i cili 

eshte realizuar nga ekspertja A.K. ne date xxx. Kete akt ekspertimi e ka 

perfshire ne aktet e saj te hetimit pasuror edhe Prokuroria per Krime te Renda. 

Nga memoriet e paraqitura nga ana e mbrojtjes se te paditurve F. 

pretendohej se ne aktin e ekspertimit kontabel date xxx te ekspertes A.K 

mungonin te dhena lidhur me te ardhurat ne vite te realizuara nga “xxx”, prone e 

shtetasit R.F, te cilat kane ndikuar financiarisht ne veprimtarine e shoqerise 

“xxx” Sh.p.k. 

Po sipas pretendimeve te te paditurve ekspertimi nuk kishte kontabilizuar 

ne menyre te qarte te gjitha vlerat financiare te perftuara nga shitja e tokave 

bujqesore te perfituara me ane te ligjit 7501 dhe se treti, ne aktin e ekspertimit te 

mesiperm nuk jane marre ne konsiderate vlerat financiare te shitjeve te tokes 

bujqesore, me vleren financiare te se ciles eshte blere siperfaqja mbi te cilen ka 

ngritur veprimtarine tregetare shoqeria “ xxx” Sh.p.k. 

Se fundmi, prej ekspertit kontabel nuk eshte marre ne konsiderate fakti se 

nga shoqeria “xxx” Sh.p.k, me perfaqesues R.F dhe familjaret e tij eshte marre 

nje kredi ne shumen xxx leke ne favor te shoqerise sipas kontrates se 

paradhenies bankare nr.xxx, date xxx me kredidhenes “xxx” sh.a dhe 

kredimares shoqeria tregetare “ xxx” Sh.p.k.. 

Per nje hetim te plote e te gjithanshem te ketij procedimi pasuror, me 

qellim marrjen e nje konkluzioni te sakte eshte kryer plotesimi i aktit te 

ekspertimit kontabel nga ekspertja A.K e cila ne daten xxx i eshte pergjigjur 

pyetjeve te shtruara nga pala paditese, Prokuroria per Krime te Renda si me 

poshte: 

 Te percaktohet se sa ka qene vlera e investimeve te para ne momentin e 

krijimit te shoqerise « xxx » dhe prejardhjen e ketyre burimeve duke 

perfshire ne kryerjen e ekspertimit dhe vleren e trullit ku ushtron 

aktivitetitn kjo shoqeri, vlere e cila nuk eshte perfshire ne aktin e 

ekspertimit te kryer ne interes te procedimit penal nr.xxx/xxx te 

Prokurorise se Rrethit Gjyqesor xxx? 

 A kane patur burime te mjaftueshme shtetasit shtetasit K.F, E.F, R.F, 

Xh.F e R. F per te 



mbuluar keto investime ne momentin e krijimit te saj dhe burimi i ketyre 

investimeve ? 

Me aktin e ekspertimit kontabel date xxx rezulton se ne pergjigje te 

detyres se caktuar ekspertja sqaron se vlera e investimeve te para ne momentin e 

krijimit te shoqerise «xxx» sh.p.k. eshte xxx leke dhe burimet sipas paraqitjes se 

mesiperme kapin shumen prej xxx leke. Si perfundim burimet mbulojne 

investimet ne masen xxx here. 

 
Pas ketij konkluzioni Prokuroria per Krime te Renda ka vendosur ne date 

xxx (viti i te cilit konstatohet qarte qe eshte nje lapsus dhe behet fjale per 

vitin xxx) pushimin e pjesshem te hetimeve lidhur me procedimin pasuror nr.x 

te vitit xxx duke e perjashtuar rrjedhimisht dhe nga kerkesa per konfiskimin 

kesaj pasurie, pra nuk eshte as objekt i ketij gjykimi, sekuestrimi i veprimtarisë 

tregtare të kompanise “xxx” Sh.p.k. me qender xxx se bashku me asetet. 

Ne gjykimin e kesaj kerkese-padie u provuan dhe faktet se i padituri R. 

V. F ka lindur ne xxx, Komuna xxx, xxx dhe eshte babai i te paditurve R dhe K. 

F, si dhe bashkeshort i personit te trete Xh. F. 

U provua ne gjykim se i padituri R.F eshte pajisur me toke bujqesore 

sipas ligjit 7501, se bashku me familjaret e tij qe nga viti 1993 dhe ka rreth xxx 

m2 toke bukqesore dhe si familje bujqesore ne fshatin e tij ka ushtruar aktivitet 

bujqesor duke punuar siperafaqjet e tokes ne zoterim dhe blektoral duke 

mbareshtruar 11 gjedhe, me prodhimtari 5000-6000 litra qumesht per koke ne 

vit. 

I padituri R. ka hapur nje pike minimarketi dhe nje pike karburanti qe ka 

funsionuar ne vitin 1997-2000. 

Po ashtu ne vitin 1995 me Vendimin e Komisionit te Kthimit dhe 

Kompensimit te Pronave ka fituar pronesine mbi nje ndertese ku eshte krijuar 

kompleksi “Xxx”, i cili funksionon si bar, resorant (me salle te madhe dasmash) 

dhe kend lojrash per femije. Ky kompleks ushtron aktivitet tregetar me NIPT 

sekondar xxx, i klasifikuar si biznes i vogel me xhiro vjetore 

xxx leke dhe ka shlyer te gjitha detyrimet e biznesit dhe taksat vendore. 

 
U provua ne gjykim gjithashtu se i padituri R.F. eshte i 



rregjistruar si person fizik me NIPT xxx, me objekt aktiviteti “tregeti te 

artikujve te ndryshem” qe nga viti xxx dhe ka paguar rregulisht per kete 

aktivitet taksat vendore dhe tatimet per xhiron. 

I padituri R. F. eshte dhe perfaqesuesi ligjor i shoqerise “xxx” sh.p.k qe 

eshte krijuar ne vitin xxx me NIPT xxx. 

Te paditurit R., K., R., personi i trete Xh. F. dhe E. F. kane fituar te 

ardhura nga shitja e tokave bujqesore dhe po ashtu personi i trete Xh. F. eshte 

rregjistruar si subjekt tregetar qe nga viti 1992 dhe ka krijuar te ardhura nga kjo 

veprimtari. Ky aktivetet tregetar, biznes i vogel i ka kaluar me pas djalit te saj 

R.F., deri ne vitin 2010, kohe mbas te ciles i ka kaluar bashkeshortes se tij E.F. 

 
Ne kete gjykim u shqyrtuar provat e paraqitur nga pala paditese si 

me poshte listojme: 

 

 Urdher i dates xxx, per regjistrimin e procedimit pasuror, 

 Relacion i oficerit se policise gjyqesore M.K, date xxx. 

 Vendimi nr.x, date xxx te Gjykates per Krime te Renda . 

 Vendimi nr.x, date xxx Gjykata e Shkalles se Pare per Krime te Renda. 

 Vendimi i sekuestrimit te Gjykates se Apelit per Krime te Renda nr.x, date 

xxx. 

 Vendimi nr.xxx, te Gjykates se Shkalles se Pare Per Krime te Renda per 

zgjatjen e afatit te sekuestros. 

 Shkresa Nr.xxx dt xxx me ane te se ciles eshte vene ne 

dispozicion dispozicion dosja hetimore e Prokurorise se Rrethit Gjyqesor 

xxx, Nr xxx, viti xxx. 

 Shkresa nr. xxx, dt xxx, ka vene ne dispozicion dosjen aktin e 

ekspertimit kontabel te kryer ne kuadrin e ketij procedimi. 

 Shkresa nr.xxx dt xxx e Drejtorise Policise se Qarkut xxx, Seksioni i 

Hetimit te Aseteve Kriminale se bashku me materialin referues dhe 

çertifikata familjare dhe personale. 

 Shkresa  nr.xxx  date xxx,  e Zyres se Gjendjes Civile xxx se 

bashku me dhjete certifikata. 

 Z.V.R.P.P xxx me shkresen nr.prot xxx date xxx. 

 Pergjigje nga Drejtoria e Ujesjelles Kanalizimeve, me shkresen nr.xxx 



date xxx. 

 Pergjigje nga Drejtoria e pergjithshme te Doganave, me shkresen nr.xxx 

date xxx. 

 I  eshte  derguar  shkresa  me  nr.prot.  xxx  date xxx nga Zyra 

kombetare e punesimit. 

 Shkresa nga ana e kompanise « xxx » me nr.prot.xxx date 

xxx. 

 Pergjigja nga ana e Qendres Kombetare e regjistrimit me nr.prot.xxx date 

xxx. 

 Pergjigje nga ana e Institutit te Sigurimeve Shoqerore, me shkresen 

nr,prot.xxx date xxx. 

 Pergjigje nga ana e ALUIZNIT me shkresen nr.xxx date xxx. 

 Pergjigje nga ana e Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve me shkresen 

nr.prot.xxx date xxx. 

 Jane administruar ne dosje te gjitha pergjigjet e ardhura nga bankat te 

cilat veprojne ne territorin e shtetit Shqiptar, perkatesisht: 

 banka xxx me shkresen nr.prot.xxx date xxx. 

 banka « xxx » me shkresen nr.xxx date xxx. 

 banka «xxx» me shkresen nr.prot.xxx date xxx. 

 banka «xxx»me shkresen me nr.prot xxx date xxx. 

 Banka «xxx» me shkresen me nr.prot.xxx date xxx. 

 Shkresa me nr.prot.xxx date xxx e bankes «xxx Bank» 

 Shkresa me nr.prot.xxx date xxx e bankes «xxx»; 

 Shkresa me nr.prot.xxx date xxx, e bankes «xxx». 

 Shkresa me nr.prot.xxx xxx date xxx, e bankes «xxx 

bank». 

 Shkresa me nr.prot.xxx date xxx e bankes «xxx Bank ». 

 Shkresa me nr.prot.xxx, date xxx e bankes «xxx». 

 Shkresa nr.prot xxx date xxx, e bankes xxx. 

 Shkresa  me  nr.prot xxxx date xxx e bankes « Banka e xxx ». 

 Akti i ekspertimit kontabel me eksperte Zj. A.K. i bere ne 

kuader te procedimit penal nr.xxx, te vitit xxx, te Prokurorise se Rrethit 

Gjyqesor xxx. 



 Akti i ekspertimit plotesues kontabel date xxx i eskperte Zj. A. K. 

 Aktet e fashikullit hetimor te procedimit penal nr.xxx, te vitit xxx te 

Prokurorise se Rrethit Gjyqesor xxx ne ngarkim te shtetasve R.F. dhe R.F. 

 

 
Mbrojtja pretendoi ligjshmerine e pronave objekt konfiskimi dhe per 

kete shkak rrezimin e kerkese-padise dhe paraqiti per shqyrtim keto prova 

shkresore: 

Kontratë shitje toke are, me numër repertori xxx, numër koleksioni xxx, 

datë xxx. 

Çertifikatë për vërtetim pronësie në favor të Gj.Gj., zona kadastrale 

nr.xxx, për pasurinë tokë are nr.xxx, datë xxx, Zyra e Regjistrimit të Pasurisë së 

Paluajtshme xxx. Bashkëngjitur është harta e regjistrimit së bashku me kartelën, 

gjithësej 2 (dy) kopje. 

Vërtetim i lëshuar nga Komuna xxx, datë xxx. 

Kontratë shitje toke are, me numër repertori xxx, numër koleksioni xxx, 

datë xxx. 

Çertifikatë për vërtetim pronësie për pasurinë me nr.xxx, zona kadastrale 

nr.xxx, lëshuar me datë xxx, lëshuar nga Zyra e Regjistrimit të Pasurisë së 

Paluajtshme xxx. Bëshkëngjitur është harta treguese, së bashku me kartelën e 

pasurisë, gjithësej 2 (dy) fletë. 

Çertifikatë familjare, e lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile, Komuna xxx, 

2 (dy) copë. 

Kontratë e shit blerjes me numër repertori xxx, numër koleksioni xxx, 

datë xxx. Bashkëngjitur është çertifikata vërtetim pronësie në favor të G.B., për 

pasurinë me nr.xxx, zona kadastrale nr.xxx, datë lëshimi xxx. Bashkëngjitur 

është harta treguese e regjistrimit, kartela e regjistrimit të pasurisë së 

paluajtshme. 

Kontrate shitje, nr.rep.xxx, nr.kol.xxx, datë xxx, Kontratë shit-blerje, 

nr.rep.xxx, nr.kol.xxx, datë xxx, Kontratë shitje pasurie e paluatshme, 

nr.kol.xxx, nr.rep. xxx, datë xxx,Vërtetim lëshuar nga Bashkia xxx, datë xxx, 

gjithësej shtatë fletë. Kontratë shitje nr.rep.xxx, nr.kol.xxx, e vitit xxx, datë xxx, 

në cilësinë e shitësit R. dhe Xh. F, ne cilësinë e blerësit B.B, tokë are + truall, 

ndodhur në xxx xxx, me sip.xxx m2 dhe xxx m truall.Kontratë 



shitje-blerje pasurie e paluajtshme, në cilësinë e shitësit R.F., në cilësinë e 

blerësit R.C, nr.rep.xxx, nr.kol.xxx, date xxx, objekt ish zyrat e koperativës 

bujqësore të fshatit xxx, xxx katëshe. Kontratë shitje pasurie e paluajtshme, 

nr.rep.xxx, nr.kol.xxx, datë xxx, në cilësinë e shitësit R.F., në cilësinë e blerësit 

M.K, me sip.xxx m2, xxx, xxx, ku pasqyrohen edhe vlerat financiare të 

parashikuara në kontratë, Vërtetim i Bashkisë xxx nepermjet të cilës provohet 

fakti se Xh.F., ka ushtruar aktiviteitn provat Biznes i vogel, ne Bashkinë xxx 

nga viti xxx; Vërtetim pronësie për z.Xh.F., si posedue e nje dyqani te artikujve 

te perzier ne fshatin xxx xxx, pagesa e faturave te tatimeve; vërtetim leshuar nga 

Bashkia xxx çertifikatën e QKR-së . 

 

Vleresimi i Gjykates. 
 

 

Kjo gjykate, duke pare parashikimet e neneve 21-23 e posaçerisht 

kriteret e percaktuara ne nenin 24 te ligjit parandalues nr. 10 192 date 

03/12/2009, mbeshtetur ne provat e shqyrtuara dhe debatuara ne seance 

gjyqesore, vlereson se : 

Ashtu si edhe ne fazen e sekuestrimit te kesaj pasurie edhe kjo gjykate e 

gjen te drejte pretendimin e akuzes se te paditurit R.R.F dhe i padituri K.B. (F) 

jane subjekte te ligjit parandalues sepse per te paditurit R e R ka filluar nga 

Prokuroria e Rrethit Gjyqesor xxx nje hetim penal per vepren penale te 

“Pastrimit te produkteve te vepres penale ” te parashikuar nga neni 287 i Kodit 

Penal, ndersa per te paditurin K.B.(F) ekziston nje vendim gjyqesor penal i 

formes se prere i Gjykates se xxx, xxx qe e ka gjetur fajtor dhe e ka denuar per 

nje nga veprat penale te parashikuara nga neni 3/1 i ligjit nr.10192 date 

03/12/2009 « Per parandalimin dhe goditjen e krimit te organizuar dhe trafikimit 

nepermjet masave parandaluese kunder pasurive ». 

Subjekt i ligjit parandalues, ne perputhje me parashikimin e nenit 3/2 

germa “a” te ketij ligji eshte edhe personi i trete Xh.F., si person i afert me te 

dyshuarit R. e R. si dhe me te denuarin K. konkretisht eshte bashkeshortja e te 

parit dhe nena e R. e K. 

Gjykata vlereson se ligji parandalues, ne baze te nenit 3/2 te tij, vepron 

edhe ndaj pasurive qe gjenden ne zoterim te personave te aferm te familjes se te 

dyshuarit R. e R. dhe te denuarit K., me kushtin qe pasuria ne 



emer te tyre te jete vene, te jete krijuar, ne kohen e perfshirjes se te denuarit ne 

veprimtarine kriminale per te cilen u gjend fajtor, kusht i cili parashikohet nga 

neni 3/ 4 te ketij ligji. 

Nga aktet e provat e shqyrtuara ne kete gjykim, siç u analizuan me lart, 

provohet se pasuria objekt konfiskimi eshte krijuar ne vitet xxx dhe xxx dhe 

eshte vene ne funksionim ne vitin xxx, pra eshte pasuri e krijuar pas periudhes 

kur provohet se i padituri K.B. ka qene i perfshire ne veprimtari kriminale te 

“Trafikimit te lendeve narkotike”, ku sipas vendimit te dates xxx te Gjykates se 

Apelit te xxx eshte pasqyruar fakti se hetimet ne lidhje me aktivitetin kriminal te 

provuar ndaj shtetasit K.F. (B) rezultojne te kene ndodhur ne periudhen gusht –

shtator te vitit xxx. 

 
Ne keto kushte e gjithe pasuria objekt i kerkeses per gjykim, perfshihet ne 

pasurite qe duhet t’i neshtrohet rregullave te parashikuara ne ligjin parandalues 

duke patur mundesine personat zoterues te saj ta justifikojne ligjshmerine e 

krijimit te kesaj pasurie. 

Lidhur me pronat konkrete objekti i ketij gjykimi dhe i kerkeses per 

konfiskimin e tyre ato jane: 

1- Pasuria me nr.xxx, vol.x, fq.xxx me siperfaqe xxx m2, ZK xxx, xxx, 

ne pronesi te R.V.F, regjistruar ne xxx, blere ne shumen xxx leke nga G.B. 

Gjate gjykimit vete pala paditese Prokuroria per Krime te Renda mbi 

kerkesen e mbrojtjes se te paditurit K.B.(F) rikerkoi informacion sqarues prane 

Zyres Rajonale te Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme xxx, ne lidhje me kete 

pasuri, e cila sqaroi pergjigjien e saj me shkresat perkatese, nr.xxx, date xxx dhe 

nr.xxx date xxx. 

Sipas ketyre shkresave arrihet ne konkluzionin se pasuria nr. xxx, zk xxx, 

vol.x, fq.xxx, me siperfaqe xxx m2, ne pronesi te R.V.F, regjistruar ne xxx, xxx, 

blere ne shumen xxx leke nga Gj., P., F., A. dhe V.Gj. nuk ekziston, pasi me te 

njejtin indeks rezulton nje pasuri tjeter qe nuk korrespondon dhe si siperfaqe me 

pronen e mesiperme dhe qe i takon shtetasit Z.C, xxx metra katrore. Ne keto 

kushte pala paditese hoqi dore nga kerkimi per konfiskimin e kesaj prone. 

Ne baze te nenit 202 te Kodit te Procedures Civile per shkak te heqjes dore 

nga gjykimi i saj kjo gjykate vendosi pushimin e kerkimit te Prokurorise per 



Krime te Renda ne lidhje me konfiskimin e pasurise me nr.xxx, vol.x, fq.xxx me 

siperfaqe xxx m2, ZK xxx, xxx, ne pronesi te R.V.F, regjistruar ne xxx, blere ne 

shumen xxx leke nga G.B. 

Lidhur me masen e sekuestros se vendosur mbi kete pasuri ne kushtet kur 

prokurori kerkoi heqjen dore nga e drejta e konfiskimit te saj pushojne dhe 

efektet e sekuestrimit te saj, ne kuptim te nenit 12/5 te ligjit nr.10192 date 

03.12.2009 “Per Parandalimin dhe Goditjen e Krimit te Organizuar dhe 

Trafikimit Nepermjet Masave Parandaluese Kunder Pasurise” . 

Per kete arsye kjo gjykate vendos revokimin e mases se sekuestros se 

vendosur mbi kete pasuri me vendimin e saj nr. xxx, date xxx te Gjykates 

Shkalles Pare per Krime te Renda Tirane. 

 

2- Pasuria me nr. xxx, zk xxx, vol.x, fq.x, me siperfaqe xxx m2, ne 

pronesi te R.V.F, regjistruar ne xxx, xxx, blere ne shumen xxx leke nga Gj.Gj. 

3- Pasuria me nr.xxx, zk xxx, vol.x, fq.x, are me siperfaqe xxx m2, ne 

pronesi te R.V.F, regjistruar ne xxx, xxx, blere ne shumen xxx leke nga Gj., P., 

F., A. dhe V.Gj. 

4- Pasuria me nr.xxx, zk xxx, vol.x, fq.xxx, me siperfaqe xxx m2, ne 

pronesi te R.V.F, regjistruar ne xxx, xxx, perfituar me kontrate kembimi. 

Lidhur me ligjshmerine dhe justifikimin e kesaj pasurie kjo gjykate 

vlereson se ajo eshte e ligjeruar nepermjet veprimit juridik me te cilin eshte 

kryer pasi eshte kembyer me nje pasuri tjeter (send me send) qe i perkiste te 

paditurit R.F. para periudhes objekt shqyrtimi me ligjin nr.10 192.date 

03.12.2009. 

5- Pasuria me nr.xxx, zk xxx, vol.x, fq.xxx, me siperfaqe xxx m2, ne 

pronesi te Xh.F., regjistruar ne xxx,  xxx, blere ne shumen xxx leke. 

6- Prones se paluajtshme me nr.xxx, vol.x, fq.xx me siperfaqe xxx m2, 

xxx, ne pronesi te R.V.F., regjistruar ne xxx (per te cilen ne daten xxxx 

vendoset eshte vendosur Sekuestro Preventive nga Prokuroria e Rrethit 

Gjyqesor xxx). 

7- depozita e kursimit me gjendje xxx leke ne banken “xxx” qe i perkasin 

shtetases Xh.I. F. 



Pretendimi i pales paditese Prokuroise per Krime te Renda Tirane eshte se 

diferenca e vlerave ndermjet te ardhurave dhe shpenzimeve te krijura nga 

familja F. eshte negative dhe rrjedhimisht nuk provohet se pasurite objekt 

konfiskimi jane krijuar me te ardhura te ligjshme. 

Gjykata analizon nje nga nje te gjitha hapat e perdorura ne analizen 

ekonomike dhe matematike te pales paditese ne te gjithe zerat e perfshire 

prej saj. 

Keshtu pala paditese Prokuroria per Krime te Renda ne analizen e 

perdorur prej saj mbeshtet ne konkluzionet e dy akteve te ekspertimit te 

ekspertes A.K. qe u perkasin datave xxx dhe xxx dhe i pari eshte perpiluar mbi 

kerkesen e Prokurorise se Rrethit Gjyqesor xxx per llogari te procedimit te penal 

qe hetohet prej saj, ndersa i dyti nga pala paditese Prokuroria per krime te 

Renda per llogari te procedimit te saj pasuror, qe kane objekte analoge 

ekspertimi, por jo identike. 

Keshtu ne aktin e ekspertimit te dates xxx ekspertja K. ne perfundim 

te detyres se saj nxjerr mbi bazen e llogaritjeve nje vlere xxx leke qe e 

emerton si te ardhurat ne momentin e krijimit te shoqerise “xxx” sh.p.k. Po 

ne te njejtin akt ekspertimi ekspertja ka dhe nje tjeter ze qe eshte emertuar 

investimet me vlere xxx leke, te cilat pala paditese ja zbret aritmetikisht 

vleres se pare dhe nxjerr vleren xxx leke. 

Kesaj vlere te mbetur pala paditese i zbret me nje logjike ekonomike te 

gabuar vleren e investimeve eshte xxx leke, te bera nga familja F. ne 

kompleksin xxx rezulton se diferenca mbetet xxx leke. 

Kjo gjykate analizon investimet per kompleksin «xxx» ne pronen e 

familjes F, sipas pasqyrimit te tyre ne aktin e ekspertimit te dates xxx dhe ato 

perfshijne: 1-Fature nr. xxx, date xxx ne vleren 

xxx leke, shifer e cila nuk duhet te zbritej pasi i perket periudhes para 

perfshirjes se te denuarit, te paditur ne kete gjykim K.B.(F) ne veprimtari 

kriminale dhe objekt i zbatimit te ligjit nr. 10192, e cila provohet se eshte 

gusht-shtator xxx. 

Po mbi te njejten analize dhe arsyetim nuk duhet te zbritej as fatura me 

nr. xxx, date xxx me vlere xxx leke, as fatura e investimve nr.xxx, date xxx, 

me vlere xxx leke sepse u perkasin periudhave kohore qe nuk jane objekt i 

shqyrtimit dhe i analizes se tyre pasi as nuk u 



provua dhe aq me pak u dyshua qe t’i perkasin nje periudhe kur te paditurit F. te 

jene perfshire ne veprimtari kriminale. E vetmja vlere investimi qe mund te 

zbritet eshte fatura me nr. xxx, date xxx me vleren xxx leke, qe perkon me 

periudhen kur sipas vendimit te Gjykates xxx xxx provohet se i padituri K.B. 

(F)eshte perfshire ne veprimtari kriminale. 

Pas kesaj analize qe kjo gjykate ben, diferenca qe mbetet nga zbritja eshte 

xxx. 

Pala paditese kerkon t’i zbrese kesaj shifre dhe vleren xxx leke, qe i 

konsideron si shpenzime te familjes F. dhe veprimtarive te tyre ekonomike. 

Kjo gjykate vlereson se edhe pse diferenca mes ketyre dy vlerave del me 

bilanc pozitiv perseri nuk eshte reale, pasi duke qene se pala paditese, 

Prokuroria per Krime te Renda i eshte referuar dy akteve te ndryshme te 

ekspertimit me zbritjet qe ben padrejtesisht zbret 2 here te njejtin shpenzim 

te kryer ate per blerjen e tokave ne shumen xxx e cila eshte zbritur ne 

llogaritjet e aktit te pare te ekspertimit me zerin e emertuar investimet ne 

shoqerine xxx sh.p.k. 

Jo vetem kaq, por pala paditese ben zbritjen e shpenzimeve nga viti xxx 

deri ne vitin xxx, por ne menyre te gabuar matematike, ekonomike dhe logjike 

nuk i shton bilancin pozitiv te kompanise « xxx » sh.p.k nga viti xxx. 

-xxx, e cila nuk eshte llogaritur ne aktin e dyte te ekspertimit, por eshte 

llogaritur qarte ne aktin e pare ku diferenca mes te ardhurave dhe shpenzimeve 

nga veprimtaria e shoqerise eshte +xxx. 

Jo vetem kaq por nuk eshte marre parasysh ne llogaritjen e te ardhurave 

nga pala paditese dhe as nga ekspertja fitimet e realizuara nga xxx xxx, qe 

sipas shkreses she Bashkise xxx nga viti xxx ky kompleks ushtron aktivitet 

tregetar me NIPT sekondar xxx, i klasifikuar si biznes i vogel me xhiro vjetore 

xxx leke dhe ka shlyer te gjitha detyrimet e biznesit dhe taksat vendore. 

 

Perfundimisht, mbeshtetur ne provat shkresore te marra ne kete  gjykim, 

vlera e pasurive objekt gjykimi qe akuza kerkon te konfiskoje, justifikohet, 



prandaj Gjykata vlereson se nuk plotesohen kriteret e percaktuara ne nenin 

24/1 pika “b” te ligjit 10 192 date 03.12.2009, prandaj kerkesa per konfiskim 

duhet te rrezohet. 

 

Gjykata, ndryshe nga akuza, bindet se per krijimin e kesaj pasurie 

kane ndihmuar fizikisht e financiarisht te gjithe pjesetaret e familjes se 

kryefamiljarit R.F., se te ardhurat e siguruara prej tyre kane qene te 

mjaftueshme jo vetem per te perballuar jetesen normale, por edhe per te kursyer 

aq te ardhura sa kane qene te nevojshme per krijimin e pasurive objekt 

konfiskimi. Ne kete pasuri kane dhene kontribut edhe i denuari K.B.F. dhe i 

padituri R.F., personi i trete Xh.F. dhe familjaret e tjere te tyre. 

Ne kushtet kur ne menyre te dukshme, Gjykata vlereson se vlera e 

pasurise objekt konfiskimi e cila u provua se eshte krijuar ne vitet xxx-xxx, 

nuk eshte vene ne menyre te kundraligjeshme, nuk rrjedh nga fitimet qe mund te 

kete siguruar i padituri K.B.(F). nga vepra penale e “Trafikimit te narkotikeve”, 

por eshte rrejdhoje e punes se ligjshme te pjesetareve te familjes F., vendos 

kthimin e pasurive te konfiskuara pronareve te tyre. 

 
Mbi arsyetimin e pasqyruar me siper ne baze te nenit 201, 306-310 e 

vijues te K.Pr.Civile si dhe nenet 3, 21/3, 24 dhe 28/2 e vijues ligjit nr. 10192, 

date 03/12/2009 “Per parandalimin dhe Goditjen e Krimit te Organizuar dhe 

Trafikimit Nepermjet Masave Parandaluese kunder Pasurise”, kjo gjykate pasi 

formoi bindjen dhe ne mbeshtetje te provave te shqyrtuara ne kete gjykim: 

V E N D O S I : 

 
1. Rrezimin e kerkeses se Prokurorise prane Gjykates Shkalles Pare per 

Krime te Renda Tirane me objekt konfiskimin e pasurive objekt i ketij gjykimi 

si te pabazuar ne ligj. 

 
2. Revokimin e mases se sekuestros te vendosur me vendim nr. xxx, date 

xxx te Gjykates per Krime te Renda Tirane, i cili eshte lene ne fuqi me 

vendimin nr. xxx,  date xxx te Gjykates se Apelit Per Krime te Renda, ndaj 

pasurive si vijon: 

a/Pasuria me nr.xxx, vol.x, fq.xxx me siperfaqe xxx m2, ZK xxx, 



xxx, ne pronesi te R.V.F., regjistruar ne xxx, blere ne shumen xxx leke nga G.B. 

b/Pasuria me nr. xxx, zk xxx, vol.x, fq.x, me siperfaqe xxx m2, ne 

pronesi te R.V.F, regjistruar ne xxx, xxx, blere ne shumen 

xxx leke nga Gj.Gj. 

c/Pasuria me nr nr.xxx, zk xxx, vol.x, fq.x, are me siperfaqe xxx m2, ne 

pronesi te R.V.F., regjistruar ne xxx, xxx, blere ne shumen xxx leke nga Gj, P., 

F., A. dhe V.Gj. 

ç/Pasuria me nr.xxx, zk xxx, vol.x, fq.xxx, me siperfaqe xxx m2, ne 

pronesi te R.V.F, regjistruar ne 20.07.2013, xxx, perfituar me kontrate kembimi. 

d/Pasuria me nr.xxx,zk xxx, vol.x, fq.xxx, me siperfaqe xxx m2, ne 

pronesi te Xh.F, regjistruar ne 26.04.2011 xxx, blere ne shumen 

xxx lek. 

dh/Pasuri e paluajtshme me nr.xxx, vol.x, fq.xx me siperfaqe xxx m2, 

xxx, ne pronesi te R.V.F, (per te cilen ne daten xxxx vendoset eshte vendosur 

Sekuestro Preventive nga Prokuroria e Rrethit Gjyqesor xxx). 

e/Depozite kursimi me gjendje xxx leke ne banken “ xxx” qe i perkasin 

shtetases Xh.I.F. 

 
3. Pushimin e gjykimit sa i perket konfiskimit te pasurise me nr.xxx, zk 

xxx, vol.x, fq.x, me siperfaqe xxx m2, ne pronesi te R.V.F, regjistruar ne xxxx, 

xxx, blere ne shumen xxx leke nga Gj., P., F., A. dhe V.Gj., per shkak te heqjes 

dore te kerkuesit nga kerkimi. 

 
4. Perjashtimin nga heqja e sekuestros te pasurise se paluajtshme me 

nr.xxx, vol.xxx, fq.xxx me siperfaqe xxx m2, xxx, ne pronesi te R.V.F, ne 

mbeshtetje te nenit 5/3 te ligjit nr. 10192, date 03/12/2009 “Per parandalimin 

dhe Goditjen e Krimit te Organizuar dhe Trafikimit Nepermjet Masave 

Parandaluese kunder Pasurise” per te cilen eshte disponuar [vendosur Sekuestro 

Preventive ] me vendim nr xxx date xxxx te Gjykates Shkalles Pare xxx. 

 
3. Per  ekzekutimin  e  ketij  vendimi ngarkohen Zyra e Permbarimit 



Gjyqesor xxx, dhe Agjensia e Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te 

Konfiskuara prane Ministrise se Financave Tirane, perfaqesuar nga administruesi 

Z.K.Xh., brenda 15 diteve nga njoftimi i tyre. 

4. Urdherohet sekretaria gjyqesore te njoftoje kopjen e ketij vendimi 

Agjensise se Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara prane 

Ministrise se Financave Tirane, si dhe te Zyres se Permbarimit Gjyqesor xxx. 

5. Shpenzimet gjyqesore siç jane bere. 

6. Kunder ketij vendimi lejohet ankim, brenda afatit ligjor 15 diteve, ne 

Gjykaten e Apelit per Krime te Renda Tirane, duke filluar ky afat nga e nesermja 

e shpalljes se ketij vendimi. 

7. Per palet ne mungese ky afat fillon nga dita e neserme e njoftimit te ketij 

vendimi. 

 
U shpall ne Tirane, me date 16.01.2015 ora, 11.36 

 

 
S E K R E T A R E G J Y Q T A R E 

 

 
Valbona DEMIRAJ Irena GJOKA 

 


