
 
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E SHKALLËS SË PARË 

PËR KRIME TË RËNDA 
 

 
 

NR. AKTI 9 NR. VENDIMI 25 

13.03.2018 19.11.2018 

 

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: Ardit Mustafaj 

Asistuar prej sekretares gjyqësore Olta Sinanaj, me pjesëmarrjen e prokurorit , në 

TIRANË, sot, më datë 19.11.2018, pasi: 

mori në shqyrtim në senaca gjyqësore publike kërkesën penale me NR. AKTI 9, 

regjistruar më datë 13.03.2018, që i përket: 

Kërkuesit: 

Objekti: Shuarje Sekuestro 

Palë e tretë: , 

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: 

1. Pranimin e kërkesës së Prokurorisë për Krime të Rënda Tiranë: 

-Revokimin e masës së sekuestrimit të pasurisë të vendosur me vendimin nr.xxxx, 

dt.xxxx, të kësaj gjykate, dhe të zgjatur me vendimet nr.xxxx, dt.xxxx, nr.xxx akti, 

dt.xxxx dhe nr.xxx akti, dt.xxxx, të po kësaj gjykate, duke urdhëruar kthimin e pasurisë së 

sekuestruar pronarëve të saj. 

2. Pushimin e gjykimit për pjesën e kërkesës së Prokurorisë për Krime të Rënda Tiranë ku 

kërkohet “Pushimi i hetimeve pasurore për procedimin pasuror nr.xxx, viti xxxx, lidhur 

me pasuritë në zotërim të shtetasit A. L.”, si kërkim pa objekt. 



3. Vendimi t'i njoftohet (përcillet) Agjencisë për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara 

dhe Konfiskuara pranë Ministrisë së Financave Tiranë. 

4. Shpenzimet proceduriale u ngarkohen palëve siç janë bërë. Për shpenzimet e parapaguara 

nga shteti për administrimin e pasurive të sekuestruara, Agjencia për Administrimin e 

Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara ka të drejtën e kthimit. 

5. Kundër vendimit lejohet ankim në Gjykatën e Apelit për Krime të Rënda Tiranë, brenda 15 

ditëve nga e nesërmja e shpalljes. 

Tiranë, më 19.11.2018. 

 

SEKRETARE  GJYQTAR 

OLTA SINANAJ ARDIT MUSTAFAJ 



 


