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           NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË - Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykues Mentor Bajraktari, me procesmbajtësen Nushe Kadrija  – sekretare juridike pranë 

kësaj gjykate, në lëndën penale kundër të akuzuarit H. B. nga fshati H., Komuna e Gjakovës, për 

shkak të veprës penale kanosje nga neni 185 par.1 të KPRK-së, i akuzuar sipas aktakuzës të 

Prokurorisë Themelore në Gjakovë, me numër  PP.nr.471/14, të datës 14.05.2015,  pas mbajtjes 

të seancës publike të shqyrtimit gjyqësor me datë 12.02.2016, në prezencën të Prokurorit të 

shtetit Bajram Kryeziu, të dëmtuarit J. S. si dhe të akuzuarit, në të njëjtën ditë mori dhe 

publikisht shpalli këtë: 

 

 

        

A K T GJ Y K I M 

 I akuzuari: 

 

H. B., nga i ati M., e ëma Gj., me mbiemër të vajzërisë H, data e lindjes ...,  në fshatin H., 

Komuna e Gjakovës, ku edhe tani banon, i martuar, babai i katër fëmijëve, ka të kryer shkollën 

fillore, bujk, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar                                                                                                                                                                                                                

, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

Ë S H T Ë  F A J T O R 

 

 Sepse me datë 25.02.2014, rreth orës 8.50 minuta, në fshatin H., Komuna e Gjakovës, 

me qëllim frikësimi e shkaktimit të ankthit, e nga shkaku i problemeve pronësore, deri sa i 

akuzuari e vëren të dëmtuarin në pronën e tij të blerë nga AKP, i ofrohet, e fillimisht e ofendon 

dhe e kanos me fjalët “largohu nga këtu se ta dredhi kokën e të vrajë”, e kur i dëmtuari e 

lajmëron policinë, i akuzuari njëjtë në prani të policisë vazhdon me ofendime “OP...N...”, e më 

pas e kanos seriozisht me fjalët “se a din se unë ta dredhi qafën e të vrajë” e të dëmtuarit J. O. S. 

nga Peja, rr. “ ....”, i shkakton ankth e frikë.  

 

Me këto veprime ka kryer veprën penale kanosje nga neni 185 par.1 të KPRK-së.   

 

Andaj gjykata në kuptim të neneve  4, 17 par.1, 41, 43, 45, 46, 47, 73 dhe nenit 185 par.1 

të KPRK-së, të akuzuarin e: 

 

G J Y K O N 

 

Me dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve.  

 

Me kërkesën dhe pëlqimin e akuzuarit konform nenit 47 të KPRK-së, dënimi me burgim i 

zëvendësohet me dënim me gjobë në shumën prej 1600 (njëmijë e gjashtëqind) €uro, të cilin 

dënim  i akuzuari është i obliguar ta paguaj në afat prej 1 (një) muaji nga dita e plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi. 

Nëse i akuzuari nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj gjobën, gjykata do ta zëvendësojë 

dënimin me gjobë me dënim me burg, ashtu që për çdo 20 €uro të gjobës do të caktohet një ditë 

burgim.  



I dëmtuari J. O. S. nga Peja,  me banim në rrugën “ ....”, për realizimin e kërkesës 

pasurore-juridike udhëzohet në kontest të rregullt juridiko-civil.   

 

Obligohet i akuzuari H. B. që ti paguajë  shpenzimet e  paushallit gjyqësor në shumën 

prej 50 €uro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi 

nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Komunale në Gjakovë, tani Prokuroria Themelore në Gjakovë, ka parashtruar 

aktakuzën me numër PP.nr.471/14, të datës 19.05.2015, kundër të akuzuarit H. B. nga fshati H., 

Komuna e Gjakovës, për shkak të veprës penale kanosje nga neni 185 par.1 të KPRK-së. 

 

Prokurori i shtetit  Bajram Kryeziu në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se gjatë këtij 

shqyrtimi kryesorë u vërtetua në tërësi gjendja faktike ashtu siç shkruhet në dispozitivin e 

aktakuzës dhe këtë e them duke u  bazuar në deklaratën e të dëmtuarit, të dhënë në stacionin 

policor dhe në këtë shqyrtim gjyqësorë po ashtu duke u bazuar edhe  në raportin e oficerit Gj. 

Gj., si dhe deklaratën  e tije të dhënë në  këtë shqyrtimin gjyqësorë në cilësi të dëshmitarit, u 

vërtetua në tërësi se i akuzuari seriozisht e ka kërcënuar të dëmtuarin J. S. me fjalët “se a din se 

unë ta dredhi qafën e të vraj” me çka të dëmtuarit i shkakton frikë dhe ankthe, çka donë të thotë 

se i akuzuari ka kryer veprën penale kanosje nga neni 185 par.1 të KPRK-së, andaj ka kërkuar që 

i njëjti të shpallet fajtorë dhe të dënohet sipas ligjit, duke i propozuar gjykatës se  gjatë matjes së  

dënimit të ketë parasysh edhe rrethanat renduese pasi që i akuzuari dhe i dëmtuari disa herë kanë 

pasur probleme në mes vete dhe që ndaj të akuzuarit janë ushtruar disa kallëzime penale dhe 

patëm edhe aktgjykime të formës së prerë dhe po ashtu propozoi ti marr të gjitha rrethanat 

lehtësuese sipas vlerësimit të gjykatës.  

    

I dëmtuari J. S., gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se i bashkëngjitëm ndjekjes penale 

dhe parashtrojë kërkesë pasurore-juridike. Ndërsa në fjalën përfundimtare të tij ka  deklaruar se 

në tërësi e mbështes fjalën përfundimtare të prokurorit të shtetit duke shtuar se  me të akuzuarin 

kamë deri tani 8 raste të proceduara në gjykatë dhe prokurori, ku dy prej tyre kanë marrë edhe 

formën e prerë ndërsa 6 të tjera janë në procedim, dhe pikërisht problemin që kamë me këtë 

person, unë iu kamë drejtuar edhe Stacionin Policor në Gjakovë me datën 17.05.2013, ku kam 

kërkuar ndihmë dhe përkujdesje pasi që nuk mund ta shfrytëzoi pronën time të cilën e kam blerë 

së bashku me vëllezërit e mi nga AKM-ja. Andaj  gjykatës i ka propozoi që  të njëjtin ta shpall 

fajtorë dhe ta dënoi sipas ligjit. 

 

I akuzuari H. B., në fjalën përfundimtare ka deklaron se nuk e ndiej vetën fajtorë për 

veprën penale për të cilën akuzohet andaj ka propozuar gjykatës që të njëjtin ta lirojë nga 

aktakuza.  

 

Gjykata gjatë shqyrtimit kryesor i ka nxjerr të gjitha provat e domosdoshme dhe pas 

vlerësimit të secilës prove veç e veç dhe të gjitha provave në tërësi ka vërtetur këtë gjendje 

faktike: 

 

Në tërësi u vërtetua se i akuzuari H. B.  me datë 25.02.2014, rreth orës 8.50 minuta, në 

fshatin H., Komuna e Gjakovës, me qëllim frikësimi e shkaktimit të ankthit, e nga shkaku i 

problemeve pronësore, deri sa i akuzuari e vërejnë të dëmtuarin në pronën e tij të blerë nga AKP, 

i ofrohet, e fillimisht e ofendon dhe e kanos me fjalët “largohu nga këtu se ta dredhi kokën e të 

vrajë”, e kur i dëmtuari e lajmëron policinë, i akuzuari njëjtë në prani të policisë vazhdon me 

ofendime “OP...N...”, e më pas e kanos seriozisht me fjalët “se a din se unë ta dredhi qafën e të 



vrajë” e të dëmtuarit J. O. S. nga Peja, rr. “ ....”, i shkakton ankth e frikë, andaj gjykata ka 

konstatuar se  i akuzuari H. B. ka kryer veprën penale kanosje nga neni 185 par.1 të KPRK-së.  

 

 Gjykata për vërtetimin e gjendjes faktike ka dëgjuar  të dëmtuarin në cilësi të dëshmitarit 

J. S., si dhe dëshmitarët Gj. Gj. dhe  J. Gj., dhe ka administruar edhe provat material që janë 

propozuar nga palët dhe atë: ka bërë leximin e raportit të oficerit me numër të rastit 2014-DB-

317  i përpiluar nga oficeri Gj. Gj., leximin e flesh raporti i stacionit policor në Gjakovë me 

numër të rastit 2014-DB-317 i datës 25.02.2014. 

 

 I dëmtuari J. S. në cilësi të dëshmitarit gjatë shqyrtimit gjyqësorë ka deklaruar se: me 

datën 25.02.2014, rreth orës 09.00/h  ka shkuar me automjetin  e tij në pronën tij në ngastrën 

4153 përkatësisht në H., në rrugën kryesore magjistrale Pejë – Gjakovë, e cila pronë kishte qenë 

pronë e uzurpuar nga R. B. dhe dy djemtë e tij, pronë e cila gjer me datën 23.02.2014 kishte qenë 

e rrethuar me hunjë dhe me tela me gjemba. Ai ka shtuar se ditën kritike pasi kishte vërejtur se 

prona ishte liruar nga R. B. dhe dy djemtë e tij, ka hyrë me automjetin tij në këtë pronë, në 

thellësi të pronës, diku rreth 100 m dhe është sjellë për rreth pronës me qëllim që të bëjë 

pastrimin e pronës. Ai ka theksuar se në këtë pronë është edhe shtëpia e këtu të akuzuarit H. B., e 

cila shtëpi është e ndërtuar në pronën time. Ai ka shtuar më të vërejtur që unë jam prezent në 

këtë pronë  nga shtëpi e tij ka dalur i akuzuari H. B. dhe i njëjti është kthyer në shtëpi për arsye të 

cilat ai nuk i dinë por i njëjti ka dal prapë nga shtëpia e tij dhe ka ardhur gjer tek buza e asfaltit 

dhe me vrap ka ardhur në drejtim timin, duke theksuar se unë isha afër malit i vetëm dhe i njëjti 

më është kanosur nga distanca që ta largoj automjetin nga prona, duke më ofenduar  “o...p... i 

nonës kam me ta hekë kryet, ta kthej gjuhen mbrapsh” dhe njëherit gjatë kësaj kanosje i njëjti ka 

mbajtur dorën e djathtë mbrapa. Ai ka shtuar se unë i jam drejtuar me fjalët mos mu afro afër, 

ngase jam person që kam pasur  dy infarkte në zemër dhe nuk i rezistoj dëmtimit fizik dhe 

shqetësimi, andaj në atë moment kam telefonuar Policinë, dhe e kam njoftuar se jam i kanosur 

dhe i rrezikuar fizikisht nga i akuzuari. Policia ka ardhur në vendin e ngjarjes, dhe pas ardhjes së 

policisë prapë ka ardhur këtu i akuzuari H. së bashku me djemtë e tij dhe në prezencë të  policisë 

prapë me ka kanosur duke shtuar edhe më shumë “ o... p ....i nones kam me ta hekë kryet, ta 

kthej gjuhen mbrapsht” dhe ka shtuar se “po qe se të zë këtu do ta hjeki kryet “. Ai ka shtuar se 

policia ka vëzhguar dhe ka  përcjellë se si shprehet këtu i akuzuari, dhe duke i thënë policisë se 

unë nuk di se kujt ti drejtohem për tu mbrojtur dhe ky prapë ka filluar duke i përsëritur të njëjtat 

fjalë, pastaj policia ka reaguar dhe e ka arrestuar këtu të akuzuarin , ku gjithashtu edhe unë kam 

shkuar në polici dhe kam dhënë deklaratën.  

 

 Dëshmitari Gj. Gj. - zyrtar policorë pranë Stacionit Policorë në Gjakovë gjatë shqyrtimit 

kryesorë ka  deklaruar se pasi jemi informuar nga baza që të shkojmë në fshatin H. për një rast 

pronësor, së bashku me rreshterin J. Gj. kemi dal në vendin e ngjarjes. Me të dal në vendin e 

ngjarjes jemi takuar me të dëmtuarin dhe i njëjti na ka njoftuar për rastin rreth pronës, i cili 

deklaronte se ish prona e tij. Nuk e di a ka qenë prezent apo ka ardhur pastaj këtu i akuzuari, por 

i njëjti në prezencë tonë e ka kërcënuar me fjalët të dëmtuarin, e që fjalët saktësisht nuk më 

kujtohen por të gjitha të dhënat dhe të gjeturat për rastin ne i shënojmë në raport dhe këto të 

dhëna sigurisht janë paraqitur në raportin e rastit. Kërcënimi ka qenë serioz sa që fillimisht i 

është tërhequr vërejta nga ana e jonë të akuzuarit, por pasi i njëjti nuk është bindur urdhrave dhe 

pasi që kemi vlerësuar se është serioze, të akuzuarin e kemi shoqëruar në stacionin policorë. I 

dëmtuari ka qenë i shqetësuar dhe në momentin kur është kërcënuar ne kemi larguar të akuzuarin 

dhe kemi futur në automjet.  

 

 Dëshmitari J. Gj.- zyrtar policorë pranë Stacionit Policorë në Gjakovë, gjatë shqyrtimit 

kryesorë ka deklaruar se po më kujtohet qe pasi që kemi pranuar punën në mëngjes nga baza 

jemi njoftuar që të shkojmë në fshatin H. për një problem përkatësisht kontest pronësor dhe së 



bashku me oficerin  Gj. Gj.  kemi shkuar si patrullë e sektorit. Ai ka shtuar se me të dal në 

vendin e ngjarjes së pari e kemi takuar me të dëmtuarin J. S.n, aty te hyrja e rrugës për të shkuar 

tek prona e tij dhe i njëjti duke na njoftuar lidhur me rastin se kam problem për një pjesë të tokës. 

Së bashku kemi shkua dhe kemi hyrë tek prona dhe  pastaj e kemi takuar edhe të akuzuarin H. 

dhe kemi biseduar me të, por i njëjti qenë shume nervozë dhe i njëjti theksonte se me ardh dhe 

me ma marrë tokën këtu para derës tem, me ma kaj.. nanën nuk e lëshojë këtë tokë dhe ne disa 

herë ai kemi tërhequr vërejtjen, pastaj se kemi arrestuar ngase ka qenë gjendja e tensionuar 

ndërmjet të akuzuarit dhe të dëmtuarit dhe ne kemi interventuar për arsye mos me ardh deri tek e 

keqja me madhe. Ai ka deklaruar se nuk i kujtohet se a i ka dëgjuar fjalët “o..p... nanës a din që 

ta dredhi gjuhen” të cilat ishin shënuar në raportin e oficerit, duke sqaruar se gjendja ka qenë jo e 

mire dhe se gjatë gjithë kohes ai ka qenë duke biseduar me bazën përmes radios dhe telefonit për 

veprimet e mëtutjeshme, por ka theskuar se ndoshta ka mundur ti përdor por unë nuk i kam 

dëgjuar për rrethanat e larëtpërmendura. 

 

Nga leximi i raportit të oficerit me numër të rastit 2014-DB-317, gjykata ka gjetur se në 

raportin e oficerit është konstatuar se i akuzuari H. B. në prezencën e policisë e ka kërcënuar të 

dëmtuarin J. S.. 

 

Nga leximi i flesh raportit të oficerit me numër të rastit 2014-DB-317, po ashtu gjykata 

ka gjetur se në këtë raport është konstatuar se këtu i akuzuari e kishte kanosur të dëmtuarin.  

 

I akuzuari H. B. gjatë shqyrtimit kryesor nuk e ka pranuar fajësinë ndërsa në mbrojtën e 

tij ka deklaruar se e ndiej vetën të pa fajshëm dhe nuk është e vërtet se e ka kërcënua këtu të 

dëmtuarin J. S., por theksoi se këtu prona ime ku e kam shtëpinë është e bashkangjitur me pronën 

e J. S. dhe e njëjta është në mexhë, dhe unë deklaroi se para se i njëjti me e thirre policinë ne 

kemi komunikuar pa asnjë tension pasi që patundshmëria ka një data baze juridike dhe nuk kam 

pasur asnjë arsye që ta kërcënoi dhe as që e kam kërcënuar. Unë kamë qenë atë ditë prezent dhe 

nuk kam pasur as armë as pushkë, as thikë, as hu, dhe  unë e di që i kam thanë që pa u farë krejt 

në këtë tokë, në këtë tokë time nuk ka kusht që të hyjë. Në pyetje të dëmtuarit se a më ke  

kërcënuar në prezencë të policisë dhe a më ke thënë “OP...Nonën”, i akuzuari është përgjigje se 

jo por ndryshe të kam thënë  “ për këtë pronë jo ke me ma K....N.. ti mu me më vra ose unë kam 

me të vra” se i kamë larë të gjitha paret dhe se  unë nuk të kam shajtë nga se unë nuk shajë.  

 

Duke analizuar mbrojtjen e të akuzuarit H. B.  gjykata konstatoi se mbrojtja e tij është 

mjaft konfuze dhe e drejtuar me qëllim të shmangies nga përgjegjësia penale, në të vërtetë i 

akuzuari është deklaruar i pafajshëm kur është pyetur lidhur me fajësinë, por i njëjti në mbrojtje 

të tij ka pranuar faktin se të dëmtuarit i kishte thënë që pa u faru krejt për tokë, në këtë tokë time 

nuk ka kusht të hy, e po ashtu gjatë mbrojtjes së tij ka pohuar faktin se të dëmtuarit i kishte thënë  

në prezencë të policisë se “ për këtë pronë jo ke me ma K....N.. ti mu me më vra ose unë kam me 

të vra”. 

 

Sipas nenit 185 par.1 të KPRK-së, veprën penale të kanosjes e kryejnë: “Kushdo që 

seriozisht e kanos personin tjetër me fjalë, vepra apo gjeste se do t’i shkaktoj ndonjë të keqe me 

qëllim të frikësimit ose të shkaktimit të ankthit te personi i tillë”. 

 

  

Gjykata i ka vlerësuar me shumë kujdes të gjitha provat e administruara gjatë shqyrtimit 

gjyqësor dhe ka ardhur në përfundim se duhet ti falet besimi i plotë provave të propozuara nga 

Prokurori i Shtetit, siç është deklarata e të dëmtuarit J. S., si dhe dëshmisë së dëshmitarëve Gj. 

Gj. për shkak se të njëjtat janë bindëse dhe në harmoni me njëra tjetrën dhe po ashtu këto janë 

edhe në harmoni dhe me provat materiale që janë administruar gjatë shqyrtimit gjyqësor. Gjykata 



ia fali besimin e plotë dëshmisë së të dëmtuarit J. S. dhe dëshmisë së dëshmitarit Gj. Gj. edhe për 

shkak të faktit se dëshmitë e tyre janë kuptimplotë dhe ajo çka është shumë e rëndësishme, 

deklarata e dëmtuarit J. S. përputhet në tërësi me deklaratën e tij të mëparshme të dhënë para 

oficerëve policorë. I dëmtuari gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se përderisa kishte shkuar 

në tokën e tij, i akuzuari H. B. kishte dal nga shpije e tij dhe kishte kanosur, për të cilën gjë e 

kishte njoftuar policinë dhe po ashtu i akuzuari në prezencë të policisë se kishte kanosur të 

dëmtuarin duke iu drejtuar me fjalët “ o... p ....i nones kam me ta hekë kryet, këtë gjykata e ka 

vërtetuar edhe nga dëshmia e dëshmitarit Gj. Gj. i cili ka deklaruar se i akuzuari e ka kanosur në 

prezencën tonë të dëmtuarit me fjalë të cilat sigurisht gjinden në raportin me shkrim dhe se 

kërcënimi ka qenë seriozë sa që fillimisht i është tërhequr vërejta nga ana e jonë të akuzuarit, por 

pasi i njëjti nuk është bindur urdhrave dhe pasi që kemi vlerësuar se është serioze, të akuzuarin e 

kemi shoqëruar në stacionin policorë, këtë gjë gjykata e ka vërtetuar dhe nga raporti i oficerit. 

Gjykata pjesërisht ia fali besimin edhe dëshmisë së dëshmitarit J. Gj. dhe atë vetëm në pjesën ku 

ka deklaruar se i akuzuari i ka qenë shume nervozë dhe i njëjti theksonte se me ardah dhe me ma 

marrë tokën këtu para derës tem, me ma kaj.. nanën nuk e lëshojë këtë tokë dhe ne disa herë ai 

kemi tërhequr vërejtjen, pastaj se kemi arrestuar ngase ka qenë gjendja e tensionuar ndërmjet të 

akuzuarit dhe të dëmtuarit dhe ne kemi intervenuar për arsye mos me ardh deri tek e keqja me 

madhe. Ndërsa pjesës tjetër gjykata nuk mundi të ia fal besimin për faktin se dëshmitarit nuk i 

janë kujtuar të gjitha detajet e rastin për faktin se i njëjti ka deklaruar se unë gjatë gjithë kohës ka 

qenë duke biseduar me bazën përmes radios dhe telefonit për veprimet e mëtutjeshme.  

 

Nga të gjitha arsyet e lartpërmendura e bazuar në të gjitha provat e administruara e duke 

pasur parasysh faktet jokontestuese gjykata nga përshkrimi faktik i veprës penale konkludon se 

në veprimet e të akuzuarit formohen të gjitha elementet e veprës penale të kanosjes nga neni 185 

par.1 të KPRK-së, prandaj Gjykata të akuzuarin e shpalli fajtor dhe i shqiptoj dënimin më afër të 

përshkruar si në shqiptim të këtij aktgjykimi duke qenë e bindur se dënimi i shqiptuar është në 

përputhje me shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit. 

 

Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit gjykata vlerësoi të gjitha 

rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73 të KPRK-së të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit 

dhe lartësisë së dënimit, prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar rrethanat personale të 

akuzuarit: moshën e tij, se i martuar, babai i katër fëmijëve, në gjykim ka patuar qëndrim tejet 

korrekt. Ndërsa si rrethanë rënduese gjykata faktin se i njëjti ka qenë i dënuar më parë për vepër 

penale të llojit të njëjtë me aktgjykime të formës së prerë P.nr.15/12, P.nr.433/12  dhe 

P.nr.433/12 të kësaj gjykate, andaj gjykata ka ardhur në përfundim se  me dënimin  me dënimin 

me gjobë në shumën prej 1600 (njëmijë e gjashtëqind) €uro, të cilin dënim  i akuzuari është i 

obliguar ta paguaj në afat prej 1 (një) muaji nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, do të 

arrihet efekti dhe qëllimi i tij nga neni 41 i KPRK-së dhe ky dënim i tillë i shqiptuar sipas bindjes 

së gjykatës është në proporcion me veprën penale të kryer dhe me rrethanat personale të cilat i 

posedon i akuzuari.   

Vendimi mbi udhëzimin e palës së dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike në 

kontest civil është marrë në kuptim të dispozitës së nenit 463 par.1 lidhur me par.2 të KPP-së.  

 

Vendimi mbi shpenzimet e paushallit gjyqësorë është marrë konformë nenit 450 par.2 

pika 2. 6 në lidhje me nenin 453 par.l. të KPP-së.  

 

Me sa u tha më lartë u vendos si në diapozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit  365 të 

KPP-së. 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

- Departamenti i përgjithshëm - 



P.nr.337/15, me datë 12.02.2016 

 

Procesmbajtësja,                          Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Nushe Kadrija                                  Mentor Bajraktari  

 

 

UDHËZIMI JURIDIK:  Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditësh pas marrjes së aktgjykimit, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate. 

 

 


