
 

 

 

 

PKR.nr.47/2016 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – Departamenti për krime të rënda, 

divizioni penal, si gjykatë penale e shkallës parë, në trupin gjykues të 

përbërë prej Aziz Shaqirit, kryetar i trupit si dhe të Ramiz Azizit dhe Behar 

Ymerit – anëtarë të trupit gjykues, me sekretaren juridike Kadrije Zymberi, 

në lëndën penale kundër të akuzuarve: I.B. nga fshati …, Komuna e …, 

për shkak të dy veprave penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim 

të paautorizuar të armëve nga neni 374 paragrafi 1 të të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës ( në tekstin e mëtutjeshëm KPRK-s ), si dhe si 

bashkëkryerës i një vepre penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 

paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1. nënparagrafi 1.4 dhe nenin 31 të KPRK-

s me të akuzuarit M.B. dhe A.B. të gjithë nga fshati ..., Komuna e ..., të cilët 

i mbrojnë avokatët sipas rendit të shënuar të të akuzuarve edhe atë: av. 

B.J. – sipas detyrës zyrtare, av. B.H.1. dhe av. B.H.2. sipas autorizimit, të 

gjithë nga ..., sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan – 

Departamenti për krime të rënda  PP.I.nr. 32-a/2016 të datës 25.03 2016, të 

cilën e përfaqësoi prokurori i shtetit Afrim Shefkiu, pas mbajtjes së 

shqyrtimit të fundit gjyqësor, verbal dhe publik më datën 22 maj të vitit 

2017, mori dhe në prani të prokurorit të shtetit të të akuzuarve, e në 

mungesë të të dëmtuarëve,në të njëjtën ditë publikisht shpalli këtë, 

 

  

A K T GJ Y K I M 

 

I. Të akuzuarit : 

 

1. I.B. nga babai A. dhe nëna S. – e lindur H., i lindur më … në …, me 

vendbanim në fshatin …, Komuna e …, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, i martuar, baba i dy fëmijëve të mitur, ka të 

kryer shkollën e mesme, i papunësuar, me gjendje të varfër 

ekonomike, është shfrytëzues i ndihmës sociale, i pagjykaur dhe nuk 

zhvillohet ndonjë procedure tjetër penale kundër tij, 

 

2. M.B. nga babai B. dhe nëna R. – e lindur M., i lindur më … në fshatin 

…, Komuna e … ku edhe jeton, posedues i telefonit mobil me SIM 

kartele …, i martuar, baba i katër fëmijëve të mitur, nuk ka të kryer 

asnjë vit të shkollë, i papunësuar, me gjendje të varfër ekonomike – 

si shfrytëzues i ndihmës sociale,i pagjykaur dhe nuk zhvillohet ndonjë 

procedure tjetër penale kundër tij, 

 

3.  A.B. nga babai B. dhe nëna R. – e lindur M., i lindur më …. në fshatin …, 

Komuna e … ku edhe jeton, posedues i telefonit mobil me SIM kartele …, i 

martuar, baba i katër fëmijëve e prej tyre dy të mitur, ka të kryer shkollën 
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fillore tetëvjeçare, i papunësuar, me gjendje të varfër, i pagjykaur dhe nuk 

zhvillohet ndonjë procedure tjetër penale kundër tij, 

 

 

A. Ashtu që i akuzuari I.B. me të dhëna personale si më lartë, 

 

Ë sh t ë  f a j t o r 

 

A1.Sepse në kohlë të pavlërtetuar më parë në mënyrë të paautorizuar në 

shkelje të libit të zbatueshëm lidhur me armët ka mbajtur në pronësi 

armën e zjarrtë edhe atë një revole me ngjyrë të zezë të markës së 

paidentifikuar me caliber 6.4 mm, e të cilën edhe e ka përdorë më datën 

24.01 2016 rreth ores 17,00 në fshatin …, 

-ashtu që me këto veprime ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 paragrafi 1 

të KPRK-s, 

A2. Sepse më datën 24 janar të vitit 2016 rreth ores 17,00 në Qendrën e 

Skijimit në fshatin …, Komuna e …, pas një grindje dhe fjalosje që ka patur 

me të dëmtuarin Selami Bejta nga fshati Pozharan, i njëjti në mënyrë 

kërcënuese dhe frikësuese ka përdorë armën e zjarrtë – revolen ngjyrë të 

zezë të kalibrit 6.4 mm, me ç’rast edhe me revolen në fjalë ka shtënë tri 

here në drejtim të tokës e që edhe me intervenimin e pjestarëve të 

Policisë së Kosovës – Stacioni Policor në Vioti i njëjti kapet dhe arrestohet, 

-ashtu që me këto këto veprime ka kryer veprën penale përdorimi i armës 

ose mjetit të rrezikshëm nga neni 375 paragrafi 2. Të KPRK-s, 

ndërsa 

B.Të akuzuarit : I.B., M.B. dhe A.B. me të dhëna tjera personale si më lartë, 

 

J a n ë   f a j t o r ë 

 

Sepse më datën 24.01 2016 rreth ores 17,00 në afërsi të Qendrën e Skijimit 

në kuadër të territorit të fshatit …, Komuna e …, pas një mosmarrëveshje 

që kanë pasur me të dëmtuarin S.B. nga fshati … lidhur me hyrjen pa 

pages në këtë qendër të skijimit, ashtu që fillimisht i akuzuari I. e godet me 

grushta në fytyrë e më pastaj kanë ndërhyrë edhe të akuzuarit tjerë A.B. 

dhe M.B. duke e goditur pa ashtu me grushta e shkelma në kokë, fytyrë 

dhe në pjesë të ndryshme të trupit, me ç’rast edhe të njëjtit i shkaktojnë 

lëndime të lehta trupore për çka edhe i dëmtuari si rast urgjent është 

detyruar që të kërkoj ndihmë mjekësore në Shtëpinë e Shëndetit në …, 

 

-ashtu që të njëjtit me veprimet e tilla kriminale në bashkëkryerje kanë 

kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 paragrafi 1. 

nënparagrafin 1.4 dhe nenin 31 të KPRK-s.  

 

Gjykata në zbatim të nenit 80 paragrafi 1. dhe 2 nënparagrafi 2.5 të 

akuzuarit për veprën penale në pikën A1. I cakton dënim me gjobë në 

shumën prej 200 Euro, për veprën penale në pikën A2. I cakton dënim me 
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gjobë në shumën prej 200 Euro kurse për veprën penale në pikën B. si 

bashkëkryerës me dy të akuzuarit tjerë i cakton dënim kumulativ me 

burgim në kohëzgjatje prej 90 ditëve dhe dënim me gjobë në shumën prej 

250 Euro, ashtu që në bazë të dispozitave të cituara, nenit 4, 7, 21, 41, 45, 

46,49-54, 73, 74, 75 dhe 76 të KPRK-s si dhe nenit 365 të Kodit të Procedures 

Penale ( KPP-s ) të gjithë të akuzuarve në fjalë, 

 

JU SHQIPTON 

 

a) të akuzuarit I.B. dënim me burgim në kohëzgjatje prej nëntëdhjetë ( 90 

) ditëve, duke urdhruar menjëherë që ky dënim mos të ekzekutohet nëse i 

njëjti gjatë kohës verifikuese prej një viti, duke filluar nga dita pasuese e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nuk kryen vepër tjetër penale, nën 

kërcënim të revokimit të tij, në kuptim të nenit 53 ose 54 të KPRK-s, dhe 

-dënim unik me gjobë në shumën prej gjashtëqindepesëdhjetë ( 650 ) 

Euro, me detyrim që këtë shumë ta përmbush në katër këste të barabarta 

gjatë katër muajve edhe atë muajin e parë shumën prej 164 Euro kurse tre 

muajt pasuese nga 162 Euro, mirëpo nëse i akuzuari në kuptim të nernit 46 

paragrfafi 3 të KPRK-s nuk dëshiromn ose nuk mund të paguaj gjobën 

lëndore, atëherë e njëjta , 

I  ZËVENDËSOHET me dënim me burgim në kohëzgjatje prej tridhjetedy         

( 32 ) ditëve, të cilin dënim duhet të filloj ta mbaj, në afat prej 15 ditëve 

nga dita pasuese e njoftimit me shkrim ose verbalisht të gjykatës se nuk 

mund ta paguaj ose nuk dëshiron që ta paguaj gjobën, nën kërëcnim të 

ekzekutimit të dhunshëm. 

b) të akuzuarit M.B. i cakton dënim me gjobë në shumën prej 

dyqindepesëdhjetë ( 250 ) Euro, të cilën detyrohet që ta paguaj në dy 

këste të barabarta nga 125 Euro për dy muaj, mirëpo nëse i akuzuari në 

kuptim të nernit 46 paragrfafi 3 të KPRK-s nuk dëshiron ose nuk mund të 

paguaj gjobën lëndore, atëherë e njëjta , 

I  ZËVENDËSOHET me dënim me burgim në kohëzgjatje prej dymbldhjetë    

( 12 ) ditëve, të cilin dënim duhet të filloj ta mbaj, në afat prej 15 ditëve 

nga dita pasuese  e njoftimit me shkrim ose verbalisht të gjykatës se nuk 

mund ta paguaj ose nuk dëshiron që ta paguaj gjobën, nën kërëcnim të 

ekzekutimit të dhunshëm. 

c) të akuzuarit A.B. i cakton dënim me gjobë në shumën prej 

dyqindepesëdhjetë ( 250 ) Euro, të cilën detyrohet që ta paguaj në dy 

këste të barabarta nga 125 Euro për dy muaj, mirëpo nëse i akuzuari në 

kuptim të nernit 46 paragrfafi 3 të KPRK-s nuk dëshiron ose nuk mund të 

paguaj gjobën lëndore, atëherë e njëjta , 

I  ZËVENDËSOHET me dënim me burgim në kohëzgjatje prej dymbldhjetë    

( 12 ) ditëve, të cilin dënim duhet të filloj ta mbaj, në afat prej 15 ditëve 

nga dita pasuese  e njoftimit me shkrim ose verbalisht të gjykatës se nuk 

mund ta paguaj ose nuk dëshiron që ta paguaj gjobën, nën kërëcnim të 

ekzekutimit të dhunshëm. 
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III. DETYROHEN të akuzuarit në fjalë që kësaj gjykate t’ia paguajnë 

shpenzimet  e procedurës penale përkitazi me paushallin gjyqësor secili 

veç e veç në shumën prej nga tridhjetë ( 30 ) Euro, në afat prej tridhjetë      

( 30 ) ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim 

të përmbarimit të dhunshëm. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Gjilan – DKR kundër të pandehurve në fjalë ka 

paraqitur aktakuzën lëndore, për shkak të dyshimit të bazuar mire se të 

njëjtit kanë kryer veprat penale lëndore si të vetëm përklatësisht në 

bashkëkryerje. 

Kryetari i trupit gjykues sipas agjendes së pranimit të lëndëve penale duke 

respektuar përparësinë për caktimin e seancave gjyqësore për lëndët 

përkatëse, ka caktuar seancën e shqyrtimit fillestar duke i ftuar palët dhe 

pjesëmarrësit tjerë sipas aktit akuzues. 

 

Prokurori i shtetit gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor ka përmirësuar 

përshkrimin faktik dhe kualifikimin juridik të veprës penale në pikën III. Të 

dispozitivit të aktakuzës lëndore edhe atë si në vijim : në rendin e parë pas 

fjalëve “ rreth ores 17,00”, shtohen fjalët “ në afërsi të qendrës së skijimit në 

kuadër të territorit të fshatit …, Komuna e … “ kurse në rreshtin e shtatë 

pas fjaslëve “ me grushta e shqelma “ shtohet fjala “ dhe “ kurse  fjalët “ si 

dhe me shufra druri “ fshihen kurse pjesa tjetër mbetet e pandryshuar në 

përjashtim që rikualifikohet në aspektin juridik vepra penale ashtu që në 

vend të fjalëve paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 “ fshihen kurse shtohen 

fjalët paragrafi 1. e pjesa tjetër mbetet e pandryshuar. 

Pasi që gjatë shqyrtimit gjyqësor mbrojtësit e të akuzuarve kanë kërkuar 

fjalët e të njëjtëve ju është lejuar kanë deklaruar se të mbrojturit e tyre 

janë të gatshëm që ta pranojnë fajësinë. 

 

Kryetari i trupit gjykues të akuzuarit edhe një herë i ka njoftuar lidhur me 

pasojat e pranimit të fajësisë por edhe për favoret e pranimit të fajësisë, 

kurse të akuzuarit secili veç e veç kanë deklaruar se me vetëdije të plotë 

dhe vullnet të lire kanë vendos që ta pranojnë fajësinë lidhur me veprat 

penale lëndore, duke përfshirë edhe precizimin dhe rikualifikimin juridik të 

veprës penale në pikën III të aktakuzës lëndore, edhe atë pas konsultimit 

të mjaftueshëm me mbrojtësit e tyre. Këtë nuk e kanë kundërshtuar as 

mbrojtësit e të akuzuarve e as prokurori i shtetit, e pasi që trupuit gjykues 

ka vërtetuar se janë plotësuar kushtet ligjore nga neni 326 dhe 248 

paragrfafi 1 të KPP-s me aktvendim procedural kanë aprovua pranimin e 

fajësisë për secilin të akuzuar veç e veç edhe atë për veprat penale 

lëndopre të precizuara dhe të rikualifikuar në aspektin juridik në pikën III të 

aktakuzës lëndore. Këtë aktvendim palët nuk e kanë kundërshtuar, andaj 

edhe kryetari i trupit gjyklues ka vazhduar seancën e shqyrtimit gjyqësor 

me fjalët përfundimtare të palëve. 

 



5 

 

Ka konstatuar edhe atë se i dëmtuari S.B. nuk i është bashkangjitur 

ndjekjes penale dhe nuk ka ushtruar kurrëfarë kërkese pasurore juridike 

ndaj të akuzuarve. 

 

Prokurori i shtetit gjatë fjalës përfundimtare ka mbetur në tërësi pranë 

akuzave të precizuara duke i propozuar gjykatës që të akuzuarit t’i shpallë 

fajtor dhe dënoj sipas Kodit Penal, e me rastin e vendosjes t'i ketë parash 

të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese. 

 

Mbrojtësja e të akuzuarit të parë ka deklaruar se gjykata me rastin e 

vendosjes duhet t’i ketë parasysh rrethanatë lehtësuese edhe atë 

pranimin e fajësisë, pendimin, sjelljen korrekte në gjykatore, faljen që ia ka 

bërë i dëmtuari për gabimin të mbrojturit të saj, gjendjen e varfër 

ekonomike, faktin se i njëjti është i papunësuar dhe se është i martuar dhe 

ka dy fëmijë të mitur me bashkëshorten e tij, se është i pagjykauar dhe 

nuk zhvillohet procedure tjetër penale kudnër tij, e duke i pasur parasysh 

këto rrethana gjykatës i ka propozuar që të mbrojturit të saj t’i shqiptoj një 

dënim unik sa më të butë me të cilin do të arrihet qëllimi i plotë i dënimit. 

I akuzuari i parë e ka mbështet fjalën përfundimtare të mbropjtëses së tij, 

duke u zotuar se në të ardhmen nuk do të përsërisë veprime të tilla apo të 

ngjashme, duke ju falenderuar të dëmtuarit që sipas adeteve tona 

shqiptare që i aka falur gabimin. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit të dytë gjatë fjalës përdundimtare deklaroj se 

gjykata me rastin e vendosjes duhet t’i ketë parasysh rrethanat lehtësuese 

lidhur me të mbrojturin e tij, edhe atë pranimin, pendimin dhe premtimin 

se në të ardhmen nuk do të kryej vepra të tilla penale, bashkëpunimin e 

sinqert me organet shtetërore  në të gjitha fazat e procedures penale, se 

është majtës i vetëm i familjes, ka gjendje jo të mire ekonomike, se është i 

pagjykuar dhe nuk zhvillohet procedure tjetër penale duke përfshirë edhe 

faktin se i dëmtuari nuk i është bashkëngjitur ndjekjes penale duke mos 

ushtruar kurrëfarë kërkese pasurore juridike. Rrethana këto të mjaftueshme 

për shqiptimin e një dënimi të arsyeshëm. 

I akuzuari i dytë e ka mbështetur fjalën përfundimtare të mbrojtësit të tij., 

duke u zotuar se më nuk do të përsërisë veprime të tilla të pamaturta. 

 

Mbropjtësi i të akuzuarit të tretë gjatë fjalës përfundmtare deklaroj se 

gjykata me rastin e vendosjes duhet t’i ketë parasysh këto rrethana 

lehtësuese, gjendjen familjare të të akuzuarit sepse i njëjti është mbajtës i 

vetëm i familjes, se ka bashkëpunuar gjatë gjitha fazave të procedures 

me organet e drejtësisë, se i njëjti ka sjellje të mira  gjatë gjithë zhvillimit të 

seancave, se është penduar, se ka pranuar fajësinë pa hezitim, është i 

pagjykuar dhe nuk zhvillohet procedure tjetër penale kundër tij, rrethana 

të mjaftueshme për shqiptimin e një dënimi të zbutur konform dispozitave 

nga neni 75 dhe 76 të KPRK-s, duke shtuar se pranimi i fajësisë paraqet 

edhe rrethanë veçanërisht lehtësuese. 
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I akuzuari i tretë ka deklaruar se mbështet deklaratën e mbrojtësit të tij, 

ndien keqardhje të sinqert për veprimin e pamatur të tij, dhe se është 

falënderues i pales së dëmtuar për mirëkuptimin që ka pasur ndaj neve si 

dhe faktin se me mundi të madh mezi sigurojmë ekzistencën e familjes 

sonë.  

Trupi gjykues me qëllim që mos ta mbështesë aktgjykimin vetëm në 

pranimin e fajësisë së të akuzuarve, në kuptim të nenit 361 të KPP ka 

vlerësuar edhe provat tjera në shkresa të lëndës të cilave jua ka falur 

besimin e plotë dhe ka vërtetuar gjendjen faktike lidhur me këto çështje 

penale si në tri pikat e dispozitivit të këtij aktgjykimi.  

 

Të gjitha elementet objektive lidhur me veprat penale lëndore nuk janë 

kontestuese, duke i pasur parasysh provat e vlerësuara në shkresa të 

lëndës të cilave gjykata jua ka falur besimin e plotë, e të njëjtat as të 

akuzuarit nuk i kanë kundërshtuar, e sa i përket natyrës së lëndimit trupor 

të të dëmtuarit në fjalë, lëndimi i lehtë trupor i të dëmtuarit në fjalë është 

vërtetuar edhe me provat tjera por natyra ketyre e lëndimeve është 

përshkruar sipas mendimit dhe konstatimit të ekspertit mjeko ligjor sipas 

references nr. 10/02-16 Ttë datës 08.02 2016 edhe atë si në vijim : 

gjakderdhje nga hunda, e ënjtur me mavijosje në fytyrë dhe në shpinë, të 

cilat janë shkaktuar me veprim mekanik të mjetit të forte, duke e 

kualifikuar si lëndim të lehtë trupor me pasoja të përkohshme për 

shëndetin e të dëmtuarit në fjalë. Kurse sa i përket elementit subjektiv i 

njëjti tek të gjithë të akuzuarit konsiston në dashje direkte me rastin e 

ndërmarrjes së veprimeve gjegjëse kriminale të përshkruara në tre 

dispozitivat lëndor në këtë aktgjykim. Gjykata po ashtu ka vërtetuar se të 

akuzuarit janë përgjegjës penalisht për veprat penale lëndore edhe atë i 

akuzuari i parë Ibrahiom Beqiri për veprën penale nga neni 374 paragrafi 

1, për veprën penale nga neni 375 paragrafi 2 të KPRK-s por edhe në 

bashkëkryerje me dy të akuzuarit tjerë Afrim dhe Mursel Beqiri për veprën 

penale nga neni 188 paragrafi 1 nënparfagrafi 1.4 lidhur me nenin 31 të 

KPRK-s, për të cilat ika shpall fajtorë dhe dënuar si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

Me rastin e përcaktimit të gjykatës për llojin dhe lartësinë e dënimeve ndaj 

secilit prej të akuzuarve, janë marrë parasysh të gjitha rrethanat 

lehtësuese dhe rënduese në kuptim të nenit 73 dhe 74 të KPRK-s edhe atë 

si rrethana lehtësuese për të gjithë të akuzuarit, pranimi i fajësisë, pendimi i 

sinqert, premtimi serioz se në të ardhmen nuk do të kryejnë vepra të tilla 

ose të ngjashme penale, gjendjen e varfër ekonomike, faktin se janë 

ushqyes të vetëm, të familjes ekzistencën e së cilave mezi e sigurojnë, se 

janë të pagjykuar por edhe nuk zhvikllohet procedure tjetër penale ndaj 

tyre, por edhe fsktin se pala e dëmtuar nuk i është bashkëngjitur ndjekjes 

penale duke mos ushtruar klurrëfarë kërkese pasurore juridike ndaj tyre 

dhe se sipas adeteve tona shqiptare gabimin jua ka faluar të akuzuarve 

me shpresë se në të ardhmen nuk do të përsërisin veprime të tilla apo të 

ngjashme, ndërsa rrethana rënduese nuk ka gjetur. 
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Andaj, gjykata duke pasur parasysh gjendjen faktike të vërtetuar si në 

dispozitiv të aktgjykimit por edhe rrethanat e lartcekura është e bindur se 

të njejtat ashtu të sublimuara paraqesin rrethana veçanërisht lehtësuese 

në kuptim të nenit 75 paragrafi 1 nënparagrafi 1.2 dhe 1.3 të KPRK-s dhe 

se edhe me dënime minimale të zbutura nën minimumin e veçantë të 

paraparë në kuptim të nenit 76 të KPRK-s mund të arrihet qëllimi i plotë i 

dënimeve në kuptim të nenit 41 të KPRK-s, duke i parandaluar të akuzuarit 

që në të ardhmen mos të kryejnë vepra penale, duke i resocialzuar të 

njëjtit që më mos të përsërisin sjellje të tilla kriminale përmes ngritjes së 

moralit dhe forcimit të detyrimit për respektimin e ligjit të vendit, e në anën 

tjetër duke ndikuar edhe në disiplinimin e qytetarëve potencial që mos të 

kryejnë në të ardhmen vepra penale të kësaj natyre ose të ngjashme.  

 

Në kuptim të nenit 368 të KPP-s palët i udhëzoj për të drejtën në ankesë, 

kurse të akuzuarit i  njoftoj lidhur me dënimet e shqiptuar, edhe aatë të 

akuzuarin e parë I. për mundësinë e revokimit të dënimit me burgim me 

kusht dhe të gjithë të tjerët edhe për mundësinë e zëvendësimit të 

dënimeve me gjobë me dënime me burgim përkatës, nëse në kuptim të 

nenit 46 paragrfafi 3 të KPRK-s nuk dëshirojnë ose nuk mund ta paguajnë 

gjobën. 

Gjykata lidhur me shpenzimet e procedurës penale përkitazi me 

paushallin gjyqësor vendosi në kuptim të nenit 450 lidhur me nenin 453 të 

KPP 

Nga të cekurat e më lartë, është vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN- Departamenti i krimeve të rënda 

Divizioni Penal PKR.nr. 47/2016, më dt. 22 maj të vitit 2017 

 

Sekretarja juridike,                                             Kryetari i trupit gjykues, 

Kadrije Zymberi                                     Aziz Shaqiri, d.v.  

 

 

  

Udhëzim për mjetin juridik: Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën 

e Apelit në Prishtinë – Departamenti i krimeve të rënda, në afat prej  pesëmbëdhjetë  ( 15 ) ditëve 

nga dita e pranimit të të njëjtit.  
Ankesa në kopje të mjaftueshme  dorëzohet përmes kësaj Gjykate.  

  

 

 


