
 

 

 

C.nr.201/2018 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË - DEGA NË MALISHEVË, Departamenti i 

Përgjithshëm - Divizioni Civil, me trupin gjykues të përbërë nga gjyqtari Nehat Qelaj kryetar i trupit 

dhe gjyqtarëve porotë Hatixhe Bashota dhe Musa Mazreku anëtar, me sekretarin juridike Xhavit Morina 

në çështjen juridike të paditëses S. Z. e vajzërisë M. nga M. të cilin e përfaqëson av. B. Xh. nga M. dhe 

të paditurit B. S. ( kujdestari i fëmijës) nga fshati B., Komuna e Malishevës, për Besimin e fëmijës, 

ruajtje, edukim dhe ushqim, pas seancën kryesore jo publike të mbajtur me datën 12.11.2018,  gjykata 

me datë 15.11.2018 mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. Miratohet si e themeltë kërkesëpadia e paditëses S. Z. e vajzërisë M. nga M. me vendqëndrim në Gj., 

ashtu që:  

 

II. Fëmija i mitur i gjinisë mashkullore A. S. i lindur me datën ..., në fshatin B. Komuna e Malishevës 

nga i ati B. S. dhe e ëma biologjike S. Z. e vajzërisë M., i Besohet në Ruajtje, përkujdesje, Edukim, 

si dhe Ushqimi, nënës S. Z. e lindur M.. 

 

III. Shpenzimet e procedurës i bartë secila palë të vetat. 

 

A  R  S  Y  E  T  I  M 

Paditësja përmes të autorizuarës të saj av.B. Xh. nga M. me datë 17.08.2018 në këtë gjykatë parashtron 

padi kundër të paditurit-kujdestarit së lartcekur për besimin e fëmijës, duke theksuar ndër tjerash se 

paditësja deri me 30.11.2004, ka qenë në martesë me të ndjerin B. S.nga fshati B. i cili nga kjo datë nuk 

është më në jetë, gjatë kohës sa ishin në martesë kanë lindur fëmijën e tyre të përbashkët A. S.. Pas 

vdekjes së të ndjerit  ish bashkëshortit  paditësja për një kohë ka jetuar bashkë me djalin e saj në fshatin 

B. por për shkak të rrethanave që janë paraqitur dhe traditave tona  paditësja është detyruar që të kthehet 

tek familja e saj e origjinës për të jetuar, ndërsa fëmiu edhe përkundër dëshirës dhe vullnetit të saj ka 

mbetur që të jetoj me gjyshërit dhe axhallarët  në fshatin B. pa përkujdesjen e të dy prindërve. Për këtë 

rast ka qenë e njoftuar edhe QPS në M. e cila me aktvendim  nr. .... të datës 28.05.2005 është vënë nën 

kujdestarin e gjyshes e cila zgjati deri më  12.05.2016 kur shërbimi social nxjerrë një aktvendim tjetër 

dhe nga kjo datë fëmija i është vënë nën kujdestari të xhaxhait të tij B. S. dhe tani ky fëmijë është nën 

kujdestarin e tij. Edhe përkundër zhvillimeve që kanë ndodhur në jetën e paditëses ajo në vitin 2008 

është martuar, ajo asnjëherë nuk i ka ndërprerë kontaktet me fëmijën dhe nuk është penguar nga 

familjarët e ish bashkëshortit të saj dhe as nga kujdestari, sepse ata shumë mirë e kanë vërejtur dhe 

kuptuar të miturin se emocionalisht është i lidhur me nënë dhe anasjelltas. Raportet e tyre kanë qenë aq 

të mira sa që tani duke patur parasysh rrethanat që kanë ndryshuar në të mirë të paditëses, ku jeton dhe 

punon në Gj.dhe mundësisë financiare  që ka, të miturit mund ti ofroj kushte për një jetë më të mirë, dhe 

këtë nuk e kundërshton as kujdestari i fëmijës, dhe duke i marrë këto rrethana për bazë i propozojmë 

gjykatës që komfor ligjit në fuqi, të caktoj dhe mbaj seancën e shqyrtimit, ti administroj provat dhe ta 

miratoj kërkesëpadinë e paditëses. 

    Gjatë seancës përgatitore dhe të shqyrtimit kryesor të mbajtur njëkohësisht me datë 12.11.2018 e 

autorizuara e paditëses deklaroi se mbes në tersi si në padi ashtu edhe kërkesëpadi dhe kërkoj nga 

gjykata që padinë ta aprovoj si të bazuar ndërsa të paditurit B. S. nga fshati B.ta obligoj që fëmijën e 

mitur A. S. i cili është i lindur me datë .... t’ia kthej në ruajtje edukim nënës së tij S. Z.e vajzërisë M., 

njëkohësisht deklaroi se paditësja deri më 30.11.2004 ka qenë e martuar me të ndjerin B. I. Z. nga fshati 

B. i cili më tani nuk është në jetë dhe nga kjo martesë kanë të lindur i mituri A. . e që për shkaqe 

objektive të cilat i janë krijuar paditëse dhe për shkak të traditave tona që mbretërojnë nëpër familjet, 



 

 

 

paditësja edhe përkundër dëshirës dhe vullnetit të saj të qëndroj me fëmijën është detyruar që largohet 

dhe kthehet në origjinën e familjes në M., mirëpo kontaktet dhe interesimi e saj asnjëherë nuk e ka 

ndërprerë. Lidhur me këtë rast ka qenë e njoftuar edhe Organi i Kujdestarisë në M. e që fillimisht kishte 

caktuar kujdestar gjyshen e të miturit e më pas për shkak të moshës së shtyrë bie një vendim tjetër me 

datë 12 maj 2016 me të cilin për kujdestar të miturit i cakton të paditurin B. S.. Paditësja kontaktet me 

fëmijën asnjëherë nuk i ka ndërprerë, lidhja emocionale e saj për fëmiun po ashtu edhe anasjelltas me 

nënën është shumë e fort, dhe gjithmonë ka vazhduar me kujdesin duke e ndihmuar në forma të 

ndryshme, prandaj duke i marrë parasysh të gjitha këto rrethana dhe interesin e fëmijës gjykatës ju ka 

drejtuar me këtë kërkesë që të deklarohet edhe kujdestari i tij dhe fëmija, si dhe organi i kujdestarisë. 

Ndërsa në fjalën përfundimtare deklaroi se nga provat e administruara gjatë këtij shqyrtimi kryesor dhe 

dëgjimi i të paditurit, dhënies së mendimit të organit të qendrës për punë sociale, nga deklarimi i të 

miturit, si dhe provat që u shqyrtuan mendoj se janë plotësuar kushtet ligjore që gjykata të vendos për 

kërkesëpadinë e paditëses dhe fëmiun e mitur A. S. t’ia besoj në ruajte, edukim, dhe përkujdesje nënës 

së tij biologjike S. Z. e vajzërisë M.  dhe ti mundësohet që fëmija  të jetoj bashkë me nënën  e cila i ka 

munguar tash e sa vite, e njëjta përveç asaj që ka kushte më të mira materiale dhe financiare, si për 

shkollim dhe edukim në anën tjetër lidhja emocionale mbi të gjitha është më e fort prandaj edhe njëherë 

thekson se kërkesë padia e paditëse ka bazë ligjore dhe është e mbështetur në dispozita ligjore të ligjit 

për Familje të Kosovës po ashtu edhe me konventat ndërkombëtare për të drejtat e fëmijëve dhe për hirë 

të interesit të tij padia dhe kërkesë padia duhet ë aprovohet. 

 Shpenzimet e procedurës nuk i kërkoi. 

      Ndërsa i padituri në këtë rast kujdestari i të miturit A. S. fillimisht deklaron se unë si kujdestar i 

caktuar nga QPS, për A. që nga muaji Maj i vitit 2016 jam munduar që të kujdesem dhe ti kryej detyrat 

si prind ndaj fëmijës përkatësisht si ndaj fëmijës tim dhe këtë detyrë besoj se e kam kryer siç është më së 

miri  për A. me mundësit e mia që i kam pasur. Me qenë se nëna e tij tani e kërkon që ta ketë në kujdesje 

unë nuk e mohoj këtë të drejtë andaj dhe nuk e kundërshtoj padinë dhe kërkesëpadinë duke konsideruar 

se qëndrimi i A. me nënën e tij do të jetë në interesin më të mirë të tij  për faktin se edhe e ka nënë dhe 

kuptohet se lidhja emocionale është më e fortë në mes tyre, dua të shtoj se S. ka mbajtur kontakte të 

vazhdueshme dhe pa kurrfarë pengese me djalin e saj. Ndërsa në fjalën përfundimtare deklaroi se nuk 

kam çka të shtoj më shumë se ato që i thash më lartë kështu që mbetet që gjykata të vendos për këtë 

çështje duke vlerësuar interesin më të mirë të fëmijës, A. dhe dëshirën e tij të shprehur në këtë seancë. 

Edhe njëherë theksoi se është përpjekur që të kujdesem sa mirë për A. dhe ti kryej detyrat ligjore të 

parapara për mua si kujdestar i tij kështu që mbetem vetë ti uroj jetë të mirë me nënë e tij dhe suksese 

ashtu siç dëshiron ai, unë do të jem i gatshëm që çdo herë të mbajë kontaktet pasi që e kam djalë të 

vëllait dhe do ti japë përkrahje aq sa mundem. 

Shpenzimet do ti bartë secila të vetat. 

      Përfaqësuesja e organit të kujdestarisë H. B. lidhur me këtë çështje deklaroi se është e vërtetë se i 

fëmija A. S. deri më sot është duke jetuar nën kujdestarinë e B. S. si kujdestar ligjor i caktuar nga QPS-

ja në M. mirëpo dua ti sqaroj gjykatës se më datë 28.02.2016 fillimisht pas mbetjes së fëmijës pa njërin 

prind përkatësisht babait kujdestar është caktuar gjyshja, mirëpo për shkak të moshës dhe me kërkesë të 

sajë ka bërë ndërrimin e kujdestarit dhe me këtë rast është caktuar B. S. dhe atë sipas aktvendimit nr. ... 

dt. 13.05.2016. Ne e kemi përcjellë vazhdimisht këtë rast dhe kemi ardhur në përfundim se kujdestari i 

lartcekur ka kryer detyrat e tij sipas ligjit dhe është kujdesur mjaftë mirë ndaj fëmiut A. S. dhe 

njëkohësisht nuk e ka penguar kontaktin e nënës me fëmiun. Me qenë se tani është iniciuar procedurë 

gjyqësore nga nëna e fëmijës ne si Organ i Kujdestarisë pajtohemi dhe njëkohësisht japim mendimin që 



 

 

 

tani i mituri A. S.  ti besohet në ruajtje edukim dhe ushqim nënës së tij biologjike S. Z. duke besuar se 

interesi më i mirë i fëmijës është qëndrimi me nënën e tij, kjo për faktin se lidhja e tyre emocionale në 

raport me nënën dhe anasjelltas kanë ekzistuar dhe ende ekziston në kuptim të plotë dhe  mjaft e fortë, 

kështu që edhe një herë po theksojmë se kjo është në interesin më të mirë të fëmijës  për ta bërë këtë 

mendim më të fort po e mbështesim edhe në dëshirën e fëmijës  të cilën dëshirë ne e kemi vërejtur gjatë 

bisedës që në e zhvilluam para dhënies së mendimit, për ta thënë më mirë edhe vetë fëmija deklarohet se 

dëshiron ti  bashkohet nënës të bashkëjetoj me të njëjtën. 

  Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike gjykata administroi provat: marrja e deklaratës së fëmijës  të 

mitur A. S., si dhe provat materiale dhe ate aktvendimi mbi caktimin e kujdestarisë i Q. ne M. nr.... të dt. 

28.02.2005, aktvendimi mbi strehimin familjar i Q.-së nr.... i dt. 18.07.2005, aktvendimi mbi caktimin e 

kujdestarit i Q.-së nr.... i dt.13.05.2016, ekstrakti i gjendjes civile nr.serik ... për A. S., ekstrakti i 

gjendjes civile nr serik ... për S. Z., certifikata e vdekjes me nr rendor ... dhe referencës ......   

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve autorizuarës së paditëses dhe të paditurit-kujdestarit personalisht dhe 

provave të lartcekura në kuptim të nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), me kujdes dhe 

me ndërgjegje i çmoj çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku dhe gjeti se: 

 

Kërkesëpadia e paditëses është e bazuar ( e themeltë ). 

 

    Nga thëniet në padi dhe deklarimet e të autorizuarës se paditëses dhe të paditurit-kujdestarit të 

fëmijës, si dhe certifikata e vdekjes me nr. rendor ... dhe i referencës .... gjykata vërtetoi se paditësja me 

ish bashkëshortin e saj tani të ndjerin B. S. kanë qenë në bashkësi martesore deri më .... nga e cila kanë 

të lindur një fëmijë dhe atë A. S.. Mirëpo pas vdekjes së B. S. paditësja është kthyer për të jetuar të 

familja e saj dhe më pas vitin 2008 ka lidhur martesë të re, ndërsa fëmija i mitur fillimisht është mbetur 

në përkujdese të gjyshes së tij H. S. përkatësisht më vonë xhaxhait të tij B. S.. 

 

    Me ekstraktin e gjendjes civile nr. serik . për A. S., gjykata vërteton se i mituri A. S. është i lindur me 

datë 26.01.2003 në fshatin B.Komuna e Malishevës nga i ati B. dhe e ëma këtu paditësja S..  

 

    Me ekstrakti i gjendjes civile nr. serik . për S. Z. vërtetohet se paditësja tani ka  mbiemër Z. që është 

tjetër nga ai i cili ka pasur në kohën e bashkëjetesë me të ndjerin B. S. përkatësisht në kohë kur ishte i 

lindur fëmija i saj e njëjta ka pasur mbiemrin S. të cilin e ka edhe fëmija. E njëjta tani jeton në Gj. në një 

bashkësi të re martesore. 

 

    Nga aktvendimi mbi strehimin familjar i Q. për P. S. (Q.-së) nr. .. i dt. 18.07.2005, vërtetohet se Q.-ja 

në cilësinë e Organit Kujdestar, duke vendosur sipas kërkesës së H.S. nga fshati B. lidhur me strehimin 

familjar të fëmiut A. S. i cili ka mbetur pa përkujdesje prindërore, në bazë të nenit 22 dhe 190 të ligjit 

mbi martesën dhe marrëdhëniet familjare ( i aplikueshme në at kohë) merr aktvendim me të cilin i njihet 

e drejta në strehim familjar të fëmijës A. S. i lindur me 26.01.2003 i cili ka mbetur pa përkujdesje 

prindërore në familjen e H. S. të gjithë nga fshatit B.Komuna e M.. 

    

    Nga aktvendimit mbi caktimin e kujdestarisë i Q. në M. nr. ... të dt. 28.02.2005 vërtetohet se fillimisht 

të miturit A. S. nga Organi Kujdestarisë në M. si kujdestar i është caktuar gjyshja e tij H. S.  nga fshati 

B., ndërsa më vonë sipas Aktvendimit mbi caktimin e kujdestarit i Q.-së nr. ... i dt. 13.05.2016, kujdestar 

i tij i caktohet B. S.nga fshati B. ndryshe axha i tij në këtë rast i padituri i cili si kujdestari është detyruar 

që të kujdeset me mirëbesim mbi personalitetin e fëmijës. 

  



 

 

 

     Në mesë palëve nuk ishte kontestuese dhënia e besimit të fëmijës nënës në këtë rast paditëses, 

gjithashtu edhe Organi i Kujdestarisë gjatë kësaj seancë për mes përfaqësuesi të saj H. B. dha mendimin 

që fëmija ti besohet në përkujdesje edukim dhe ushqimi nënës biologjike këtu paditëse duke besuar se 

interesi më i mirë i fëmijës është qëndrimi me nënën e tij, kjo për faktin se lidhja e tyre emocionale në 

raport me nënën dhe anasjelltas kanë ekzistuar dhe ende ekziston në kuptim të plotë dhe  mjaft e fortë, 

për ta bërë këtë mendim më të fort po e mbështesim edhe në dëshirën e fëmijës  të cilën dëshirë ne e 

kemi vërejtur gjatë bisedës që në e zhvilluam para dhënies së mendimit, për ta thënë më mirë edhe vetë 

fëmija deklarohet se dëshiron ti bashkohet nënës të bashkëjetoj me të njëjtën. 

     Po ashtu Gjykata në kuptim të nenit 144 parg.2 të Ligjit për Familje ka bërë dëgjimin e të miturit A. 

S. lindur me datë 26.01.2003 pasi që është mbi moshën 10 vjeçare me ç ‘rast i njëjti deklaroi se e 

mbështet kërkesën e nënës së tij prandaj edhe dëshiron që ti bashkohet sa më parë, ndërsa shton se axha i 

tij këtu kujdestari B. S. deri më tani është kujdesur shumë mirë për këtë edhe nuk më ka penguar 

asnjëherë që ti mbaj kontaktet me nënën. 

 

    Sipas nenit Neni 125 parg. 2 Ligjit për Familje të Kosovës (tutje LFK-së) ,, Fëmijët kanë të drejtë të 

rriten në familje me prindër,,,,,,, mandej Neni 126 parg.1 ,, Fëmijët e mitur kanë të drejtë të jetojnë me 

prindërit e tyre, Neni 137 parg. 3 ,, Nëse njëri nga prindërit ka vdekur,,,,, kujdesi prindëror i takon 

prindit tjetër,,,. Në nenin 144 par.1 të LFK-së parashihet se “gjykata ose organi i kujdestarisë, i cili 

merr vendimin mbi besimin e fëmijës për ruajtje dhe edukim ka për detyre që në mënyrë të përshtatshme 

ti hetojë të gjitha rrethanat që janë me rëndësi për zhvillimin e drejtë psikik dhe fizik dhe për edukimin e 

fëmijës”. Ndërsa në nenin 144 par.2 të LFK-së është paraparë se “në rast se fëmija është me moshë 

mbi dhjetë vjeç, gjykata do ta marrë parasysh posaçërisht nevojat emocionale dhe dëshirat e fëmijës. 

Nëse e mendon të nevojshme, gjykata do të merr parasysh mendimin e ekspertëve”. Neni 127. Kthimi i 

fëmijës në banim të përbashkët me prindërit- Prindërit mund të kërkojnë kthimin e fëmijës së tyre të 

mitur, kur fëmija nuk jeton me ata. 

 

Po ashtu sipas nenin 3 par.1 të Konventës mbi të drejtat e Fëmijës, e miratuar nga Asambleja e 

Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara më 20 nëntor 1989, e cila është e zbatueshme 

drejtpërdrejtë në shtetin tonë, parashihet se “ Në të gjitha vendimet që kanë të bëjnë me fëmijën, të marra 

qoftë nga institucione publike ose private të përkrahjes shoqërore, nga gjykatat, autoritetet 

administrative apo organet legjislative, interesi më i lartë i fëmijës duhet të jetë konsiderata 

mbizotëruese”. 

 

    Gjykata pas vërtetimit të kësaj gjendje faktike, vlerëson se në rastin konkret nuk është kontestuese 

fakti se paditësja S. Z. me ish bashkëshortin tani të ndjerin B. kanë jetuar për një kohë në bashkësi 

faktike martesore dhe se nga kjo bashkësi kanë lindur një fëmijë dhe atë A. S., ndërsa që nga vdekja e B. 

datë 30.11.2004 dhe kthimi i paditëses në familjen e saj të origjinës, fëmija A. mbetet pa kujdes 

prindëror. Njëkohësisht gjykata konstaton se Organi Kujdestar pas mbetjes së fëmijë në këtë gjendje me 

të drejt në bazë të nenit 22 dhe 190 të Ligjit mbi Martesën dhe Marrëdhëniet Familjare ( i aplikueshëm 

në atë kohë) sipas kërkesës së H. S. nga fshati B. merr aktvendim që ti njihet e drejta në strehim familjar 

të fëmijës A. S. i lindur me 26.01.2003 i cili kishte mbetur pa përkujdesje prindërore në familjen e H. S. 

të gjithë nga fshati B. Komuna e M., duke e caktuar fillimisht si kujdestar të njëjtën mirëpo për shkak të 

moshës së saj më vonë Kujdestari i fëmijës caktohet B. S. i cili tani nuk ka kundërshtime që fëmija të 

jetë në përkujdesje, ushqim, ruajtje, dhe edukim, tek nëna e saj S. Z.. Pra, nuk është kontestuese as fakti 

se për momentin ky fëmijë është nën përkujdesjen e axhës së tij B. S.. 

 

Bazuar në gjitha këto kjo rezulton se palët kanë pajtueshmëri lidhur me atë se kujt ti besohet fëmija në të 

ardhmen për përkujdesje, ruajtje, edukim dhe ushqim në këtë rast nënës. 

 



 

 

 

     Andaj, pasi që paditësja përmes të autorizuarës së saj kërkoj që fëmija ti besohet në përkujdesje, 

ushqim, edukim, po ashtu edhe i padituri-kujdestari njëherësh xhaxhai i fëmijës deklaroi që fëmija ti 

takoj në përkujdesje nënës pasi që kjo ishte edhe dëshira e të miturit A. S. dhe po ashtu edhe fëmija 

shprehi dëshirën të jetoj me nënë e tij, dhe njëkohësisht edhe Organi i Kujdestarisë për mes përfaqësuesit 

të saj si u theksua më lart dha mendimin që fëmija ti besohet nënës për përkujdesje të mëtejmë, Gjykata 

në bazë të kësaj dhe gjendjes faktike të vërtetuar, erdhi në përfundim se kërkesëpadia e paditëses duhet 

të aprovohet në tersi, gjegjësisht fëmija A. S. duhet ti besohet në ruajtje, kujdes, edukim dhe ushqim, të 

mëtutjeshme paditëses S. Z. e vajzërisë M. e gjithë kjo duke pas parasysh rrethanat ekzistuese, nevojat 

emocionale të fëmijës, dëshirën e tij dhe  interesin më të mirë të fëmijës. 

 

     Bazuar në nenin 125 parg 2 , nenin 126 parg.1, nenin 137 parag. 3, nenin 144 par.1, nenin 144 par.2 

dhe neni 127 të Ligjit për Familje të Kosovës, gjykata vendosi në këtë mënyrë si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi duke marrë për bazë kërkesën e paditëse, pajtueshmërinë e ndërgjyqësve, njëkohësisht 

bazuar edhe në dëshirën dhe vullnetin e lirë të fëmijës A. S. të shprehur para trupit gjykues gjatë seancës 

së shqyrtimit, si dhe mendimin e Organi i Kujdestarisë përkatësisht përfaqësuesit të saj si u theksua më 

lart.  
 
Andaj mbi bazën e të lartcekurave dhe në nenin 3 par.1 të Konventës mbi të drejtat e Fëmijës, e 

miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara më 20 nëntor 1989, e 

cila është e zbatueshme drejtpërdrejtë në shtetin tone, kjo gjykatë vlerëson se në këtë moment, mënyra 

se si është vendosur në dispozitiv të këtij aktgjykimi sa i për ketë dhënies në besim për ruajte, kujdes, 

edukim dhe ushqim të fëmijës në këtë rast është në favor të interesit më të mirë të fëmijës. 

 

Sa i përket shpenzimeve të procedurës, gjykata vendosi komfor dispozitës nenit 452.4 të LPK-së lidhur 

me së nenit 347 të Ligjit mbi Familjen të Kosovës e duke marrë parasysh faktin se asnjëra palë nuk i ka 

kërkuar ato.  

        Nga të cekurat më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi konform nenit 143 të Ligjit 

Procedurës Kontestimore në lidhje me nenin 125 parg 2 , nenin 126 parg.1, nenin 137 parg. 3, nenin 144 

par.1, nenin 144 par.2 dhe neni 127 të Ligjit për Familje të Kosovës.  

Gjykata Themelore Gjakovë- Dega Malishevë, Departamenti i përgjithshëm. 

C.nr.201/18, datë 15.11.2018. 

Procesmbajtësi                                                                                              Kryetari i trupit gjykues 

Xhavit Morina                                                                                              Nehat Qelaj 

 

Udhëzim juridik: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditëve nga dita e 

pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë. Ankesa ushtrohet përmes kësaj Gjykate . 


