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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr.47 i Regj.Themeltar 

Nr.47 i Vendimit 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 

 

Ervin PUPE  - Kryesues 

Sokol SADUSHI - Anëtar 

Ilir PANDA  - Anëtar 

  

sot më datë 18.03.2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 47 

akti, datë 11.01.2021, si më poshtë: 

 

KËRKUES: Shoqëria “Krek” sh.p.k.  

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 69, datë 27.02.2019 të 

Gjykatës së Apelit Korçë. 

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479/a i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve ndërgjyqëse: 

 

PADITËS: Shoqëria “Krek” sh.p.k. 

 

I PADITUR: Shoqëria Përmbarimore “Bailiff Services Albania” sh.p.k 

 

PERSON I TRETË: Alpha Bank sh.a 

 

OBJEKTI: Kundërshtimin e veprimeve përmbarimore, vendimit “Për caktimin e 

vlerës së sendit të paluajtshëm” nr. 2450 prot., datë 14.11.2016, 

nxjerrë nga Shoqëria Përmbarimore, duke bërë rivlerësimin e këtyre 

pasurive. 

Kundërshtimin pjesërisht të veprimeve përmbarimore, Urdhërit nr. 

3031 prot., datë 16.11.2013 “Për vendosjen e sekuestros konservative 

të pasurive të paluajtshme” për pasurinë me nr. 8/3/177, duke hequr 

sekuestron për katin e tretë dhe të katërt të godinës, pasi nuk ka qenë 

pjesë e kontratës nr. 1406, datë 26.06.2008. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 32, 34, 202 e vijues, 610 e vijues, 564, 567,  të Kodit të 

Procedurës Civile. 
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KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e subjektit kërkues, Shoqëria 

“Krek” sh.p.k, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 69, datë 27.02.2019 të Gjykatës 

së Apelit Korçë, sipas përcaktimeve të nenit 479 të K.Pr.Civile, 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

1.Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se pala paditëse 

shoqëria “Krek”sh.p.k i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec në datën 

21.11.2016, me padinë me objekt të sipërcituar.  

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec, me vendimin nr. (1106) 486, datë 

30.11.2017 ka vendosur: 

 -Pranimin e kërkesë-padisë. 

 -Anulimin e veprimit të palës se paditur Shoqërisë Përmbarimore “Bailiff Services Albania” 

“Për caktimin e vlerës së sendit të paluajtshëm” Nr. Regj. 1276, Nr. 2450 Prot., 14.11.2016. 

 -Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës së paditur. 

3. Gjykata e Apelit Korçë, me vendimin nr. 85, datë 21.03.2018 ka vendosur: 

 -Prishjen e vendimit nr. 486, datë 30.11.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec dhe 

kthimin e çështjes për rigjykim pranë të njëjtës gjykatë, me tjetër trup gjykues. 

4. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec me vendimin nr. (834) 338, datë 

02.10.2018 ka vendosur: 

 -Pranimin pjesërisht të padisë/ankimit. 

 -Anullimin e veprimit përmbarimor të Zyrës Përmbarimore Private “Bailif Services Albania” 

sh.p.k, për sa i përket vlerësimit të: 

 “Truall + Ndërtesë”, me nr. Pasurie 8/3/177, vol. 18, fq. 224, ZK 1298, me sipërfaqe trualli 

3338 m2, sipërfaqe ndërtimi 680 m2, e ndodhur në fshatin Buçimas, Pogradec, në pronësi të 

Albert Vasil Xhemollari dhe “Ndërtesë” dyqan, me nr. Pasurie 4/202+1-1, vol. 29, faqe 120, 

ZK 8582 me sipërfaqe 147.7 m2, e ndodhur në adresën Lagjia nr. 2, Rr. “Fan Noli”, 

Pogradec, në pronësi të Albert Vasil Xhemollari, sipas aktit të ekspertimit të Ekspertit ing. 

Dritan Fezga, komunikuar me shkresën nr. 2450 prot, nr. 1276 Regj, datë 14.11.2016, në 

lidhje me dosjen e urdhërit të ekzekutimit nr. 608Akti, datë 12.062013 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Pogradec. 

 -Detyrimin e Zyrës Përmbarimore Private “Bailif Services Albania” sh.p.k që në nxjerrjen në 

ankand të pasurive me “nr. Pasurie 8/3/177, vol. 18, fq. 224, ZK 1298, me sipërfaqe trualli 

3338 m2, sipërfaqe ndërtimi 680 m2, e ndodhur në fshatin Buçimas, Pogradec, si dhe 

“Ndërtesë” dyqan, me nr. Pasurie 4/202+1-1, vol. 29, faqe 120, ZK 8582 me sipërfaqe 147.7 

m2, e ndodhur në adresën Lagjia nr. 2, Rr. “Fan Noli”, Pogradec, në pronësi të Albert Vasil 

Xhemollari, të marrë për bazë mënyrën e dytë “Vlerësimin sipas çmimeve të tregut” 

përcaktuar në aktin e ekspertimit vlerësues z. Jano Stratobërdha, Konkluzione fq. 17. 

 -Rrëzimin për pjesën tjetër të padisë/ankimit. 

 -Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës së paditur në masën që kjo padi është pranuar.  

5. Gjykata e Apelit Korçë, me vendimin nr. 69, datë 27.02.2019 ka vendosur: 

 -Lënien në fuqi të vendimit nr. 338, datë 02.10.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Pogradec. 

6. Kundër vendimit nr. 69, datë 27.02.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë, pala paditëse 

Shoqëria “Krek” sh.p.k, ka ushtruar të drejtën e rekursit pranë Gjykatës së Lartë. 

7. Me shkresën nr. 66 Prot, datë 11.01.2021, pala paditëse shoqëria “Krek” 

sh.p.k, përfaqësuar nga Av. Sazan Selmani, i është drejtuar Gjykatës së Lartë me 
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kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 69, datë 27.02.2019 të Gjykatës së 

Apelit Korçë, duke pretenduar këto shkaqe: 

 Pala e paditur shoqëria përmbarimore “Bailiff Services Albania” sh.p.k ka filluar 

procedurat për ekzekutimin e vendimit nr. (834) 338, datë 02.10.2018 të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Pogradec, lënë në fuqi me vendimin nr. 69, datë 27.02.2019 të 

Gjykatës së Apelit Korçë, duke i nxjerrë pronat objekt i këtij shqyrtimi gjyqësor në 

ankand. 

 Ekzekutimi i këtij vendimi do të sillte pasoja të rënda për palën paditëse, pasi pala 

paditëse jeton në objektin, i cili është nxjerrë në ankand me nr. pasurie 4/202+3-1, vol 

29, fq. 120, ZK 8582.  

 Në kushtet kur dy gjykatat më të ulëta nuk kanë marrë parasysh pretendimet e palës 

paditëse për të vlerësuar drejtë vlerën reale të pasurisë së paluajtshme të nxjerrë në 

ankand, e cila e ka cënuar palën paditëse në një vlerë të konsiderueshme, kërkojmë 

pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi bazuar në nenin 479 të Kodit të Procedurës 

Civile. 

8. Me shkresën nr. 331 Prot, datë 01.02.2021, pala e interesuar në këtë gjykim, 

Alpha Bank sh.a, përfaqësuar me autorizimin nr. 2354 prot., datë 28.01.2021 nga 

Zhyljen Batalli, i është drejtuar Gjykatës së Lartë me parashtrime rreth kërkesës së 

shoqërisë “Krek” sh.p.k për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 69, datë 

27.02.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë, duke pretenduar këto shkaqe: 

 Referuar parashtrimeve të bëra në kërkesën për pezullim, rezulton se padia është 

pranuar pjesërisht nga gjykata, duke u urdhëruar pala e paditur që të nxjerrë sendin në 

ankand me çmimin e caktuar nga eksperti vlerësues Jani Stratobërdha , në faqen 17 të 

konkluzioneve të aktit të ekspertimit. 

 Për këtë arsye, në vijim të përmbushjes së detyrimeve të përcaktuara në vendimin 

gjyqësor, nga ana e palës së paditur Bailiff Services Albania ka vijuar procedurat 

përmbarimore për të vënë në ekzekutim vendimin e gjykatës, sipas urdhërimeve që 

ajo ka vendosur në dispozitivin e saj. Në këtë drejtim, pala nuk ka çfarë të mbrojë për 

pjesën që është pranuar padia dhe që përbën ekzekutim të një vendimi të formës së 

prerë. 

 Për sa i përket pasurisë me nr. 4/202+3-1 kërkimet e palës paditëse janë rrëzuar dhe 

për këtë arsye, kërkesa për pezullim për një pjesë të padisë që është rrëzuar nuk gjen 

mbrojtje ligjore. 

 Të dy faktet e mësipërme paraqesin një situatë antiligjore të krijuar nga pala paditëse, 

pasi kjo e fundit po kërkon pezullimin e ekzekutimit të një vendimi gjyqësor të formës 

së prerë për pjesën që është disponuar me pranimin e padisë, ose që paditësi po 

kërkon pezullimin e ekzekutimit të një vendimi gjyqësor të formës së prerë për pjesën 

në të cilën është disponuar rrëzimi i padisë.  

 Sa më sipër, del qartë që pala paditëse ka bërë një kërkesë abuzive dhe për këtë arsye, 

duhet të ndëshkohet me masa administrative të parashikuara nga neni 34/1 të 

K.Pr.Civile, pasi po angazhon Gjykatën e Lartë me një kërkesë abuzive. 

 Për pjesën e  pranuar të padisë nuk mundet në asnjë mënyrë të pretendohet se pala 

paditëse mund të kërkojë “mbrojtje”, duke aktivizuar procesin e pezullimit të 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor. Për pjesën e papranuar të padisë ky lloj disponimi i 

gjykatës nuk përbën titull ekzekutiv sipas parashikimeve të nenit 510 të K.Pr.Civile 

dhe për rrjedhojë nuk mund të kërkohet pezullimi përderisa nuk përbën titull 

ekzekutiv dhe nuk mund të vihet në ekzekutim.  

 Pala e interesuar në këtë gjykim, Alpha Bank sh.a ka bërë me dije se referuar 

rrethanave dhe fakteve të çështjes, si dhe historikut të saj që prej vitit 2016, është 
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evident fakti se pala paditëse në këtë gjykim, me paditë, ankimet dhe rekurset e  

paraqitura ka pasur si qëllim të vetëm zvarritjen e procesit të ekzekutimit dhe nuk ka 

pasur si qëllim mbrojtjen e një të drejte të ligjshme të saj.  

 Për sa më sipër, kjo palë ka kërkuar përfundimisht para gjykatës: 

-Mospranimin e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr. 69, 

datë 27.02.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë. 

-Aplikimin ndaj palës kërkuese të sanksionit administrativ gjobë të parashikuar nga 

neni 34 paragrafi 1 i K.Pr.Civile. 

9. Me shkresën nr. 47 prot, datë 11.02.2021 të Gjykatës së Lartë, palës kërkuese i janë 

komunikuar të metat e kërkesës duke ju kërkuar që ti plotësojë ato brenda një afati 10 ditor. 

10. Me shkresën e datës 24.02.2011, administruar pranë Gjykatës së Lartë nr. 713 

prot, datë 01.03.2021, dhe shkresën e datës 02.03.2021, administruar pranë Gjykatës së Lartë 

me nr. 713/1, datë 03.03.2021, pala kërkuese ka plotësuar të metat e kërkesës duke vënë në 

dispozicion të Gjykatës së Lartë këto akte: 

 Kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të firmosur edhe nga 

administratori i shoqërisë  “Krek” sh.p.k; 

 Vendimin e dhënë nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec dhe vendimin e dhënë 

nga Gjykata e Apelit Korçë. 

 Praktikën e plotë të fillimit të vënies në ekzekutim të detyrueshëm të titullit ekzekutiv 

nga Shoqëria Përmbarimore “Bailiff Service Albania” sh.p.k. 

 Kopje të ekstraktit të QKB për shoqërinë “Krek” sh.p.k.  

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

 

11. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës 

kërkuese, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar në 

ligj. 

12. Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe 

motivet për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin e vendimit gjyqësor: “1. 

Gjykata e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të vendosë 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte 

pasoja të rënda e të pariparueshme; dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci 

materiale që siguron ekzekutimin vendimit. 

13. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, pala kërkuese 

shoqëria “Krek” sh.p.k, e cila ka pasur pozicionin procedurial të palës paditëse në vendimin 

gjyqësor që kërkohet të pezullohet, me paraqitjen e rekursit ndaj vendimit nr. 69, datë 

27.02.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë, me të cilin është lënë në fuqi vendimi nr. (834) 338, 

datë 02.10.2018 i Gjykatës së Apelit Korçë, ka kërkuar pranë Gjykatës së Lartë edhe 

pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi. Gjithashtu, rezulton e provuar se personi i tretë në 

gjykimin e themelit të çështjes, Alpha Bank sh.a është njoftuar rregullisht për kërkesën e 

paraqitur nga pala kërkuese shoqëria “Krek” sh.p.k.  

14. Në lidhje me kërkesën e paraqitur nga pala paditëse shoqëria “Krek” sh.p.k, 

personi i tretë në këtë gjykim, Alpha Bank sh.a ka parashtruar pretendimet e tij nëpërmjet 

parashtresës me nr. 331 Prot, datë 01.02.2021, me të cilën ka kërkuar mospranimin e kërkesës 

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 69, datë 27.02.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë. 

Kjo palë ka pretenduar se padia është pranuar pjesërisht nga gjykata e rrethit gjyqësor, duke u 

urdhëruar nxjerrja e sendit në ankand sipas përcaktimeve të aktit të ekspertimit (fq 17 e 

konkluzioneve të aktit të ekspertimit). Për këtë arsye, në vijim të përmbushjes së detyrimeve 

të përcaktuara në vendimin gjyqësor, nga ana e palës së paditur Bailiff Services Albania 

sh.p.k, është vijuar me procedurat përmbarimore për të vënë në ekzekutim vendimin e 
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gjykatës, sipas urdhërimeve që ajo ka vendosur në dispozitivin e saj. Ndërsa përsa i përket 

pasurisë me nr. 4/202+3-1, kërkimet e palës paditëse janë rrëzuar dhe për këtë arsye, kërkesa 

për pezullim për një pjesë të padisë që është rrëzuar nuk gjen mbrojtje ligjore. Kjo palë ka 

vlerësuar se, kërkesa e paraqitur nga pala paditëse ka karakter abuziv dhe këtë arsye, duhet të 

ndëshkohet me masë administrative (gjobë) të parashikuar nga neni 34/1 të K.Pr.Civile. 

15. Fillimisht, Kolegji vlerëson të marrë në analizë faktin se, neni 479/1 i K.Pr.Civile 

garanton vendosjen e masës së përkohshme procedurale të pezullimit të ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë (në kuptimin material) në funksion të zgjidhjes së 

rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës së prerë, sigurisht duke patur parasysh 

arsyet justifikuese të zbatimit të kësaj mase, sikur mundet të jetë dëmi i rëndë dhe i 

pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së 

prerë. Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse, gjyqhumbëse, është paraparë nga ligji procedural civil 

si mjet që garanton ankimin efektiv në kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së 

Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por duhet theksuar 

se kjo është një masë e përkohshme me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Kjo 

do të thotë se, pala ndërgjyqëse gjyqhumbëse që bën kërkesën për pezullimin e vendimit 

gjyqësor të formës së prerë, ka barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete të bazuara në 

prova, të cilat japin të dhëna se nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës 

së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë në mënyrë të parikthyeshme.  

16. Nga ana tjetër, masa e përkohshme e pezullimit zbatohet vetëm ndaj vendimeve 

gjyqësore të formës së prerë që janë tituj ekzekutiv në kuptim të nenit 510/a të K.Pr.C, 

konkretisht vendimet gjyqësore të formës së prerë që përmbajnë një detyrim (vendimet 

kondemnatore) dhe nuk zbatohet ndaj vendimeve të njohjes (deklarative). Këto vendime të 

marra në përfundim të gjykimeve të iniciuara nga padi sipas nenit 32/b të Kodit të Procedurës 

Civile, (të quajtura ndryshe padi provokatore), sigurojnë bazën për një padi detyrimi në të 

ardhmen (formulae praeiudiciales). Ato kanë për qëllim vërtetimin e qënies ose jo të një 

marrëdhënieje juridike të caktuar. Në këtë kuptim, paditë e njohjes nuk shoqërohen në kërkim 

edhe me detyrimin e të paditurit për kryerjen e një veprimi të caktuar. Si rrjedhojë, vendimet 

e marra mbi bazën e këtyre padive, nuk mund të vihen drejtpërdrejtë në ekzekutim, por ato 

mund të shërbejnë vetëm si bazë për dhënien më vonë të një vendimi detyrimi. 

17. Në vijim të arsyetimit të mësipër, Kolegji vlerëson se neni 479 i Kodit të 

Procedurës Civile nuk gjen zbatim për vendimet gjyqësore që nuk plotësojnë cilësitë e titullit 

ekzekutiv sipas nenit 510/a të K.Pr.Civile. Kjo do të thotë se, vetëm, tek vendimet e 

detyrimit, debitori gjyqhumbës, i cili është ngarkuar me vendim gjyqësor të formës së prerë 

me përmbushjen e një detyrimi, ka të drejtë të kërkojë sipas nenit 479 të K.Pr.Civile 

pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi nëse nga ekzekutimi i menjëhershëm, atij mund t’i 

vijnë pasoja të rënda dhe të pariparueshme. Kolegji vlerëson se, qënia titull ekzekutiv e 

vendimit gjyqësor të formës së prerë, përbën premisën bazë mbi të cilën, ky i fundit vlerëson 

paraprakisht çdo kërkesë pezullimi. Vetëm pasi plotësohet ky kusht (conditio sine qua non), 

Kolegji vlerëson më pas, rast pas rasti, nëse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit sjell apo 

jo pasoja të rënda dhe të pariparueshme. 

18. Duke iu rikthyer çështjes konkrete, Kolegji vlerëson të theksojë faktin se, pala 

kërkuese në këtë gjykim, shoqëria “Krek” sh.p.k, nuk ka ngritur pretendime të cilat i 

përgjigjen kërkesave ligjoreve që parashikon neni 479 i K.Pr.Civile. Pala kërkuese ka 

pretenduar para gjykatës se i shkaktohet një dëm serioz nga ekzekutimi i vendimit gjyqësor 

nr. (834) 338, datë 02.10.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, i cili është lënë në 

fuqi me vendimin nr. 69, datë 27.02.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë, por nuk ka provuar 

dhe nuk ka evidentuar në mënyrë të qartë se cili është dëmi konkret që i shkaktohet kësaj pale 

dhe pse ai është i parikuperueshëm në të ardhmen.  
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19. Nga aktet bashkëlidhur kërkesës për vendosjen e masës së pezullimit të 

ekzekutimit të vendimit, evidentohet qartësisht fakti se, pala kërkuese nuk ka depozituar 

prova shkresore me të cilën të provojë se objekti i nxjerrë në ankand, nuk është pasuri e 

shoqërisë dhe se kjo banesë përdoret si shtëpi banimi nga subjekte të tretë, të cilët nuk janë 

thirrur si palë të interesuar në procesin gjyqësor për kundërshtimin e veprimeve 

përmbarimore, i cili është vënë në ekzekutim të detyrueshëm nga Shërbimi Përmbarimor 

Gjyqësor Privat. Referuar ekstremiteteve të pasurisë që pretendon pala paditëse se mund ti 

shkaktohet dëm i parikuperueshëm, konkretisht asaj me nr. 4/202+3-1, vol 29, fq. 120, ZK 

8582, rezulton që gjykata nuk e ka përfshirë këtë pasuri në pjesën e pranuar të padisë, e cila 

përbën edhe titull ekzekutiv në kuptim të nenit 510/a të  Kodit të Procedurës Civile. Në këtë 

kuptim, Kolegji nuk ka çfarë të pezullojë në drejtim të kësaj pasurie, pasi mungon titulli 

ekzekutiv (konkretisht përmbushja e detyrimit), nga ekzekutimi i të cilit debitorit gjyqhumbës 

mund t’i vijnë pasoja të rënda dhe të pariparueshme në kuptim të nenit 479 të K.Pr.Civile. Për 

më tepër që, pala kërkuese e cila ka kërkuar pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi, nuk 

rezulton që të ketë vënë në dispozicion garanci bankare se do të mund ta përmbushë 

detyrimin në të ardhmen, nëse vendoset pezullimi i ekzekutimit të vendimit. 

20. Bazuar sa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për 

të pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Shoqëria “Krek” sh.p.k për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr. 69, datë 27.02.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë. 

 

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E, 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, 

 

V E N D O S I: 

 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi shoqëria “Krek” sh.p.k, për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 69, datë 27.02.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë. 

 

 

Tiranë, më 18.03.2021 

 

   

    ANËTAR          ANËTAR               KRYESUES 

 

           Sokol SADUSHI      Ilir PANDA            Ervin PUPE 

 


