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KRYESUES: Astrit Faqolli 
 

ANËTAR: Lazer Sallaku, Tritan Hamitaj 
 

SEKRETARE: Astrit Faqolli 
 

 

Sot më datë 18/06/2012 mori në shqyrtim në seancë gjyqësore çështjen penale që i përket : 
 

Të pandehurit: A.K, i biri i V dhe i V, i datëlindjes ,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 

Akuzuar: Pastrimi i produkteve te vepres penale 
 
Gjykata pasi shqyrtoi materialet e dosjes hetimore Nr.255, provat e marra gjatë gjykimit, pasi dëgjoi prokurorin Afrim Shehu i cili kërkoi: 

Deklarimin fajtor të pandehurit A.K për veprën penale të "Pastrimit të produkteve të veprës penale" të parashikuar nga neni 287/1 germat 

"b" dhe "dh" të K.Penal dhe dënimin e tij me 5 vjet burgim dhe gjobë në masën 2.000.000 lekë. 
 
Të konfiskohen pasuritë të cilat janë produkt i veprës penale si objekt Bar- restorant Hotel 5 kate, i emërtuar "Hotel Iia Internacional" që 

ndodhet në lagjen nr.13 Plazh Durrës dhe i regjistruar në ZVRPP Durrës në emër të shtetases V S Knë regjistrin hipotekor Nr.24 datë 

08.02.2002,zona kadastrale 8518 me Nr.pasurie 44/66 ,vol 11,faqe 40, i sekuestruar me vendimin Nr.942 datë 22.12.2011 të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Durrës ,si dhe të pasurive Nr.288/40 zonë kadastrale 3852 volumi 12,faqe 136 me sipërfaqe 220 m2,Nr.288/46 zonë 

kadastrale 3852 volumi 12,faqe 142,me sipërfaqe 273 m2,Nr.288/31 zonë kadastrale 3852 volumi 12,faqe 127,me sipërfaqe 261 

m2,Nr.288/34 zonë kadastrale 3852 volumi 12,faqe 130 me sipërfaqe 249 m2, Nr.288/37 zonë kadastrale 3852 volumi 12,faqe 133 me 

sipërfaqe 220 m2,Nr.288/43 zonë kadastrale 3852 volumi 12,faqe 139 me sipërfaqe 273 m2,Nr.44/66,zonë kadastrale 8519 volumi 

11,faqe 40,Nr.165/21 zonë kadastrale 3852 volumi 4,faqe 237,Nr.290/32 zonë kadastrale 3852 volumi 4,faqe 238,Nr.339/6 zonë 

kadastrale 3852 volumi 4,faqe 239 dhe kalimi i tyre në favor të shtetit. 
 
Shpenzimet proceduriale në shumën 67500 lekë dhe ato gjyqësore në ngarkim të pandehurit. 
 
Avokati i të pandehurit A.K,av.Alket Hyseni dhe i pandehuri në përfundim kërkuan nga gjykata 

Rrëzimin e akuzës të ngritur ndaj A.K. 
 
Pushimin e çështjes dhe shpalljen e pafajshëm të A.Ks për shkak se nuk e ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. 
 
Heqjen e masës së sigurimit "Sekuestro preventive" mbi objektin Bar-Restorant-Hotel "Iia Internacional" që ndodhet në lagjen Nr.13 

Plazh,Durrës regjistruar në ZVRPP Durrës në emër të shtetases V S K,Nr.24 regjistri hipotekor datë 08.02.2002,zona kadastrale 8518 me 

Nr. pasurie 44/66,volumi 11,faqe 40 të vendosur me vendimin Nr.942 datë 22.12.2011 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës. 
 
Gjykata pasi e shqyrtoi dhe bisedoi çështjen në tërësi 
 

VEREN : 
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Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës ka sjellë për gjykim çështjen penale në ngarkim të pandehurit A.K akuzuar për veprën penale 

“Pastrim i produkteve të veprës penale” të parashikuara nga neni 287/1 gërma “b” dhe “dh” të Kodit Penal. 
 
Nga ana e organit të akuzës u parashtrua se ky procedim penal ka filluar mbi bazën e informacionit me Nr. 840 të datës 26.02.2008, të 

Drejtorisë së Krimit Financiar në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë ndaj shtetasit A.K i cili dyshohej për vepra penale të kryera në 

shtetin Italian nga viti 1997 deri në vitin 2002. 
 
Të ardhurat e përdorura për krijimin e pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme janë produkt i veprave penale “Shfrytëzimi i prostitucionit 

në rrethana rënduese” parashikuar nga neni 114/a pikat 1,2,4,5 dhe 6 të Kodit Penal ku i pandehuri është deklaruar fajtor me vendimin Nr. 

10-2011-1528(509) datë 14.12.2011 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe veprës penale ”Importimi dhe mbajtje e lëndëve narkotike në 

vazhdim në bashkëpunim, si dhe “Krijimi, drejtimi ose financim shoqate kriminale që merret me trafikun e paligjshëm të lëndëve narkotike” 

për të cilat është deklaruar fajtor dhe dënuar nga Gjykata e Apelit Durrës dhe Gjykata e Gjenovës Itali Nr. 2003/0924 regj, datë 29.10.2003. 

 

Është kryer një hetim pasuror në lidhje me pasuritë e të pandehurit A V Ka dhe familjarët e tij të afërt. 
 

Objekt i hetimit të pasuror është shtrirë nga viti 1994 e në vazhdim në lidhje me pasuritë reale të këtyre shtetasve, mundësitë ligjore të 

krijimit të tyre dhe faktit nëse këto shtetas kanë të ardhura për të justifikuar pasuritë e regjistruara në emër të tyre. 
 
Nga hetimi është provuar se i pandehuri ka fituar dhe regjistruar pranë Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurive se Paluajtshme Durrës, 

këto pasuri: 
 
Ne emër te të pandehurit A.K janë regjistruar këto pasuri me datë 01.10.1997. 
 

1 Pasuria me nr. 288/40 zk 3852 vol 12 fq 136, me siperfaqe 220 m2. 
 
2 Pasuria me nr. 288/46 zk 3852 vol 12fq 142, me siperfaqe 273 m2. 
 
3 Pasuria me nr. 288/31 zk 3852 vol 12 fq 127, me siperfaqe 261 m2. 
 
4 Pasuria me nr. 288/34 zk. 3852 vol. 12fq. 130, me siperfaqe 249 m2. 
 
5 Pasuria me nr. 288/37 zk 3852 vol. 12fq 133, me siperfaqe 220 m2. 
 
6 Pasuria me nr. 288/43 zk. 3852 vol. 12fq 139, me siperfaqe 273 m2. 
 
7 Pasuria me nr. 44/66 zk. 8518 vol 11fq 40. 
 

Ne emër te shtetasit V K,(babai) janë regjistruara këto pasuri: 
 

1 Pasuria me nr. 165/21 zk. 3852 vol. 4 fq 237.  
2 Pasuria me nr. 290/32 zk. 3852 vol 4 fq 238. 
3 Pasuria me nr. 339/6 zk. 3852 vol. 4 fq. 239. 
 

Në emër të shtetases V K (nëna) është i regjistruar në regjistrin hipotekor Nr. 24 datë 08.02.2002 Objekti Bar-Restorant –Hotel 5 kat i 

ndodhur në lagjen Nr. 13, Plazh Durrës, si dhe pasuri të tjera të luajtshme dhe një shoqëri Autobuzash në emër të shtetasit A K. 

Në tërësi vlera e pasurive të realizuara ndër vite, nga shtetasi A.K dhe familjarët e tij nga viti 1993 e në vazhdim është në vlerën 682 608 

639 lekë ku si të ardhura të ligjshme janë dokumentuar vetëm shuma totale e dy pensioneve të shtetasve V dhe V K në vlerën 2 584 579 

lekë. 

Të gjitha pasuritë e përshkruara më sipër, të detajuara në mënyrë specifike si për kohën e krijimit dhe vlerën përkatëse në aktin e 

ekspertimit kontabël të administruar gjatë gjykimit, janë produkt i veprave penale të kryera nga i pandehuri. 

Lidhur me krijimin dhe vënien në administrim të Objektit Bar-Restorant –Hotel 5 KAT i ndodhur në lagjen Nr. 13, Palazh Durrës gjatë 

hetimit ka rezultuar se: 

I pandehuri ka fituar pronësinë e një trualli me sipërfaqe 200 m2 në lagjen Nr. 13 Plazh Durrës, sipas kontratës së shitjes Nr. 43 date 

10.07.2000 të lidhur me AKP Durrës. Pas fitimit të pronësisë së truallit ka aplikuar për leje sheshi dhe leje ndërtimi në Bashkinë Durrës, e 

cila me vendimin e K.R.R.T Nr. 8 datë 29.07.2000, ka lejuar ndërtimin e një Objekti Bar-Restorant –Hotel 5 KAT në emër të shtetasit A V 

Ka, sipas kondicioneve urbanistike të përshkruara në lejen e ndërtimin, ku është përshkruar dhe afati kohor i ndërtimit, deri me datë 

14.02.2001. 

Ky objekt ka një sipërfaqe trualli 280 m2, me sipërfaqe ndërtimi 192 m2. 
 

Të gjithë veprimet për blerjen e truallit, dhënien e lejes së ndërtimit dhe më pas regjistrimin në ZVRPP e ka kryer i pandehuri A V Ka. 

Me kontratën e shitjes nr. 1163/533 datë 28.09.2001, rezulton që objekti i mësipërm i është shitur nga i pandehuri, shtetases V S K, në 

vlerën 1 800 000 lekë, e cila më pas këtë objekt e ka regjistruar në hipotekor Nr. 24 datë 08.02.2002, në emër të saj. Ky objekt është 

vlerësuar (pa përfshirë shërbime të tjera, çadra muzike live etj ) në vlerën 410 257 316 lekë, ndërsa e tërë pasuria e të pandehurit dhe 

familjarëve është vlerësuar në vlerën 682 608 639 lekë. 
 
Të ardhurat e përdorura për krijimin e kësaj pasurie janë produkt i veprave penale “Shfrytëzimi i prostitucionit në rrethana rënduese” 

parashikuar nga neni 114/a pikat 1,2,4,5 dhe 6 të Kodit Penal dhe ”Importimi dhe mbajtje e lëndëve narkotike në vazhdim në bashkëpunim, 

si dhe “Krijimi, drejtimi ose financim shoqate kriminale që merret me trafikun e paligjshëm të lëndëve narkotike” për të cilat është deklaruar 

fajtor dhe dënuar nga Gjykata e Apelit Durrës dhe Gjykata e Gjenovës Itali. 
 
Pra nga ana objektive provohet me vendimet gjyqësore të formës së prerë se i pandehuri A.K është deklaruar fajtor dhe dënuar për veprat 

penale të parashikuara nga nenet 114/a pikat 1,2,4,5 dhe 6 të Kodit Penal Shqiptar dhe nenet 110 të K.Penal, 73 dhe 80 paragrafi i dytë 

D.P.R. 309/90 dhe prg.81 i K. Penal Italian. 

Sipas vendimit Nr. 2003/0924 regj, datë 29.10.2003, i Gjykatës së Apelit të Bolonjës, nga ku rezulton se shtetasi shqiptar A.K, rezulton i 

dënuar për veprat penale të parashikuara nga nenet 110 të K.Penal, 73 dhe 80 paragrafi i dytë D.P.R. 309/90 dhe prg.81 i K. Penal, i cili 

në bashkëpunim me shtetasit Shqiptar A K(vëllai i tij), S.Gj, A.Aetj,….gjatë vitit 2001, kanë importuar 
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sasi të ndryshme të lëndëve narkotike (kokainë, hashash) nga Hollanda, të cilën ua kanë shitur personave të tjerë, shpërndarës droge 

me pakicë, në qytetet të ndryshme të Italisë (si; Bolonja, Treviso, Piombino etj.). Për veprat penale të mësipërme shtetasi A.K është 

shpallur fajtor dhe është dënuar me 9 vjet e 4 muaj heqje lirie dhe 28.000 euro gjobë dhe vendimi ka marrë formë të prerë në datë 

14.12.2003. 
 
Në arsyetimin e vendimit…, ndër të tjera, përshkruhet se,… A.K, etje, kanë importuar disa herë sasi të ndryshme lëndë narkotike (kokainë) e në 

sasi të mëdha, ku vetëm në fundin e janarit 2001, shkurt 2001 dhe me datë 22.03.2001 u janë sekuestruar lëndë narkotike(kokainë) rreth 14.1 

kg....Mbanin në mënyrë të jashtëligjshme dhe u shisnin të tretëve lëndë narkotike të importuar, që e tregtonin 
 
në qytete të ndryshme në Itali.Mbanin në mënyrë të jashtëligjshme edhe tjetër lëndë narkotike (të blerë nga furnitor të tretë në Itali, kur 

lënda narkotike mbaronte) dhe ua rishisnin të tretëve, ku dorëzimet bëheshin në favor të blerësve të shumtë, të identifikuar si M.S, L.C, 

etje, të cilët e blinin drogën rreth njëherë në javë.Duke bashkëpunuar në krim, për të gjitha pikat, A.K, pozicioni i të cilit ishte të mbante 

lidhje me furnitorët shqiptar (që quheshin I dhe E) që banonin në Hollandë me të cilët binte dakort për importimet për të cilat vendoste së 

bashku me bashkëfajtorët, për pjesëmarrje në blerjen e drogës, për marrjen e një pjese të kokainës së importuar që më pas do të shitej 

përsëri në Bolonjë. 

Ndërkohë dhe në vendimin Nr. 10-2011-1528(509) datë 14.12.2011 i Gjykatës së Apelit Durrës, në arsyetimin e tij është përshkruar se e 

dëmtuara M.V dhe vajzat Ruse, në shtator të vitit 1998 janë shoqëruar në kuesturën e Xhenovas, ku ka pranuar të bëjë kallëzim...Ky fakt 

provohet se në këtë kohë të tre vajzat i janë nënshtruar daktiloskopimit. 

Në shpjegimet e saj ka shpjeguar se fillimisht është vendosur në një apartament në Mondragone, ku ndodheshin B dhe Ksi dhe dy vajza 

të tjera, një Shqiptare dhe një Ruse. Ajo shpjegon se është detyruar të dalë në rrugë për të ushtruar prostitucion. Gjatë gjykimit të kësaj 

çështje është pranuar se shuma e siguruar nga shfrytëzimi i saj dhe të motrës, si prostituta ka kapur vlerën 800 milion Lireta, (e 

konvertuar me vlerën e kohës kap shifrën rreth 70 000 000 lekë, të reja). 

Sa më sipër, rezulton se i pandehuri A.K nga veprat penale të mësipërme ka realizuar të ardhura të paligjshme të cilat më pas i ka 

investuar në pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme të cilat janë përllogaritur në vlerën 682 608 639 lekë, dhe pas me qëllim fshehjen dhe 

zhdukjen e origjinës ( objekti Bar Restorant Hotel në lagjen Nr. 13 Plazh e ka shitur me datë 28.09.2001, tek nëna e tij V K). 

Me veprimet e kryera ka konsumuar elementët e veprës penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale” të parashikuar nga neni 287.1 

germa ”b &dh” të Kodit Penal. 

Si prova për të provuar faktet e mësipërme, për të cilat është akuzuar i pandehuri A.K organi i akuzës paraqiti: 
 

1 Shkresa nr. 840/6 datë 26.02.2008, të Drejtorisë së Krimit Financiar në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë, e cila ka shërbyer për 

fillimin e hetimit të çështjes, ku përshkruhet se shtetasi A.K, është në listën e shtetasve shqiptarë të dënuar jashtë shtetit. Në vitin 2002, 

ndaj tij, dhe disa shtetasve të tjerë Shqiptar, ka filluar një procedim penal në shtetin Italian (Prokuroria e Xhenovas) ku janë akuzuar për 

disa vepra penale si: Trafikim femrash, Shfrytëzim prostitucioni, Shitje lëndësh narkotike, etj. 

2 Një letërkëmbim i Interpolit shqiptar dhe atij Italian, ku sipas të cilit është identifikuar shtetasi A.K, i cili banon në Durrës në lagjen 

13, Plazh, i cili ka dhe drejton një Hotel/Restorant të quajtur Iia Internacional. 

3 Shkresa me nr.889/2 PE17/2009, datë 06.06.2009, e Interpol Tirana, në të cilën përshkruhet se shtetasi A.K, ishte në kërkim 

ndërkombëtar për llogari të shtetit Italian, pasi Gjykata e Gjenovës, kishte lëshuar urdhërin e arrestit nr. 22182/00 R.G.N.R/1617/01 
 
R.G.G.I.P, datë 18.03.2002, sipas të cilit është dënuar me 24 vjet burg, për veprat penale të pjesëmarrjes në organizata kriminale, trafik 

droge dhe shfrytëzim prostitucioni (të tipit mafioz). 
 
4 Vendimi Nr. 10-2011-1528(509) datë 14.12.2011 i Gjykatës së Apelit Durrës, ku në arsyetimin e tij është përshkruar se e dëmtuara 

M.V, në tetor të vitit 1999 në kuesturën e Xhenovas, ku ka pranuar të bëjë kallëzim.... Gjatë gjykimit të kësaj çështje është pranuar se 

shuma e siguruar nga shfrytëzimi i saj dhe të motrës, si prostituta ka kapur vlerën 800 milion Lireta, (e konvertuar me vlerën e kohës kap 

shifrën rreth 70 000 000 lekë, të reja). 
 
5 Dokumetacioni i mbajtuar nga autoritetet gjyqësore Italiane të administruara me shkresën Nr. 2609/1 datë 29.07.2004, të Drejtorisë 

së Mardhënive me Jashtë në Prokurorinë e Përgjithshme, në të cilën janë administruar dëshmitë e dhëna në procesin e sigurimit të 

provës shtetaset M.V dhe S.V. 
 
6 Shkresa nr. 2776/5 Prot./E.D datë 07.10.2010, ku është përcjell vendimi Nr. 2003/0924 regj, datë 29.10.2003, i Gjykatës së Apelit të 

Bolonjës, ku I pandehuri A.K, rezulton i dënuar për veprat penale të parashikuara nga nenet 110 të K.Penal, 73 dhe 80 paragrafi i dytë 

D.P.R. 309/90 dhe prg.81 i K. Penal, i cili në bashkëpunim me shtetasit Shqiptar A K(vëllai i tij), S.Gj, A.Aetj, dhe në bashkëpunim me 

shtetas të tjerë të huaj, gjatë vitit 2001, kanë importuar sasi të ndryshme të lëndëve narkotike (kokainë, hashash) nga Hollanda, të cilën ua 

kanë shitur personave të tjerë, shpërndarës droge me pakicë, në qytetet të ndryshme të Italisë (si; Bolonja, 
 
Treviso, Piombino etj.) ku është shpallur fajtor dhe është dënuar me 9 vjet e 4 muaj heqje lirie dhe 28.000 euro gjobë, si dhe akte të tjera 

proceduriale që shoqërojnë kërkesën. 

7 Shkresa nr. 383/1 datë 07.02.2011 e Drejtorisë së Mardhënieve me Jashtë në Prokurorinë e Përgjithshme, ku është përcjell dhe 

një material tjetër në ekzekutim të kërkesës për ndihmë juridike, ku është administruar një dëshmi penalitetit për të dënuarin A.K, për 

veprat penale ”Importimi dhe mbajtje e lëndëve narkotike në vazhdim në bashkëpunim (të kryera nga muaji janar 2001 deri në datën 

21. 08.2001 në Bologna), si dhe për veprën penale “Krijim, drejtim ose financim shoqate kriminale që merret me trafikun e paligjshëm të 

lëndëve narkotike”. Në lidhje me konsumimin e veprave penale të mësipërme është dënuar me 9 vjet e 4 muaj heqje lirie dhe me 

28. 000,00 euro gjobë. 
 
8 Akti i ekspertimit kontabël datë 16.11.2011, sipas të cilit rezulton se: - vlera e pasurive të shtetasit A.K e familjarëve të tij, të 

realizuara që nga viti 01.01.1993 deri në 10.11.2011, janë 682 608 639 lekë. Të adhurat e realizuara nga shtetasit A (K) Ka dhe familjarët 

e tjerë, nuk janë pasqyruar nëpërmjet bankave të nivelit te dytë, si dhe nuk e kanë pasqyruar aktivitetet tregtare si njësi 
 
ekonomike sipas ligjit Nr, 9228 date 29.04.2004“ Për Kontabilitetin dhe pasqyrat Financiare “, i ndryshuar me ligjin Nr. 9477 datë 
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09.02.2006. Vlera për shërbime hoteleri nga A.K e V K dhe (pa përfshirë shërbime të tjera, çadra muzike live etj ) nga viti 
 

2000 – 2011, janë 410 257 316 lekë. 
 

9 Dokumentacioni shkresor ku janë janë evidentuar disa pasuri të palujtëshme, të cilat janë të rregjistruara në emër të tij, dhe të 

afërmve, si pasuritë nr. 288/40, nr. 288/46, 288/31, nr. 288/34, nr. 288/37, nr. 288/43, nr. 44/66 , nr. 165/21, nr. 290/32, nr. 339/6, të cilat 

ndodhen në zonën kadastrale 3852, të Zyrës Vendore të Rregjistrimit të Pasurive të Palujtëshme Durrës. 
 
10 Dokumentacioni i Drejtorisë Rajonale Tatimore Durrës, i administruar me shkresën nr.5973 datë 19.03.2009, ku për Hotelin “Iia 
 

Internacional” e rregjistruar në emër të shtetases V K (nëna e shtetasit A.K) me aktivitet Restorant-Motel, nuk është dorëzuar asnjë bilanc 

gjatë viteve të ushtrimit të veprimatrisë dhe për tatimin te thjeshtuar për vitet 2003-2009, është përrllogaritur një detyrim tatimor në vlerën 

6 240 546 Lekë. 

11 Dokumentacioni i administruar nga Sigurimet Shoqërore për të ardhurat e ligjshme të deklaruara në emër të shtetasit V K, i cili ka të 

ardhura nga pensioni deri në datën 30.11.2011, në shumën 1 240 960 lekë dhe shtetasja V K, deri më datë 30.11.2011 në shumën 1 343 

619 lekë. Shuma totale e dy persioneve është 2 584 579 lekë. 

12 Informacionin zyrtar të marrë pranë ZVRPP Durrës, Qendrës Kombëtare të Rregjistrimit Tiranë, Drejtorisë së Tatim Taksave Durrës, 

Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Transportit Rugor Tiranë, si dhe të gjithë bankave të nivelit të dytë në Republikën e Shqipërisë, 

në lidhje me identifikimin pasurive dhe burimin e krijimit të tyre. 

13 Procesverbal për këqyrjen e sendit Hotel Iia Internacional datë 08.10.2011. 
 
14 Procesverbal për këqyrjen dhe marrjen e dokumentave të rregjistrimit të pasurisë Hotel Iia Internacional datë 13.10.2011. 
 
15 Procesverbal për këqyrjen dhe marrjen e dokumentave të regjistrimit të pasurisë datë 13& 14.10.2011, lidhur me dokumentacionin e 

pasurive të paluajtshme të regjistruara. 

16 Shkresa nr. 2325/1 datë 15.11.2011, e Agjencisë së Legalizimeve, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave dhe Ndërtimeve Informale, 

Qarku Durrës. 

17 Shkresa nr. 10299/1 datë 23.07.2011, e Qendrës Kombëtare të Rregjistrimit, Tiranë. 
 
18 Shkresa nr. 365/1 datë 21.10.2011, e Komunës Xhafzotaj, Durrës. 
 
19 Shkresa nr. 3982/2 datë 24.10.2011, e Drejtorisë së Taksave, në Bashkinë Durrës. 
 
20 Shkresa nr. 1466/1 datë 24.10.2011, e Drejtorisë Rajonale Tatimore Durrës. 
 
21 Kthim përgjigje të shkresave të bankave të nivelit të dytë, në lidhje me kërkesën tonë nr. 8534 datë 03.06.2011. 
 
22 Shkresat nr. 1977/1 datë 08.06.2011 &nr. 3799/1 datë 18.10.2011, e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, 

Drejtoria Rajonale Durrës. 

23 Vërtetimi i gjendjes gjyqësore në emër të shtetasit A.K. 
 
24 Aktet procedurale (vendime të prokurorit) që kanë shërbyer për kqyrje dhe marrje të dokumentave të nevojshëm për hetimin e 

çështjes. 

25 Aktet e tjera të administruara në fashikullin e procedimit penal nr. 255 datë 24.02.2009 (i rifilluar me datë 22.02.2011), etj. 
 

Në deklarimet e të pandehurit A.K, pretendohet se pasuritë janë realizuar me të ardhurat e tij dhe të prindërve me punën e bërë si 

emigrant në Itali, në Gjenova. Për të provuar këtë fakt mbrojtja ka paraqitur disa akte shkresore në gjuhën Italiane të përkthyera nga 

noter Shqiptar, si dhe një akt ekspertimi të datës 20.05.2006 të ekspertit kontabël . 

Në referim të nenit 149 të K.Pr.Penale dhe vendimit unifikues të Gjykatës së Lartë nr. 2 datë 11.10.2002, asnjë nga aktet e paraqitur nga 

mbrotja nuk përbëjnë provë. 

Nga pikëpamja e formës proceduriale, që të jenë prova në kuptim të nenit 149 të K.Pr.Penale, kërkohet që ato, jo vetëm të përmbajnë 

njoftime mbi faktet e rrethanat që lidhen me veprën penale, por edhe të jenë marrë nga njëri prej burimeve të parashikuara në ligjin 

procedurial penal, në përputhje me rregullat e caktuara prej tij dhe që shërbejnë për të vërtetuar faktin e pretenduar. 

Të gjithë aktet e marra në shtete apo pranë subjekteve private të huaja, nuk janë marrë në formën e duhur procedurale (Sipas nenit 509 

të K.Pr.Penale me letërporosi, apo të njësuara me vulë apostile pranë Institucioneve përkatëse për ato të shteteve të huaja). Njëhsimi 

para një noteri i dokumentave të huaja apo shqiptare, nuk u japin atyre cilësinë e provës në kuptimin e nenit 149 të K.Pr.Penale (vendimi 

unifikues i Gjykatës së lartë nr. 2 datë 11.10.2002). 
 
Mbrojtësi i të pandehurit në gjykim deklaroi se; 
 

1. Ky procedim është i pavlefshëm pasi organi proçedues ka sjellë për gjykim kërkesën “Për gjykimin e procedimit penal nr.255 të vitit 

2009(i rifilluar më dt. 22/02/2011)” e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës ndaj shtetasit A.K duke e akuzuar “se ka kryer veprën penale 

pastrimi i produkteve të veprës penale të parashikuar nga neni 287/1 gërma b,dh të K. Penal”. 

Në këtë kërkesë, në asnjë rresht apo fjalë nuk përmendet vepra penale dhe Vendimi nr . 10-2011-1528(509) dt. 14.12.2011 të Gjykatës 

së Apelit Durrës. 
 
Po kështu, gjatë procedimit nuk na është njoftuar asnjë akuzë për këtë vepër penale dhe këtë fakt ligjor. Përkundrazi, ky vendim është 

depozituar nga ne me Memo dt. 21.10.2011 për të arsyetuar kërkesën tonë për pushimin e procedimit. 
 
Në këtë mënyrë, procedimi mbi një fakt të ri, të papërmendur fare në kërkesën për gjykim, shkel rëndë parimet bazë të procedurës 

penale, nenet 2, 7, 327/2 , 331 dhe 355 të KPrP. 
 
Sa më sipër, bazuar në nenit 374 të KPrP kemi të bëjmë me një procedim të ri dhe nuk mund të vazhdohet gjykimi pa pëlqimin e të 

pandehurit, që në rastin në fjalë nuk e japim. 
 
2. Akuza e re e mbështetur tek Vendimi nr . 10-2011-1528(509) dt. 14.12.2011 të Gjykatës së Apelit Durrës, por edhe në tërësi akuza 

kundër të mbrojturit prej meje, cënon rëndë parimin e Sigurisë Juridike dhe parimin e Gjësë së Gjykuar. 
 
Procedimi rishtazi dhe kërkimi ndaj gjyqësorit për t’u shprehur sërisht në lidhje me kërkesën e prokurorisë bie ndesh me ligjet bazë të së 
 

drejtës në Shqipëri, si neni 34 i Kushtetutës, KEDNJ-së, dhe neni 7 i K.Pr.Penale. 
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Gjykata, në vijimësi me disa vendime(pasi çështja është kthyer për rigjykim dy herë nga Gjykata e Apelit), si dhe së fundmi me anë të 

vendimit nr. 670 dt. 01/11/2010 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor ka shpallur shtetasin A.K të pafajshëm për veprat penale të parashikuara 

nga neni 333, 109/1, 114/a, 189/1, 298/1, 278/2, 3, 284/a, 278/a dhe 114/b, të gjitha këto vepra të kryera në bashkpunim nga banda të 

armatosura të parashikuar nga nenet 28 dhe 334 të K. Penal. Në të njëjtin vendim gjykata ka vendosur rrëzimin e kërkesës së prokurorisë 

për sekuestrimin e pasurive të shtetasit A.K. 
 
Gjykata e Apelit me vendimin nr. 509 dt. 14/12/2011, përvec ndryshimit për një nga akuzat, ka vendosur lënien në fuqi të vendimit penal 

nr. 670 dt. 01/11/2010 të Gjykatës së Rrethit Durrës,mes të tjerave edhe për për pjesën e kërkesës për sekuestrimin e pasurive të 

shtetasit A.K. 

Kërkesa për gjykim e sjellë nga Prokuroria, është një kërkesë e sjell rishtazi përpara gjykatës, i cila në vendimet e saj është shprehur 

edhe për këtë kërkesë të prokurorisë duke e rrëzuar si të pambështetur në prova dhe ligj. 

Kërkimi i Prokurorisë për sekuestrimin e pasurive të shtetasit A.K është rrëzuar si nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës me vendimin nr. 

670 dt. 01/11/2010 edhe nga Gjykata e Apelit Durrës me vendimin nr. 509 dt. 14/12/2011. 

Juridikisht vendimi i Gjykatës së Apelit është një vendim i formës së prerë i cili ka fuqi vepruese dhe nuk mund të disponohet në 

kundërshtim me të, përvec rasteve kur gjykata kompetente(Gjykata e Lartë apo Kushtetuese) disponon ndryshe për rigjykim të 

cështjes.(neni 7 K.Pr, Penale). 

I njëjti organ akuze, Prokuroria e rrethit Gjyqësor Durrës, ka kërkuar në gjykimin e mëparshëm sekuestrimin e pasurive të A.Ks dhe 

familjes së tij me pretendimin se janë produkte të veprave penale që akuzohej, referuar nenit 287 të kodit penal. Gjykata e Apelit Durrës 

në vendimin nr. 509 dt. 14/12/2011(shih fq. 26-28), shprehet se: 

Nuk provohet se pasuritë e përmendura në konkluzionet përfundimtare të akuzës të jenë bërë si produkt i parave të ardhura nga 

veprimtaria kriminale. 

Konkluzioni i gjykatës së faktit është i drejtë po ti referohesh të dhënave të dosjes gjyqësore në lidhje me provueshmërinë e të ardhurave 

të realizuara nga pjesëtarët e familjes K(Ka) që nga viti 1990-2002, kohë kur ka përfunduar ndërtimi i hotelit “Iia Internacional” Në gjykim 

provohet me akte shkresore se të gjithë pjesëtarët e familjes K(Ka) të kenë patur një unitet ekonomik të cilën e kanë ruajtur që prej vitit 

1990, duke administruar në një dorë të vetme dhe në harmoni të plotë të gjitha të ardhurat e realizuara nga aktiviteti ekonomik privat dhe 

nga puna në emigracion e fëmijëve të kësaj familje. Ky fakt shprehet qartë dhe vazhdon të jetë dhe aktualisht, pasi prona është e 

regjistruar në ZRPP Durrës në emër të V K(Ka), nëna e A.Ks. 

Provohet se administrimin e lokalit e kanë bërë prindërit e shtetasit A.K të cilët del se kanë qënë edhe të punësuar së bashku me fëmijët 

e tyre. 

Provohet se A.K gjatë kohës që ka qënë emigrant në shtetin Italian ka realizuar fitime të konsiderueshme pasi është marrë me punë të 

ndryshme si në bujqësi e ndërtim dhe me tregti të makinave të cilat i kanë sjellë fitime të konsiderueshme....” 

Vlerësojmë se sa arsyetuam më lartë provohet qartë ligjshmëria e parave që ka shërbyer për blerjen e pasurive për të cilat është kërkuar 

konfiskim duke mos mbetur asnjë dyshim për vënien e tyre në mënyrë të paligjshme.” 

Pra gjykata, jo vetëm është shprehur për akuzat e ngritura, jo vetëm është shprehur dhe ka vendosur rrëzimin e kërkesës së prokurorisë 

për sekuestrimin e pasurive të A.Ks dhe familjes së tij, por çka është më e rëndësishme ka vërtetuar origjinën e ligjshme të gjithë këtyre 

pasurive. 
 
E pas këtij vendimi të formës së prerë të gjyqësorit, organi akuzës vë sërish në lëvizje gjykatën, duke na vënë përpara gjykimit të një 

gjëje tashmë të gjykuar e që gjykata është investuar njëherë me një vendim të formës së prerë. 
 
Të ndodhur përpara vendimit nr. 509 dt. 24/12/2011 të Gjykatës së Apelit, dhe përpara një kërkimi për të cilin gjykata është investuar e 

shprehur njëherë, shprehja sërisht e gjykatës do të cënonte sigurinë juridike, të drejtat kushtetuese të z. A.K dhe do të binte ndesh me sa 

më sipër parashtruam. 
 
Bazuar në nenin 290 të K.Pr.Penale procedimi penal nr.255 të vitit 2009(i rifilluar më dt. 22/02/2011)” e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor 

Durrës ndaj shtetasit A.K nuk duhet të kishte filluar, dhe në rastin konkret duhet të pushojë në këtë gjendje procedimi sepse, referuar 

nenit 66/b të K.Penal dhe Vendimit Unifikues të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë nr. 7 dt. 11.10.2002 jemi në kushtet e 

parashkrimit të veprës së supozuar pasi kanë kaluar 10 vjet nga investimi, ndërtimi dhe vënia në funksion e pasurisë së pretenduar, 

Hotelit Iia Internacional. 
 
Akti i Ekspertimit Kontabël dt. 16.11.2011 të ekspertes Harikla Zoto, Vendimi i Gjykatës së Bolonjës, Itali nr. 2003/0924 dt. 29.10.2003 dhe 

shkresat përcjellëse përkatëse, Vendimi nr . 10-2011-1528(509) dt. 14.12.2011 i Gjykatës së Apelit Durrës( paraqitur ky vendim pranë 

organit procedues prej mbrojtjes) janë të pavlefshme e të papërdorshme në optikë të nenit 128, 129 e vijim të KPrPenale, si dhe nuk i 

shërbejnë hapazi gjykimit të cështjes, ndaj në optikë të nenit 151 dhe 356, 357 të KPrPenale nuk duhet të administrohen nga gjykata 

sepse: 

Vendimi i Gjykatës së Bolonjës nr. 2003/0924 dt. 29.10.2003, përcakton qartë kohën e kryerjes së veprës penale, pikërish periudhën 

janar-gusht 2001. Kjo vërtetohet jo vetëm nga vendimi, por pranohet edhe nga vetë organi i akuzës referuar kërkesës për gjykim 

Po kështu në kërkesën për gjykim prokuroria përcakton qartë edhe momentin kohor kur është ndërtuar dhe regjistruar hoteli("produkti"). 

"Regjistrimi fillestar i këtij objekti është kryer në zonën kadastrale 8518, duke numërtuar pasurinë me nr 44/66, në regjistrin hipotekor nr. 

617 datë 16.08.2000.." 

Pra bëhet fjalë për një vepër penale të kryer pasi pasuria e familjes së A.K ishte investuar, ndërtuar dhe regjistruar ligjërisht në ZRPP 

Durrës (vetë organi i akuzës e pranon dhe ne do faktojmë që këto veprime kanë ndodhur deri në vitin 2000). Në kuptimin praktik, faktik 

dhe ligjor nuk mund të ketë produkt paraprak të veprës penale. Po kështu në kuptimin leksikor fjala "produkt" do te thotë "prodhim", 

"pasojë" 
 
Sipas Konventës evropiane "Mbi pastrimin, depistimin, kapjen dhe konfiskimin e produkteve të krimit", ratifikuar me Ligjin nr. 8646 dt. Faqja 
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20.07.2000, jepet ky përkufizim në nenin 1: 
 

Në kuptim të kësaj Konvente, shprehja: 
 

a. “produkt” tregon çdo avantazh ekonomik të nxjerrë nga veprat penale. Ky avantazh mund të konsistojë në çdo pasuri ashtu siç 

përcaktohet në paragrafin b të këtij neni. 
 
e. “vepër penale kryesore” do të thotë çdo vepër penale në vijim të së cilës janë krijuar produkte dhe që mund të bëhen objekt i një vepre 

penale sipas nenit 6 të kësaj Konvente. 
 
Në këtë kontekst, është e qartë se produkti i veprës penale duhet të vijë si pasojë dhe pasi është kryer vepra penale, në të kundërt nuk 

mund të jetë objekt i ligjit të mësipërm dhe as i nenit 287 të K.Penal. 

Kjo pasuri është regjistruar, marrë leje ndërtimi, blerë trualli, kolauduar, vënë në funksionim nga e gjithë familja Ka, shumë kohë para se 

vepra të kryhej. Nëpërmjet 22 akteve zyrtare të pakontestueshme me vlerë të plotë provuese, vërtetohet katërcipërisht se kjo pasuri vjen 

si produkt i punës dhe djersës së familjes Ka në periudhën 1990 deri 2000. Si prova mbrojtja e të pandehurit paraqiti: 

 

Lejë shfrytëzimi banimi nr.00001015 datë 11.08.2002 
 

Vërtetim hipotekor nr/10658 datë 0711.1997 
 

Lejë ndërtimi nr.8 datë 09.07.2000 
 

Mandate arkëtimi pranë Bankës së Kursimeve nr.0347172 datë 14.08.2000 

Vërtetim datë 15.08.2000 lëshuar nga Komuna Xhafzotaj Vendim i KRRT 

nr.8 dt.29.07.2000 

Procesverbal kolaudimi nr.8518 dt.20.03.2000 
 

Deklaratë noteriale nr.3343 rep, nr.1397 kol datë 15.08.2000 
 

Kërkesë për rregjistrim dhe lëshim certifikatë/kopje nr.0579770 datë 10.10.2006 
 

Kontratë shitblerje nr.1163 rep, nr.533 kol datë 28.09.2001 
 

Harta treguese e regjistrimit nr.00007681 
 

Shkresa nr 10467 datë 01.10.1997 
 

Kërkesë për regjistrim dhe lëshim certifikatë/kopje nr.00001014datë 10.07.2000 
 

Vërtetim nga dokumenti hipotekor nr.463 datë 10.07.2000 
 

Vërtetim nga dokumenti hipotekor nr.24 datë 08.08.2002 
 

Shkresa nr.3362/1 prot. dt.21.11.2006 , Kthim përgjigje për shkresën nr.1871 prot datë 10.10.2006 
 

Lejë për shfrytëzim (banimi) datë 11.08.2000 
 

Procesverbal koalidimi datë20.03.2000 
 

Kontratë shitblerje nr.1242 rep, nr.853 kol datë 07.11.1997 
 

Kontratë shitblerje pasuri e paluajtshme nr.2741 rep, nr.1133 kol, 

dt.10.07.2000 Vërtetim pronësie datë 01.10.1997 
 
Në këto kushte, pasuria në fjale(hoteli "Iia Internacional" ) nuk është objekt i veprës penale parashikuar nga neni 287 i KP dhe si 

rrjedhim nuk është objekt i veprës penale referuar Vendimit të Gjykatës së Bolonjës, Itali nr. 2003/0924 dt. 29.10.2003. 
 
Nisur nga fakti se me date 22.12.2011 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Durrës me anë të vendimit nr.942 ka vendosur caktimin e masës së sigurimit 

pasuror “Sekuestro Preventive“ mbi objektin Bar-Restorant-Hotel “Iia Internacional“ që ndodhet ne lagjen Nr.13,Plazh-Durrës, rregjistruar në 

Z.R.R.P.P Durrës, në emër të shtetëses V S K, nr.24 Regj. Hipotekor, dt.08.02.2002, Zona kadastrale 8518 

me nr. pasurie 44/66 , volumi 11, fq. 40. I ndodhur në këto kushte, kur vetë i pandehuri nuk është shpallur fajtor, kur objekti mbi të cilin është 

vendosur „Sekuestro Preventive“ nuk është pasuri personale e tij por e gjithë familjes së tij, vënia e sëkuestros mbi objektin e 

sipërpërmendur ka sjallë pasoja të mëdha ekonomiko-financiare për të mbrojturin prej meje dhe familjes së tij. Për këtë arsye Gjykata duhet 

të shprehet për heqien e masës së sigurimit “Sekuestros Preventive“ mbi pasurinë familjare të A.K, pasuri e cila është vendosur me punë të 

ndershme. 
 
Konkluzioi i gjykatës 
 

Nga shqyrtimi gjyqësor dhe administrimi i akteve shkresore, rezultoi se: 
 

Organi i prokurorisë ka filluar procedim penal ndaj të pandehurit A.K duke e akuzuar për veprën penale “pastrim i produkteve të veprës 

penale”, parashikuar nga neni 287/1 gërma b &dh i Kodit Penal. Ky proçedim ka filluar mbi bazën e informacionit me Nr. 840/6 të datës 

26.02.2008, të Drejtorisë së Krimit Financiar në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë pasi ai dyshohej për disa vepra penale të kryera në 

Itali. 
 
Gjatë hetimit pasuror në lidhje më pasuritë e këtij të pandehuri dhe të afërmve të tij ka rezultuar se: 
 

Në emër te të pandehurit A.K janë regjistruar këto pasuri me datë  01.10.1997. 
 

Pasuria me nr. 288/40 zk 3852 vol 12 fq 136, me siperfaqe 220 m2. 
 

Pasuria me nr. 288/46 zk 3852 vol 12fq 142, me siperfaqe 273 m2. 
 

Pasuria me nr. 288/31 zk 3852 vol 12 fq 127, me siperfaqe 261 m2. 
 

Pasuria me nr. 288/34 zk. 3852 vol. 12fq. 130, me siperfaqe 249 m2. 
 

Pasuria me nr. 288/37 zk 3852 vol. 12fq 133, me siperfaqe 220 m2. 
 

Pasuria me nr. 288/43 zk. 3852 vol. 12fq 139, me siperfaqe 273 m2. 
 

Pasuria me nr. 44/66 zk. 8518 vol 11fq 40. 
 

Ne emër te shtetasit V K,(babai) janë regjistruara këto pasuri: 
 

Pasuria me nr. 165/21 zk. 3852 vol. 4 fq 237. 
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Pasuria me nr. 290/32 zk. 3852 vol 4 fq 238. 
Pasuria me nr. 339/6 zk. 3852 vol. 4 fq. 239.  
Në emër të shtetases V K (nëna) është rregjistruar:  
Në rregjistrin hipotekor nr.24, datë 08.02.2002 objekti Bar-Restorant – Hotel 5 Kat me nr.pasurie 44/66 i ndodhur në lagjen nr.13 Plazh 
Durrës.  
Nga ana e organit të akuzës u parashtrua se këto pasuri janë vënë si rezultat i veprimtarisë kriminale të kryer në Itali nga i pandehuri A.K, 
duke u bazuar akuzën në dënimin e tij me Vendimin e Gjykatës së Bolonjës, Itali nr. 2003/0924 dt. 29.10.2003, dhe Vendimin nr . 10-
2011-1528(509) dt. 14.12.2011 i Gjykatës së Apelit Durrës. 
 

Sipas Vendimit Nr. 2003/0924 regj, datë 29.10.2003, të Gjykatës së Apelit të Bolonjës, Itali i pandehuri A.K, rezulton i dënuar me 9 vjet e 4 

muaj heqje lirie dhe 28.000 euro gjobë për veprat penale të parashikuara nga nenet 110 të K.Penal, 73 dhe 80 paragrafi i dytë D.P.R. 

309/90 dhe prg.81 i K. Penal, i cili në bashkëpunim me shtetasit Shqiptar A K(vëllai i tij), S.Gj, A.Aetj,….gjatë vitit 2001, kanë importuar 

sasi të ndryshme të lëndëve narkotike (kokainë, hashash) nga Hollanda, të cilën ua kanë shitur 
 
personave të tjerë, shpërndarës droge me pakicë, në qytetet të ndryshme të Italisë si: (Bolonja, Treviso, Piombino etj.). Vendimi ka marrë 

formë të prerë në datë 14.12.2003. 
 
Në arsyetimin e vendimit…, ndër të tjera, përshkruhet se,… A.K, etje, kanë importuar 2 herë sasi të ndryshme lëndë narkotike (kokainë) e 

në sasi të mëdha, sasia e parë në fundin e janarit 2001 dhe 03.02.2001 dhe e dyta mes fundit të shkurtit dhe datës 01.03.2001. Mbanin 

në mënyrë të jashtëligjshme dhe u shisnin të tretëve lëndë narkotike të importuar, që e tregtonin në qytete të ndryshme në Itali.Mbanin në 

mënyrë të jashtëligjshme edhe tjetër lëndë narkotike (të blerë nga furnitor të tretë në Itali, kur lënda narkotike mbaronte) dhe ua rishisnin 

të tretëve, ku dorëzimet bëheshin në favor të blerësve të shumtë, të identifikuar si M.S, L.C, etje, të cilët e blinin drogën rreth njëherë në 

javë.Duke bashkëpunuar në krim, për të gjitha pikat, A.K, pozicioni i të cilit ishte të mbante lidhje me furnitorët shqiptar (që quheshin I dhe 

E) që banonin në Hollandë me të cilët binte dakort për importimet për të cilat vendoste së bashku me bashkëfajtorët, për pjesëmarrje në 

blerjen e drogës, për marrjen e një pjese të kokainës së importuar që më pas do të shitej përsëri në Bolonjë. 
 

Nga hetimi gjyqësor rezultoi se të gjitha pasuritë të rregjistruara në emër të të pandehurit A.K janë vënë disa vite para dhe janë 

rregjistruar në Zyrën e Rregjistrimit të Pasurive të Paluajshme Durrës në vitin 1997. 
 
Hotel “Iia Internacional”, trualli dhe ndërtimi i këtij Hoteli është rregjistruar në zonën kadastrale 8518, duke numërtuar pasurinë me nr 

44/66, në regjistrin hipotekor nr. 617 datë 16.08.2000.." 
 
Pra siç shikohet të gjitha pasuritë e përmëndura më lart për të cilat organi i akuzës pretendon se janë produkt i veprës penale të kryer nga 

i pandehuri në Republikën e Italisë,(Janar - Qershor 2001), për të cilën ai është dënuar me burgim dhe gjobë, janë vënë para se ky i 

pandehur të kryente veprën penale. Si rezultat gjykata konkludon se këto pasuri të rregjistrara në Z.RR.P. Durrës në vitet 1997 dhe 2000, 

janë vënë nga të ardhurat e krijuara nga puna e familjes Ka të kryer nga viti 1990 – 2000, ç’ka u vërtetuar edhe me provat e paraqitura 

nga mbrojtësi i të pandehurit të administruara në gjykim. 
 
Në këto kushte, pasuritë(hoteli "Iia Internacional" ) dhe tokat bujqësore nuk janë objekt i veprës penale parashikuar nga neni 287 i KPenal 

dhe si rrjedhim nuk janë produkte të veprës penale referuar Vendimit të Gjykatës së Bolonjës, Itali nr. 2003/0924 dt. 29.10.2003. Organi i 

prokurorisë akuzën në ngarkim të të pandehurit A.K e mbështeti dhe në vendimin nr.509, datë 14.12.2011, të Gjykatës së Apelit Durrës. 
 
Gjatë shqyrtimit gjyqësor rezultoi se: 
 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, me vendimit nr. 670 datë 01.11.2010, ka deklaruar të pandehurin A.K të pafajshëm për veprat 

penale të parashikuara nga neni 333, 109/1, 114/a, 189/1, 298/1, 278/2, 3, 284/a, 278/a dhe 114/b, të gjitha këto vepra të kryera në 

bashkpunim nga banda të armatosura të parashikuar nga nenet 28 dhe 334 të K. Penal. Në të njëjtin vendim gjykata ka vendosur heqjen 

e sekuestros për pasuritë Hotel Iia Internacional dhe të gjastë sipërfaqe toke me sipërfaqe 220 m2, 273m2, 220 m2, 245 m2, 261m2, 

273m2, të ndodhura në fshatin Xhafzotaj Durrës. Pra nuk ka pranuar kërkesën e organit të akuzës për sekuestrimin e pasurive të shtetasit 

A.K. 
 
Gjykata e Apelit Durrës me vendimin nr. 509 datë 14.12.2011, ka vendosur: 
 

lënien në fuqi të vendimit penal nr.(11-2010-4953) 670, datë 01.11.2010, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, me këtë ndryshim: 

Deklarimin fajtor të të pandehurit A.K për veprën penale të shfrytëzimit të prostitucionit në rrethana rënduese, parashikuar nga nenet 

114/a pika 1,2,4,5,6 të KPenal dhe dënimin e tij dhe në aplikim të nenit 406 të K.Pr.Penale me 6 vjet burgim. 

Pra shikohet së përveç ndryshimit për një nga akuzat, ka vendosur lënien në fuqi të vendimit penal nr. 670 dt. 01.11.2010 të Gjykatës së 

Rrethit Durrës,mes të tjerave edhe për për pjesën e kërkesës për sekuestrimin e pasurive të shtetasit A.K. Gjykata e Apelit Durrës në 

vendimin nr. 509 datë 14.12.2011, shprehet se: 

Pavarsisht se i pandehuri A.K u deklarua fajtor për veprën penale të parashikuar nga neni 114/a pika 1,2,4,5,6 i Kodit Penal, por në asnjë 

rast nuk provohet se pasuritë e përmendura në konkluzionet përfundimtare të akuzës të jenë bërë si produkt i parave të ardhura nga 

veprimtaria kriminale.” 
 
Konkluzioni i gjykatës së faktit është i drejtë po ti referohesh të dhënave të dosjes gjyqësore në lidhje me provueshmërinë e të ardhurave 

të realizuara nga pjesëtarët e familjes K(Ka) që nga viti 1990-2002, kohë kur ka përfunduar ndërtimi i hotelit “Iia Internacional” Në gjykim 

provohet me akte shkresore se të gjithë pjesëtarët e familjes K(Ka) të kenë patur një unitet ekonomik të cilën e kanë ruajtur që prej vitit 

1990, duke administruar në një dorë të vetme dhe në harmoni të plotë të gjitha të ardhurat e realizuara nga aktiviteti ekonomik privat dhe 

nga puna në emigracion e fëmijëve të kësaj familje. Ky fakt shprehet qartë dhe vazhdon të jetë dhe aktualisht, pasi prona është e 

regjistruar në ZRPP Durrës në emër të V K(Ka), nëna e A.Ks.” 

Provohet se administrimin e lokalit e kanë bërë prindërit e shtetasit A.K të cilët del se kanë qënë edhe të punësuar së bashku me fëmijët 

e tyre.” 

Provohet se anëtarët e familjes Ka kanë patur aktivitet privat që në vitin 1990, duke hapur një lokal bar bufe që vazhdon të ketë aktivitet 
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dhe sot. 
 

Provohet se A.K gjatë kohës që ka qënë emigrant në shtetin Italian ka realizuar fitime të konsiderueshme pasi është marrë me punë të 

ndryshme si në bujqësi e ndërtim dhe me tregti të makinave të cilat i kanë sjellë fitime të konsiderueshme....” 
 
Pra provohet qartë ligjshmëria e parave që ka shërbyer për blerjen e pasurive për të cilat është kërkuar konfiskim duke mos mbetur asnjë 

dyshim për vënien e tyre në mënyrë të paligjshme.” 
 
Pra gjykata e apelit, jo vetëm është shprehur dhe ka vendosur rrëzimin e kërkesës së prokurorisë për sekuestrimin e pasurive të A.Ks 

dhe familjes së tij, por çka është më e rëndësishme ka vërtetuar origjinën e ligjshme të gjithë këtyre pasurive. 

Në këto kushte kur gjykata e apelit ka shqyrtuar dhe në përfundim ka vendosur se pasuritë Hoteli "Iia Internacional" dhe tokat bujqësore 

nuk janë produkt i parave të ardhura nga veprimtaria kriminale, rrjedhimisht dhe gjykata çmon se akuza e ngritur nga prokuroria se këto 

pasuri janë produkt të veprës penale referuar Vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës nr. 509 datë 14.12.2011, është e pabazuar. Nga sa 

arsyetuam më lart gjykata çmon se i pandehuri A.K duhet të deklarohet i pafajshëm për akuzën e ngritur ndaj tij 

Lidhur me kërkesën e organit të akuzës për konfiskimin e pasurive të të pandehurit A.K, gjykata çmon se një këkresë e tillë nuk duhet të 

pranohet pasi në gjykim nuk u provua fajësia e tij për veprën penale të parashikuar nga neni 287/1 i Kodit Penal. 

Kërkesa për konfiskimin e pasurive është bërë duke konkluduar se i pandehuri duhet të deklarohet fajtor për këtë vepër penale dhe 

pasuritë janë vlerësuar si produkt i parave të ardhura nga veprimtaria kriminale, duke kërkuar dhe konfiskimin e tyre në kuptim të nenit 

30/1, pika 2 e Kodit Penal. 

Në këto kushte kur gjykata çmon se duke qënë se nuk provohet fajësia e të pandehurit për këtë vepër penale, duke mos dhënë asnjë 

dënim kryesor, nuk mund të jepët dhe një dënim plotësues. 

Lidhur me kërkesën e bërë nga mbrojtësi dhe i pandehuri për heqjen e sekuestros preventive mbi objektin Bar – Restorant – Hotel “Iia 

Internacional”, Gjykata çmon se kjo kërkesë duhet të pranohet. 

Gjatë gjykimit rezultoi se, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Durrës me anë të vendimit nr.942, datë 22.12.2011, ka vendosur caktimin e masës së 

sigurimit pasuror “Sekuestro Preventive“ mbi objektin Bar-Restorant-Hotel “Iia Internacional“ që ndodhet në lagjen Nr.13,Plazh-Durrës, 

rregjistruar në Z.R.R.P.P Durrës, në emër të shtetëses V S K, nr.24 Regj. Hipotekor, dt.08.02.2002, Zona kadastrale 8518 me nr. pasurie 44/66 , 

volumi 11, fq. 40. 

Në kushte, kur i pandehuri A.K nuk u deklarua fajtor për veprën penale për të cilën ai akozohej, kur gjykata nuk pranoi kërkesën e organit të 

akuzës për konfiskimin e pasurivë të të pandehurit A.K, në vështrim të nenit 275 të Kodit të Proçedurës Penale, Gjykata çmon se Bar-

Restorant-Hotel “Iia Internacional“ që ndodhet në lagjen Nr.13,Plazh-Durrës, rregjistruar në Z.R.R.P.P Durrës, në emër të shtetëses V S K, 

nr.24 Regj. Hipotekor, dt.08.02.2002, Zona kadastrale 8518 me nr. pasurie 44/66 , volumi 11, fq. 40, duhet t’i kthehet kësaj të fundit. 

 

Për këto arsye 
 

Gjykata bazuar në nenet 275, 379 e vijues te K Pr Penale 
 

VENDOSI: 
 

Vendosi: 
 

1 Deklarimin e pafajshëm të pandehurit A.K akuzuar për veprën penale të "Pastrimit të produkteve të veprës penale" të parashikuar 

nga Neni 287/1 germat "b" dhe "dh" të K.Penal. 

2 Heqjen e masës së sigurimit "Sekuestro preventive" mbi objektin Bar-Restorant-Hotel "Iia Internacional" që ndodhet në lagjen Nr.13 

Plazh,Durrës regjitruar në ZRRPP Durrës në emër të shtetases V S K,Nr.24 regjistri hipotekor datë 

8. 02.2002,zona kadastrale 8518 me Nr. pasurie 44/66,volumi 11,faqe 40 të vendosur me vendimin Nr.942 datë 22.12.2011 të Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Durrës dhe kthimin e saj shtetases V S K. 

3 Shpenzimet gjyqësore sic janë bërë. 
 
4 Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim brenda 10 ditëve në Gjykatën e Apelit Durrës. 
 
5 U shpall në Durrës më datë 18.06.2012 
 
 
 

 

SHPENZIMET GJYQESORE  

Kërkesëpadia 0 

Taksa Gjyqësore 0 

Noterizime 0 

Njoftime 0 

Akt ekspertimi 0 

Avokat 0 

Gjithsej 0 
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ANETAR: KRYESUES: 
 

Lazer Sallaku, Tritan Hamitaj Astrit Faqolli 
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