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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL  

 

Nr. 16 i Regj. Themeltar 

Nr. 16 i Vendimit 

 

VENDIM 

 NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

          Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, i përbërë prej anëtarëve të Gjykatës së Lartë : 

 

Ervin      PUPE          - Kryesues 

Sandër    SIMONI      - Anëtar 

Albana    BOKSI        - Anëtar 

 

         sot në datën  15.12.2021 mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen civile me 

nr. 16 akti që ju përket palëve : 

 

KËRKUES: Vasilika Kurti. 

 

OBJEKTI:  Konstatimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm të gjykimit dhe 

përshpejtimin e procedurës së gjykimit nga Kolegj tjetër i 

Gjykatës së Lartë përsa i përket çështjes nr. 11112-02648-00-

2018 datë 20.09.2018 në lidhje me vendimin nr. 614 datë 

26.04.2018 të Gjykatës së Apelit dhe vendimit nr. 8964 datë 

06.11.2017 të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. 

                                             Urdhërimin e Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë që ka regjistruar 

çështjen 11112-02648-00-2018 datë 20.09.2018 të procedojë 

brenda një afati të arsyeshëm të shqyrtimit të kësaj çështje. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 42/2 i Kushtetutës Nenet 399/1 - 399/9 e vijues të Kodit të 

Procedurës Civile. 

 

Në çështjen civile:  

 

 PADITËS:   Aleksandra Kozma, Vasilika Kurti (Kozma).  

 

I PADITUR:  Ilirjan Kozma.  

 

               OBJEKTI:               Pjesëtimi i sendit të përbashkët shtëpi banimi me sip. 83 m2 e ndodhur    

në  ZK nr. 8250 me nr. pasurie 5/21+6-48 me certifikatë pronësie 

13112070 datë  09.11.2016.  

 

     KOLEGJI CIVIL  

 

pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Sandër Simoni dhe bisedoi çështjen në tërësi, 
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VËREN 

 

I. Rrethanat e Çështjes 

 

1. Rezulton se pranë Gjykatës së Lartë, është regjistruar kërkesa me nr. 16, datë 

19.11.2021, me objekt konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm të gjykimit, sikurse 

pasqyrohet në pjesën hyrëse. 

Pala kërkuese Vasilika Kurti i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë në 

datë 02.05.2017 me kërkesën me objekt: “Pjesëtimi i sendit të përbashkët shtëpi banimi me 

sip. 83 m2 e ndodhur në ZK nr. 8250 me nr. pasurie 5/21+6-48 me certifikatë pronësie 

13112070 datë 09.11.2016”. 

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr. 8964 Akti  datë 06.11.2017 

ka vendosur: 

“Lejimin e pjesëtimit të pasurisë të paluajtshme Apartament të ndodhur në Rr.“Myslym 

Shyri” godina nr. 28, hyrja nr. 1 Ap. nr 48 me sipërfaqe 83 m2, i ndodhur në ZK nr.8250, nr. 

pasurie 5/21+6-48 volum 6 Faqe 5, Tiranë midis bashkëpronarëve: -Aleksandra Kozma, në 

5/12 pjesë ideale të sendit,-Ilirjan Kozma në 1/12 pjesë ideale të sendit-Vasilika Kurti në 6/12 

pjesë ideale të sendit, 

 -Kundër vendimit lejohet ankim i veçantë, brenda 5 ditëve, në Gjykatën e Apelit Tiranë, duke 

filluar ky afat nga e nesërmja e shpalljes së vendimit, për palët në mungesë ky afat fillon nga 

nesërmja e komunikimit të vendimit”. 

Kundër vendimit të sipërcituar, ka bërë ankim pala e paditur Ilirjan Kozma.  

3. Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr. 614, datë 26.04.2018 ka vendosur: 

“Lënien në fuqi të vendimit nr. 8964 Akti datë 06.11.2017 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë”. 

          4. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs pala e paditur Ilirjan Kozma dhe është 

regjistruar në sekretarinë në Gjykatës së Lartë në datën 20.09.2018, me nr. regjistri themeltar 

11112-02648-00-2018 dhe është në fazë studimi. 

          5. Kërkuesja Vasilika Kurti (Kozma) ka pretenduar shkeljen e afatit të arsyeshëm në 

Gjykatën e Lartë duke parashtruar këto shkaqe: 

    - Nga Gjykata e Lartë që ka në fazë studimi çështjen datë regjistrimi 11112-02648-00-2018 

konstatojmë shkelje të afatit të arsyeshëm bazuar në afate ligjore të nenit 399/2/1/ germa “b” 

të KPC, pasi kanë kaluar 3 vite e 2 muaj nga regjistrimi datë 20.9.2018 në Gjykatën e Lartë e 

akoma nuk ka një vendimmarrje për këtë gjykim duke i passjellë palës kërkuese /paditësit 

dëm financiar të konsiderueshëm pasi në këtë shtëpi as nuk po jetohet as nuk po mundet të 

jepet me qira, ka mbi 5 vite që kur ka filluar procesi gjyqësor në 2017 që kjo shtëpi qëndron e 

mbyllur. 

   -Nga Gjykata e Lartë kemi shkelje të afatit të arsyeshëm pasi bazuar në nenin 6/1 të 

Konventës Europiane për mbrojtjen e të drejtave të dhe lirive themelore të njeriut parashikon 

se;  “Në përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve të tij civile ose të çdo akuze penale kundër 

tij çdo person ka të drejtë që çështja e tij të dëgjohet drejtësisht, publikisht dhe brenda një 

afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme”. 

   -Legjislacioni i brendshëm (kombëtar). KPC parashikon në neni 28  të tij : “Gjykata duhet 

të shprehet për të gjitha kërkesat që parashtrohen në padi pa i kaluar kufijtë e saj duke 

realizuar një gjykim të drejtë të pavarur dhe të paanshëm brenda një afati të arsyeshëm”.  

Neni 399/2 KPC “ Afati i arsyeshëm” parashikon se; Afate të arsyeshme të përfundimit të 

betimit gjykimit apo ekzekutimit të një vendimi të formës së prerë për qëllimet e përcaktuar 

në nenin 399/1 do të konsiderohen: b) në gjykimin civil në shkallë të parë përfundimi i 

procesit të gjykimit brenda dy viteve, në gjykim civil në apel brenda dy vjetëve dhe ne 
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gjykim civil në Gjykatën e Lartë brenda dy vjetëve. Në rastin konkret nuk konstatohet se 

ekziston ndonjë prej rasteve ekzistenca e të cilave do të justifikonte zgjatjen e afatit te 

gjykimit përtej periudhës maksimale 2 vjeçare.  

    -Në kohëzgjatjen e gjykimit ose të procedimit nuk llogariten koha kur çështja është 

pezulluar për shkaqe ligjore kur është shtyrë për shkak të kërkesave të palës kërkuese, sipas 

këtij kreu ose kur shfaqen rrethanat të pamundësisë objektive për procedim. Siç u përmend 

asnjë prej shkaqeve ligjore te parashikuar prej ligjit nuk vërtetohet të tilla si: 

a) Prej Gjykatës së Lartë nuk është paraqitur ndonjë kërkesë për shtyrje të gjykimit 

për çfarëdo shkaku ligjor. 

b) Prej Gjykatës së Lartë nuk është marrë asnjë vendim për pezullim të gjykimit për 

çështjen në fjalë. 

c) Nuk ka ekzistuar asnjë rrethanë e cila objektivisht ti ketë diktuar Gjykatës së Lartë 

pamundësinë e gjykimit të çështjes. 

Tejzgjatja e gjykimit të çështjes është pasojë vetëm e qëndrimit të gjykatës. Fakti që 

aktualisht në Shqipëri po zhvillohet një reformë e thellë e sistemit gjyqësor dhe si rrjedhojë 

hallka të rëndësishme të prekura nga ky proces janë prej disa kohësh jofunksionale duke 

përfshirë por pa u kufizuar edhe Gjykatën e Lartë nuk mund të shërbejë si bazë për justifikim 

të cenimit të të drejtës se Kërkuesit/Paditësit për të patur dhe gëzuar një proces të rregullt 

brenda një afati të arsyeshëm, për aq sa dhe legjislacioni i brendshëm kombëtar dhe vendor 

parashikon. 

    -Qëndrimi i Gjykatës Europiane për të drejtat e Njeriut GJDENJ është konsistent dhe i 

qartë në lidhje me çështje të kësaj natyre konkretisht GJDENJ ka mbajtur qëndrimin se shteti 

nuk mund të justifikojë vonesat e ndodhura thjesht me faktin se është duke planifikuar apo 

realizuar reforma në sistemin gjyqësor. (shih vendimin e GJDENJ datë 23.4.1998 Fissonoti 

vs Italisë kërkesa nr. 991/1997/883/1095 si dhe vendimet Vocation vs Italisë kërkesë nr. 

11891/85, date 24 maj 1991 G.H. vs Austrisë Kërkesa nr. 31266/96,03 tetor 2000), Rajak v 

Kroadse nr 49706/99.28 qershor 2001) përcaktojnë se i përket shteteve palë që të organizojnë 

sistemet e tyre ligjore në mënyrë të tillë që gjykatat e tyre të mund të garantojnë të drejtën e 

çdokujt që brenda një afati të arsyeshëm të ketë një vendim përfundimtar në lidhje me 

mosmarrëveshje mbi të drejtat dhe detyrime civile (miratuar me ligjin nr. 8137 datë 

31.07.1996 “Për ratifikimin e konventës së të drejtave të njeriut dhe lirive themelore botuar 

në fletoren zyrtare nr. 20 viti 1996”. 

    -Në konkluzion të sa u parashtrua në këtë kërkesë rezulton evident fakti që Gjykata e Lartë 

ka shkelur nenin 42/2 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenin 6/1 të Konventës 

Europiane për mbrojtjen të të drejtave dhe lirive te njeriut. Tejkalimi i afatit ligjor normalisht 

dhe logjikisht i arsyeshëm për gjykimin e çështjes prej autoritetit më të lartë dhe përfundimtar 

në hierarkinë e sistemit gjyqësor ka cenuar në mënyrë domethënëse të drejtat e 

kërkuesit/paditësit dhe i kanë sjellë atij një pasojë financiare në jetesën e tij dhe të familjes së 

tij. 

    -Për sa argumentuam më lart procedura e gjykimit të çështjes është tejzgjatur pa të drejtë 

nga Gjykata e Lartë ndërsa kërkuesi/paditësi nuk ka pasur asnjë ndikim dhe nuk ka shkaktuar 

asnjë pengesë për mospasjen e një vendimmarrje, në këto kushte konstatohet shkelja e afatit 

të arsyeshëm dhe kërkohet përshpejtimi i procedurës së gjykimit nga Kolegj tjetër i Gjykatës 

së Lartë. 

   -Pala kërkuese kërkon që të urdhërohet edhe marrja e masave që të procedohet sa më parë 

për kalimin e çështjes për shqyrtim nga Kolegji i Gjykatës së Lartë. 

Për sa më sipër i kërkoj të nderuarës Kolegjit tjetër të Gjykatës së Lartë si më poshtë: 

Pranimin e kërkesës si të bazuar në fakte, prova dhe në ligj dhe 

1. Konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimin e procedurës së gjykimit 

nga Kolegji tjetër i Gjykatës së Lartë për sa i përket çështjes me  nr. 11112-02648-00-2018 
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datë regjistrimi 20.09.2018 në lidhje me vendimin nr. 614 datë 26.4.2018 të Gjykatës së 

Apelit dhe vendimin nr. 8964 datë 06.11.2017 të Gjykatës së Shkallës së Parë. 

2. Urdhërimin e Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë që ka regjistruar çështjen nr. 11112-

02648-00-2018 datë regjistrimi 20.9.2018 të procedojë brenda një afati të arsyeshëm të 

shqyrtimit të kësaj çështje. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit  

 

       6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) konstaton se kërkesa është 

paraqitur nga një subjekt i legjitimuar. Kërkuesja rezulton të jetë në cilësinë e palës paditëse 

në procesin gjyqësor për të cilin është regjistruar çështja me nr. 11112-02648-00-2018, datë 

regjistrimi 20.09.2018, në Gjykatën e Lartë. 

        Kërkesa i plotëson elementët e parashikuar në nenin 399/5, pika 1, të Kodit të 

Procedurës Civile si dhe është e shoqëruar me të gjitha aktet e tjera të nevojshme, të 

përcaktuar në nenin 399/5, pika 2, të Kodit të Procedurës Civile. 

      7. Parimi i gjykimit brenda afatit të arsyeshëm ka një rëndësi themelore për gjykimin 

civil/administrativ, pasi përbën dhe një nga elementët e procesit të rregullt ligjor të 

parashikuar në nenin 6 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Ky parim bazohet në 

postulatin “Drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar”. Shkalla e respektimit të këtij parimi 

përcakton në mënyrë të ndjeshme dhe efektivitetin e procesit gjyqësor. (Shih vendimin H. 

kundër Francës, datë 24.10.1989 të GJEDNJ) 

     8. Në praktikën e konsoliduar të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (në vijim 

GJEDNJ), e cila ka përcaktuar se periudha e afatit të arsyeshëm për përfundimin e një procesi 

gjyqësor civil shtrihet, që nga momenti i ngritjes së padisë tek momenti i ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor. (shih vendimin Qufaj kundër Shqipërisë; Vendimin Scopelliti kundër 

Italisë, datë 23.11.1993 të GJEDNJ). Gjykata ka një pozitë kryesore dhe të veçantë, pasi 

është i vetmi organ që është përgjegjës për dhënien e drejtësisë dhe si e tillë merr pjesë në 

mënyrë të detyrueshme në të gjitha marrëdhëniet që krijohen gjatë gjykimit të çështjes.  

Në vijim, të jurisprudencës së konsoliduar GJEDNJ ka identifikuar disa elemente 

përbërëse të këtij standardi. Në referim të saj, rezulton se në përllogaritjen e afatit të 

arsyeshëm merren në konsideratë faktorë të ndryshëm, të tilla si: kompleksiteti i çështjes; 

sjellja e palëve ndërgjyqëse; sjellja e autoriteteve gjyqësore dhe administrative. (Shih 

vendimin Buchholz kundër Republikës Federale Gjermane datë 06.05.1981 dhe Bjeliç kundër 

Sllovenisë ap. nr. 50719\06, datë 18.10.2012. të GJEDNJ) 

      9. Në vlerësimin e kompleksitetit të çështjes, merren në konsideratë të gjithë faktorët dhe 

elementet që kanë të bëjnë me çështjen, natyrën e interesave të përfshira në të, rëndësinë e 

fakteve, rëndësinë e zgjidhjes ligjore, numri i personave të akuzuar dhe i dëshmitarëve, 

elementet ndërkombëtarë, lidhja e çështjes me çështje të tjera dhe ndërhyrja e personave të 

tjerë në procedure. (Shih vendimin Trggiani kundër Italisë datë 19.02.1991; Manieri kundër 

Italisë dt. 27.02.1992, Stefancic kundër Sllovenisë, datë 25.10.2012 të GJEDNJ) 

     10. Për sa i përket sjelljes së kërkuesit, ky kriter lidhet me mënyrën se si janë sjellë palët 

në proces ndaj procedimit. Diligjencën e treguar prej tyre për përfundimin e procesit, 

pengesat që ato kanë krijuar dhe faktorë të tjerë që janë të lidhur me veprimet ose 

mosveprimet e tyre që kanë ndikuar në ecurinë e procesit. Megjithatë, kjo duhet vlerësuar rast 

pas rasti vlerëson gjykata, pasi një person nuk është i detyruar të bashkëpunojë me autoritetet 

proceduese në mënyrë aktive për të përshpejtuar procedurat gjyqësore që çojnë në dënimin e 

tij. (shih vendimin Eckkle kundër Republikës Federale Gjermane, datë 15.07.1982 të 

GJEDNJ). 

      11. Përsa i përket sjelljes së autoriteteve për vlerësimin e kohëzgjatjes së afatit të 

arsyeshëm të gjykimit, GJEDNJ ka vlerësuar se vetëm vonesat që i atribuohen shtetit mund të 
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merren parasysh. Këto vonesa mund të shkaktohen ose nga autoritetet gjyqësore ose nga 

autoritetet administrative. Shkaqe të kësaj natyre në jurisprudencën e GJEDNJ janë vënë në 

dukje si p.sh.: bashkimi i gabuar i disa çështjeve që ka shkaktuar vonesa të panevojshme, 

shtyrjet e pabazuara në ligj të seancave gjyqësore, pezullimi i kundërligjshëm i procesit 

gjyqësor, vonesat nga ana e agjencive publike ligjzbatuese të shtetit në dorëzimin e provave 

të kërkuara nga gjykata, transferimi i çështjeve penale nga një gjykatë në tjetrën, mbajtja e 

seancave të apelimeve. (Shih vendimin Eëing kundër Mbretërisë së Bashkuar) 

      12. Në rastin konkret, çështja është regjistruar në Gjykatën e Lartë me datë 20.09.2018. 

Referuar edhe argumenteve dhe mendimit me shkrim të gjyqtarit relator, vlerësoj se vonesa 

në shqyrtimin e mosmarrëveshjes konkrete, është rrjedhojë e një problematike të 

përgjithshme që tejkalon rastin konkret. Përbën një fakt të njohur botërisht se reforma në 

drejtësi ka shkarkuar/pezulluar një numër të konsiderueshëm gjyqtarësh në Republikën e 

Shqipërisë. Ky proces natyrshëm ka krijuar kosto për qytetarët në tejzgjatjen e afateve për 

gjykimin e çështjeve gjyqësore. Këto vështirësi janë proporcionale në raport me të mirën e 

përgjithshme që padyshim krijon procesi i reformës. (shih vendim nr. 8, datë 16.09.2021; 

vendim nr. 2/2/1, datë 13.07.2021; vendim nr. 6/12/4, datë 24.06.2021 të Kolegjit 

Administrativ të Gjykatës së Lartë). 

     13. Komisioni i Venecias ka theksuar se reforma në drejtësi, procesi i verifikimit të 

gjyqtarëve/prokurorëve në Shqipëri, ishte e domosdoshme edhe nëse do të sillte pasoja të 

paparashikuara. Përveç aspekteve të padyshimta pozitive mbi cilësinë e gjyqësorit në planin 

afatgjatë, në një periudhë afatshkurtër procesi i verifikimit ndikon në numrin e gjyqtarëve 

aktiv në sistem duke shkaktuar problem të përkohshme praktike derisa të bëhet zëvendësimi i 

tyre (Shih European Commission for Democracy through law (Venice Commision) Albania) 

opinion on the appointment of judges to the Contitucional Court). 

    14. Rrethanat e mësipërme janë pasur në vëmendje edhe nga ligjvënësi në kohën e 

miratimit të ndryshimeve ligjore, konkretisht me ligjin nr. 38/2017 të Kodit të Procedurës 

Civile duke parashikuara Kreun X “Gjykimi i kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të 

arsyeshëm përshpejtimin e procedurave dhe shpërblimin e dëmit”. Neni 399/2 pika 3 e KPC 

parashikon: “Në kohëzgjatjen e gjykimit ose të procedimit, nuk llogaritet koha kur çështja 

është pezulluar për shkaqe ligjore, kur është shtyrë për shkak të kërkesave të palës kërkuese, 

sipas këtij kreu, ose kur shfaqen rrethana të pamundësisë objektive për procedim.”. 

Legjislatori me ndryshimet e KPC ka parashikuar shprehimisht edhe rrethanat e pamundësisë 

objektive për llogaritjen e afateve në kohëzgjatjen e gjykimit si një shkak objektiv që 

shkarkon nga përgjegjësia për tejkalimin e afatit të fiksuar në nenin 399/2 pika 2 të KPC. 

     15. Në praktikën e mëparshme të Gjykatës së Lartë është mbajtur qëndrimi se afatet e 

parashikuara nga ligji si afate të arsyeshme, janë afate orientuese, prezumime relative ligjore, 

për kohëzgjatjen kushtetuese dhe ligjore të arsyeshme të një shkalle apo faze procesi 

gjyqësor. Kjo do të thotë se rast pas rasti gjykata që shqyrton kërkesën, duke vlerësuar 

rrethanat konkrete të çështjes - qoftë në kompleksitetin e saj, në sjelljen e palëve dhe sjelljen 

organeve shtetërore – do të vlerësojë nëse ka cenim të afatit të arsyeshëm edhe para 

plotësimit të afateve ligjore apo nëse edhe pas plotësimit të afateve ligjore nuk ka shkelje të 

afateve të arsyeshme të gjykimit (shih pikën 2 të nenit 399/2 të KPC). Nuk mundet të ketë 

receta ligjore zgjidhje për të parashikuar apriori se kush janë afatet fikse të përfundimit të 

gjykimit, duke qenë se edhe neni 42 i Kushtetutës edhe neni 6 i KEDNJ përdorin mbiemrin 

relative “i arsyeshëm” dhe se kuptimi si garanci funksionale i këtij mbiemri do të duhet të 

konkludohet rast pas rasti (shih Vendim datë 31.01.2019, i Kolegjit Administrativ të Gjykatës 

së Lartë, me kërkues z. Evis Lamçja etj). 

     16. Vlerësoj se në rastin konkret, nga momenti i regjistrimit të rekursit/çështjes në 

Gjykatën e Lartë, ka rezultuar se gjyqtari relator është ndryshuar disa herë, kjo, për shkak të 

procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, 
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për shkak të plotësimit të Gjykatës së Lartë me gjyqtarë të tjerë apo për shkaqe të tjera 

objektive të parashikuara nga ligji.  

      17. Rezulton se mosveprimi i gjykatës nuk ka ndodhur për shkaqe subjektive që lidhen 

me vlerësime dhe qëndrime abuzive të gjyqtarit. Gjyqtari relator aktual ka realizuar dhe një 

praktikë për mënyrën e marrjes në shqyrtim çështjet për të cilat është në cilësinë e relatorit. 

Shqyrtimi i tyre bëhet duke marrë në konsideratë çështjen më të hershme të regjistruar. Duke 

patur në vëmendje rastet ku GJEDNJ ka përcaktuar se çfarë përbën sjellje të gjykatës, e cila 

ndikon në cenimin e parimit të gjykimit brenda një afati të arsyeshëm, vlerësohet se rastet kur 

gjykata është në pamundësi objektive dhe pa vullnetin e saj, për të gjykuar brenda një afati të 

arsyeshëm, për shkak të ngarkesës së madhe, akumulimit ndër vite të dosjeve në gjykatë, 

shkurtimit të numrit të gjyqtarëve në sistem nuk përbëjnë cenim të këtij standardi.  

      18. Referuar vendimit nr. 78 datë 30.05.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, çështja  

përfshihet në rastet e rregulluara e konkretisht në Kreun e II i cili parashikon mënyrën e  

përshpejtimit të shqyrtimit të çështjes mbi kërkesën e palëve, pika 3/1 germa “e”, duke u 

bazuar në natyrën e çështjes apo për shkak të kategorisë specifike të saj, por në çdo rast duke 

patur parasysh çështjen më të hershme të regjistruar në këto kategori duke ndjekur rendin 

kronologjik. 

     19. Për sa më sipër, Kolegji çmon se duhet të vendoset rrëzimi i kërkesës. 

  

PËR KËTO ARSYE, 

 

                Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë bazuar në nenin  399/7 pika 3 të KPC 

 

V E N D O S I: 

 

              Rrëzimin e kërkesës së kërkueses Vasilika Kurti (Kozma). 

    

         Tiranë, më 15.12.2021 

 

 

             ANËTAR                                    ANËTAR                              KRYESUES 

 

        Albana  BOKSI                              Sandër  SIMONI                      Ervin PUPE                                      


