
 
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E SHKALLËS SË PARË 

PËR KRIME TË RËNDA 
 

 
 

NR. AKTI 24 NR. VENDIMI 23 

22.10.2018 29.10.2018 

 

V E N D I M 

"NË EMËR TË REPUBLIKËS" 
 

Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda TIRANË, e përbërë nga: 

Kryesues seance gjyqësore: Iliriana Olldashi 

Asistuar prej sekretares gjyqësore Blerta Martini, me pjesëmarrjen e prokurorit , në 

TIRANË, sot, më datë 29.10.2018, pasi: 

mori në shqyrtim në senaca gjyqësore publike kërkesën penale me NR. AKTI 24, 

regjistruar më datë 22.10.2018, që i përket: 

Kërkuesit: 

Objekti: Shuarje Sekuestro 

Palë e tretë: 1) Prokuroria per Krime te Renda, 

, 

shqyrtoi aktet, 

dëgjoi prokurorin që në diskutimin e tij përfundimtar kërkoi "", 

dëgjoi kërkuesin dhe avokatin e tij që në diskutimin e tyre përfundimtar kërkuan "", 

dhe vlerësoi çështjen në tërësi 
 

V Ë R E N 

 
 

PËR KËTO ARËSYE, 
 

si dhe duke u bazuar në nenet NNN të K. Pr. Penale, Gjykata 

V E N D O S I: 
 

VENDOSI: 

Pranimin e kërkesës. 

Revokimin e masës së sekuestros së vendosur me vendimin Nr. xxx date xxxx të Gjykatës së  

Shkallës së  Parë  për Krime të Rënda Tiranë mbi pasurinë  në emër të shtetasve 

:P. Ç., V. Ç.dhe G. G. e konkretisht: Vlerat monetare që ndodhen në llogarinë e shtetasit P. 

V. Ç. pranë bankës xxxx me nr.llogarie xxxx me 



balancë xxxx euro. 

Vlerat monetare që ndodhen në llogarinë bankare pranë xxxx Bank në emër të shtetases 

V. Th. Ç. me nr.xxxx : depozitë me afat me nr.xxxx lek me gjendje xxxx lek, depozitë 

me afat me nr.xxxx lek me gjendje xxxx lek. 

Vlerat monetare që ndodhen në llogarinë e klientes G. G. pranë xxxx Bank në shumën xxxx 

euro të transferuara nga llogaria e shtetases V. Ç. më datë xxxx me përshkrimin “kalim 

fondi” si dhe të gjitha shtesat në këto llogari deri në momentin e kthimit të tyre. 

Për ekzekutimin e këtij vendimi ngarkohet Zyra e Përmbarimit xxxx. 

Urdhërohet sekretaria gjyqësore e kësaj gjykate të njoftojë për këtë vendim administratoren 

znj. B. I., e cila është caktuar për administrimin dhe përdorimin e pasurive të sekuestruara, 

administratore pranë Agjencisë për Administrimin e pasurive të Sekuestruara dhe të 

Konfiskuara pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë Tiranë. 

 

Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën e Apelit për Krime të Rënda brenda afatit 

ligjor. 

U shpall sot në Tiranë, me datë 29/10/2018. 

Sekretare 

Gjyqtare 

Blerta MARTINI Iliriana OLLDASHI 

 
 

U shpall sot në TIRANË, më datë 29.10.2018 

 

Sekretare Gjyqtar 
 

 
 

Blerta Martini Iliriana Olldashi 

 

 

SHPENZIMET GJYQËSORE 

(Sipas neneve NNN të K. Pr. Civile) 

 

Taksë rregjistrimi Lekë 

Taksë eksperti Lekë 

Për dëshmitar Lekë 

Për avokat Lekë 

Për njoftime Lekë 

 

TOTALI I SHPENZIMEVE: Lekë 

( Lekë) 

 
 

Sekretarja Gjyqësore 



 

 
 

 

Blerta Martini 
 


