
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË 

PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR 
 

NR. AKTI 20 NR. VENDIMI 31 

28.07.2020 01.08.2020 

 

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: Etleva Deda 

Asistuar prej sekretares gjyqësore Ujeza Gashi, me pjesëmarrjen e prokurorit , në 

TIRANË, sot, më datë 01.08.2020, pasi: 

mori në shqyrtim në senaca gjyqësore publike kërkesën penale me NR. AKTI 20, 

regjistruar më datë 28.07.2020, që i përket: 

Kërkuesit: 

Objekti: Sekuestrimi 

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: 

Mbi arsyetimin e mësipërm, në bazë të neneve 3, 11, 12, 14 dhe 15 e vijues të nr.10192 datë 

03.12.2009 “Për parandalimin dhe Goditjen e Krimit të Organizuar dhe Trafikimit Nëpërmjet 

Masave Parandaluese kundër Pasurisë”, (të ndryshuar me ligjin nr.24/2014, datë 20.3.2014, 

nr.70/2017, datë 27.04.2017), Gjykata, pasi formoi bindjen dhe në mbështetje të provave të 

shqyrtuara në këtë gjykim, 

 
 

V E N D O S I: 

 

· Pranimin e kërkesës së Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të 



Organizuar. 

 

· Sekuestrimin e pasurive (të paluajtshme dhe të luajtshme) në zotërim të shtetasit 

Y.N (alias XH.P), e konkretisht: 

 

1. Pasuria e llojit “apartament”, me nr.XXXX+1-XX, Zona Kadastrale XXXX, volumi 36, 

faqja 134, me sipërfaqe 117 m2, e regjistruar me datë 01.06.2013, me adresë: lagjia nr.XX, 

Plazh, Durrës. 

2. Pasuria e llojit “truall”, me nr.XX/1, Zona Kadastrale XXXX, volumi 1, faqja 99, 

me sipërfaqe 300 m2, e regjistruar me datë 24.04.2019, me adresë: Zbarqe, Tiranë. 

3. Pasuria e llojit “truall”, me nr.XXX/2/X, Zona Kadastrale XXXX, volumi 2, faqja 

139, me sipërfaqe 600 m2, e regjistruar me datë 26.02.2019, mbi të cilën ndodhet një 

ndërtesë me sipërfaqe 90 m2, me adresë: Zbarqe, Tiranë. 

4. Pasuria e llojit “njësi shërbimi”, me nr.1/xxx-xx, Zona Kadastrale XXXX, volumi 

34, faqja 39, me sipërfaqe totale 43.7 m2, e regjistruar me datë 26.01.2018, me adresë: 

Tiranë. 

5. Pasuria e llojit “arë”, me nr.40/XX, Zona Kadastrale XXXX, volumi 10, faqja 87, 

me sipërfaqe totale 67.3 m2, e regjistruar me datë 10.05.2017, me adresë: Tiranë. 

6. Pasuria e llojit “truall”, me nr.1/XXX, Zona Kadastrale XXXX, volumi 20, faqja 

132, me sipërfaqe totale 15 m2, e regjistruar me datë 15.02.2016, me adresë: Tiranë. 

7. Pasuria e llojit “truall”, me nr.XXX/5-1, Zona Kadastrale XXXX, volumi 1, faqja 

121, me sipërfaqe totale 300 m2, regjistruar me datë 25.02.2019, me adresë: Zbarqe, Tiranë. 

8. Pasuria e llojit “truall”, me nr.40/XX, Zona Kadastrale XXXX, volumi 10, faqja 90, 

me sipërfaqe totale 2026 m2, e regjistruar me datë 10.05.2017, me adresë: Mullet, Tiranë. 

9. Pasuria e llojit “apartament”, me nr.1/XXX+2-XX, Zona Kadastrale XXXX, volumi 8, 

faqja 233, me sipërfaqe 52.3 m2, e regjistruar me datë 28.03.2013, me adresë: rruga 

“XXXXX XXXXX”, Tiranë. Në bashkëpronësi me shtetasen M.N. 

10. Pasuria e llojit “pyll”, me nr.183/X, Zona Kadastrale 23XX, volumi X, faqja 151, 

me sipërfaqe totale 100 000 m2, e regjistruar me datë 28.01.2016, me adresë, 

XXXXXXXXXX, Tiranë. 

11. Automjeti i tipit autoveturë, marka “Merces-Benz”, modeli S600, ngjyra e zezë, me 

targa AA XXX XX, me numër shasie WDXXXXXXXXXXXXXXX, në pronësi të 

shtetasit Y.N. 

12. Automjeti i tipit autoveturë, marka “BMW”, modeli 760LI, ngjyra e zezë, me targa AA 

XXX AV, me numër shasie WXXXXXXXXXXXXXXXX, në pronësi të shtetasit Y.N. 

13. Automjeti i tipit autoveturë, marka “Land Rover”, modeli Range Rover Vogue, ngjyra 

e zezë, me targa CD XXXX A, me numër shasie SXXXXXXXXXXXXXXXX, në pronësi të 

shtetasit Y.N. 

14. Automjeti i tipit autoveturë, marka “Merces-Benz”, modeli S600, ngjyra e zezë, me 

targa CD XXXX A, me numër shasie WDXXXXXXXXXXXXXXX, në pronësi të 

shtetasit Y.N. 

15. Automjeti i tipit autoveturë, marka “RollsRoyce”, modeli PHANTOM, ngjyra e zezë, 

ma targë AA XXX XX, me numër shasie XXXXXXXXXXXXXXXXX, në pronësi të 

shtetases M.N.| 

16. 51% të kuotave të shoqërisë "XXXXXX" sh.p.k., me NIPT XXXXXXXXXX, në 

emër të shtetasit Y.N. 

17. Kuotat dhe aksionet e shoqërisë "XXXXX" sh.p.k, me NIPT KXXXXXXXXX, në 

emër të shtetasit Y.N. 

18. Kuotat dhe aksionet e shoqërisë "R O" sh.p.k., me NIPT LXXXXXXXXX. 

19. Kuotat dhe aksionet e shoqërisë "DXXX-UXX" sh.p.k., me NIPT LXXXXXXXXX, në 



emër të shtetasit Y.N. 

20. 80% të kuatave dhe aksioneve të shoqërisë “XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX” 

sh.a., me NIPT LXXXXXXXXX, me aksioner shoqërinë “XXXXXX”, përfaqësuar nga 

shtetasi Y.N. 

21. 30% të kuatave dhe aksioneve të shoqërisë “XXXXXXX XXX” sh.p.k., me 

NIPT KXXXXXXXX, në emër të shtetasit Y.N. 

22. 50% të kuotave dhe aksioneve të shoqërisë “P S 31” sh.p.k., me NIPT 

LKXXXXXXXX, në emër të shtetasit Y.N. 

23. 80% të kuotave dhe aksioneve të shoqërisë “I” sh.p.k., me NIPT 

JXXXXXXXXX, me aksioner shoqërinë “XXXXX”, përfaqësuar nga shtetasi Y.N. 

24. 60% të kuotave dhe aksioneve të shoqërisë “O” sh.a., me NIPT KXXXXXXXXX, 

në emër të shtetasit Y.N dhe të masës 40% të kuotave në emër të shtetases M.N . 

25. Kuotat dhe aksionet e shoqërisë “XXX-XXX” sh.p.k., në emër të shtetasit Y.N. 

26. 50% të kuotave dhe aksioneve të shoqërisë “XXXXXXX XXX XXXXXX” sh.p.k., me 

aksioner shoqërinë “XXXXX”, përfaqësuar nga shtetasi Y.N. 

 
 

· Për administrimin dhe përdorimin e këtyre pasurive, ngarkohet Agjencia për 

Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara pranë Ministrisë së Financave, 

Tiranë. 

 

· Për ekzekutimin e këtij vendimi, ngarkohen Leonard Qorri dhe Altin Curri, oficerë të 

policisë gjyqësore pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, si dhe Florian 

Arapi, oficer i policisë gjyqësore pranë Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe 

Krimit të Organizuar. 

 

· Urdhërohet sekretaria gjyqësore e kësaj gjykate, të dërgojë menjëherë kopje të këtij 

vendimi në institucionet e mësipërme, si dhe për njoftimin e zotëruesit të pasurisë në adresën 

e tij. 

 

· Kundër këtij vendimi, lejohet ankim në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin 

d 

 

 
 

b 
 

 

 

 

he 

Krimin e Organizuar, brenda afatit ligjor. 

 

U shpall në Tiranë, sot, më datë 01.08.2020. 
 

 

SEKRETARE GJYQTARE 



UJEZA GASHI ETLEVA DEDA 

 

 
 

U shpall sot në TIRANË, më datë 01.08.2020 

 

Sekretare Gjyqtar 
 

 
 

Ujeza Gashi Etleva Deda 

 

 

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 
 

 
 

Ujeza Gashi 



 


