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C.nr.334/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm ,Divizioni 

Civil gjyqtari Burim Emërllahu,në çështjen juridike të paditëses B.K.S, me seli në 

Prishtinë,të cilën në bazë të autorizimit e përfaqësojnë M.P, D.C, D.H, kundër të paditurit 

SH.J rr…. Nr… Prishtinë,të cilin në bazë të autorizimit e përfaqëson avokati I.P, nga Prishtina 

rruga …. nr…,baza juridike rimbursim  dëmi, vlera e objektit të kontestit 6767 €, me datë 

22.10.2019  merr këtë: 

 

                                                                    A K T G J Y K I M 

 
I.APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditëses  B.K.S në Prishtinë dhe DETYROHET i  
padituri  SH.J nga Prishtina, që paditëses  B.K.S në Prishtinë  t’ia paguaj  shumën e të hollave 
prej 6767 euro në emër të rimbursimit të dëmit,me kamatë sipas mjeteve të deponuara në 
bankat afariste mbi një vit pa destinim të caktuar,duke filluar nga dita e parashtrimit të 
padis e deri në pagesën përfundimtare,të gjitha këto në afat prej 15 ditësh duke llogaritur 
nga dita e plotëfuqieshmërisë së këtij aktgjykimi. 
 
II.Detyrohet i padituri SH.J  ,që paditëses B.K.S me seli në Prishtinë,në emër të shpenzimeve 
të procedurës kontestimore t’ia paguaj shumat siq vijon:në emër të taksës gjyqësore për 
padi shumën prej 60 euro,në emër të ekspertizës së komunikacionit shumën prej 150 euro, 
të gjitha këto në afat prej 15 ditësh duke llogaritur nga dita e plotëfuqieshmërisë së këtij 
aktgjykimi. 
 
III.Refuzohet si e pa bazuar kërkesa e të paditurit  SH.J ,nga Prishtina ,me të cilën  ka 
kërkuar që të obligohet paditësja B.K.S të ia kompenzoj shpenzimet procedurale. 
 
                                                                        A r s y e t i m i 

 

Paditësja B.K.S në Prishtinë  ,ka parashtruar padi në këtë gjykatë,kundër të paditurit 

SH.J ,nga Prishtina ,me bazë juridike rimbursim dëmi. 

 

Paditësja B.K.S në padi në lidhje me qështjen kontestuese ka theksuar: I padituri me 

datën 28.03.2016 rreth orës 18:45 në Ferizaj ka shkaktuar aksident  trafiku me Automjetin  

BMW me targa te regjitrimit …. Deri te aksidenti ka ardhur kur automjeti  A të cilin e 

drejtonte SH.J, lënda është e lidhur  FK.505/16 i cili nga pakujdesia i shkakton dëme të 

dëmtuarit A.L dhe Familja U…. . Automjeti i cili  ishte shkaktar i këtij aksidenti në momentin 
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e shkaktimit të tij ka qenë pa mbulesë siguruese, respektivishtë me afat të skaduar të 

policës së sigurimit. Si rezultat i këtij aksidenti të dëmtuarit A. L dhe Familja U….  B.K.S në 

respektim të ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm  nga Autopërgjegjësia  Nr.04/-018 dhe në 

respektim të dispozitave të LMD i ka kompensuar dëmin material dhe jo material te pësuar  

si rezultat i aksidentit. Paditësi në procedurën jashtëgjyqesore ju kane drejtuar te paditurit 

por nuk kemi mundur  që këtë qështje ta mbyllim. Andaj  paditësi ne respektim të 

dispozitave të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopergjegjësia  Nr.04/L-018 neni 

18 paragrafi 1 duke i’u drejtuar me anë të kësaj padie dhe konform dispozitave  të LMD-së. 

 

Përfaqësuesja e paditëses D.C në seancë gjyqësore ka theksuar: mbesim në tërësi   

pranë thënieve të lartë  cekura ,nga provat e administruara u vërtetua   baza dhe   lartësia e 

kërkesë  padisë. Sa i përket deklarimeve të autorizuarit të të paditurit, dhe deklarimeve të  të 

paditurit, i kundërshtojmë si  të pa bazuara, andaj, në  rastin e vendosjes i propozojmë gjykatës 

që  të aprovoj  në tërësi  kërkesë padinë si të bazuar, dhe atë duke e detyruar të paditurin,  që të 

paguaj shumën e cekur në kërkesë padi,  me kamatë ligjore si për  mjetet e deponuara në bankat 

afariste të Kosovës, mbi një vitë,  si dhe shpenzimet e procedurës, dhe atë taksen për padi, dhe 

ekspertizën e komunikacionit. 

 

I padituri SH.J në përgjegjje në padi ka theksuar: I padituri e konteston në tërësi 
kërkesëpadinë  e paditësit  të cilën e ka pranuar më 10.05.2019 e nisur nga Gjykata 
Themelore në Ferizaj më 10.05.2019 (Dëshmia e bashkangjitur)  Paditësi në padi thotë se i 
padituri më dt 28.03.2016 rreth ores 18:45 në Ferizaj ka shkaktuar siq thuhet në padi 
aksident trafiku  nga pakujdesia me automjetin e tij të markës BMW me targa … me c’rast i 
ka shkaktuar dëm Znj A.L si dhe familjes U….. Është e vërtetë se me datën e lartëcekur ka 
ndodh një aksident në komunikacioni, jo në ferizaj  siq thuhet ne padi, por në magjistralen 
Prishtinë – Ferizaj dhe se pjesëmarrës në aksident nuk isha i vetëm por ishin tri automjete. 
Ndaj të paditurit, duke u bazuar ne Raportin policor është ushtruar Kallzim Penal dhe më 
pas nga Prokuroria Themelore në Prishtinë  është ngritur Aktakuza PP.H mr 1832/16 për 
veprën penale “ Rrezikim i Trafikut Publik”  ,mirëpo Gjykata Themelore – Dega në Lipjan, 
pas shqyrtimit të provave materiale konstaton me të drejtë se veprimet e tani të paditurit 
nuk kane qenë të kundërligjshme dhe e ka hudhë Aktakuzën me Aktvendimin e 
P.nr.159/17, duke e pushuar procedurën penale ndaj të paditurit. Pra duke u mbështetur 
në pafajësinë time të vërtetuar nga Gjykata Themelore në Prishtinë – Dega në lipjan, mund 
të konstatohet se i padituri  nuk mban kurrfarë përgjegjësie për dëmin e shkaktuar. 
Dispozitat e LMD-së  neni 140 për fajësinë thotë: Fajësia ekziston kur dëmtuesi e ka 
shkaktuar  dëmin me dashje ose nga pakujdesia” si dhe neni 150 poashtu LMD thotë:  1.Në 
rast aksidentit nga mjeti motorik në lëvizje që është shkaktuar vetëm për faj të një 
zotëruesi, zbatohen rregullat për përgjegjësinë e në bazë të fajit. 2.Në qoftëse ekziston faji i 
dyanshëm, secili zotërues i mjetit motorik përgjigjjet për dëmin e tërësishëm që e kanë 
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pësuar ata përpjesëtimisht me shkallën e fajit të tyre. 3.Në qoftëse nuk ka fajësi në asnjërën 
anë, zotëruesi i mjetit motorik pergjigjet  në pjesë të barabarta  në qoftëse rregullat e 
drejtshmërise nuk kërkojnë diq tjetër.I padituri ka qenë i godituri nga makina ( ai nuk e ka 
goditë askënd që do të thotë se bashkëpjesëmarrësit në aksident është dashur që ta 
përshtasin shpejtisinë  e kushteve të komunikacionit dhe të mbajnë distancën. Me këtë rast 
lëndimet e të paditurit kanë qenë më të mëdha në krahasim me te tjerët . Po ashtu makinës 
së të paditurit i janë shkaktuar dëme më të mëdha por pasi qe pak ditë më parë ka kaluar 
nga skadimi i afatit të polisës së sigurimit i padituri nuk e ka gëzuar te drejtën e 
rimbursimit. Vlenë të theksohet se ato ditë tani i padituri, makinën e kishte në punishte 
BMW C.. e cila gjindet në magjistralen  Prishtinë Ferizaj, Pikërisht për të qenë në rregull 
teknikisht  dhe për ta siguruar . Pak minuta pasi që kam dal  nga kjo punishte, ku veturën e 
kam marrë si të rregulluar nga punishtja, por gjate vozitjes kam vërejtur se në veturë më 
është ndezur drita e kuqe e frenave dhe pikërishtë kjo edhe ishte arsyeja qe më është 
dashur të kthehem në vendpunishte për të mënjanuar defektin, por pasi qe kam gjetur 
vendin e përshtatshëm, kam dhenë sinjalin dhe jam kthyer pasi që në pasqyrë nuk kam 
vërejtur ndonjë automjet afër . Sa i përket ujdise gjyqësore te datës 15.08.2016 dhe të datës 
30.08.2016 e lidhur në mes të B.K.S dhe pjesëmarrësve tjerë në trafik e kontestoj në tërësi  
e sidomos pikën 1 ku nënshkruesit e Ujdisë Gjyqësore e konstatojnë me bindje se fajtorë  
për këtë aksident është tani i padituri SH.J. Për ujdinë e arritur në mes të palëve nuk është 
kontaktuar nga askush tani i padituri.Për këtë Gjykata Themelore në Prishtine – Dega në 
Lipjan e ka nxjerrë Vendimin i cili është i plotëfuqishëm i cili e thotë të kundërtën e asaj që 
ceket në Ujdi gjyqësore. Duke e pasur parasysh  se kompensimi i dëmit në aksidente trafiku 
lidhet me përgjegjësinë fajësinë e njërit apo të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion, e në 
këtë rast  i padituri si i akuzuar është liruar nga përgjegjësia penale – fajësia, i propozoj 
Gjykatës Themelore në Ferizaj që pas caktimit të shqyrtimit kryesorë të nxjerri aktgjykim 
ku refuzohet kërkesëpadia e paditëses B.K.S si e pa bazuar si dhe te obligohet paditësi  që të 
paditurit t’ia kompensojë shpenzimet procedurale. 

 

Përfaqësuesi i të paditurit avokati I.P në seancë gjyqësore ka theksuar: kontestojmë 

në tërësi padinë dhe kërkesë padinë  e paditësit, meqë  provat e administruara, nuk kanë arritur, 

shumica e tyre të dëshmojnë  përgjegjësinë  e të paditurit. Meqë  deri te ky aksident  ka ardhur  

kryesisht  me lëshimet  të cilat janë bërë,  nga  të dëmtuarit, L.J,  dhe  SH.U,  të cilët  nuk  kanë 

mbajt distancën në mes mjeteve motorike që është e caktuar, me ligjin për rregullat e trafikut 

rrugor, neni 120  si dhe  nuk kanë përfillur shpejtësinë,  e lejuar,  në pjesën  ku ka ndodhur 

aksidenti  e që tani  shpejtësia  është e kufizuar  në 60 km. në orë, pra,  ekspertiza, nuk ka arrit që 

të vërtetoj  në mënyrë të plotë gjendjen faktike.  Meqë,  e ngarkon  pa të drejtë,  tani të paditurin,  

me lëshime  të cilat kinse i ka bërë, duke u kyqur  në rrugën nacionale nga një rrugë tjetër. Pra,   

po të vërtetohej gjendja reale faktike ku i padituri,  me provat  të cilat ia ka sjellur kësaj gjykate  

e vërteton faktin se ka qenë në rrugë nacionale  dhe ka bërë kthim në të majtë, për të ndrruar 

drejtimin e një kthim i tillë, është  rregull,  sipas dispozitave  për rregullat e trafikut rrugor, 
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atëherë,  mund  të vijmë,  tek  një konkluzion  i cili  është përcaktuar  te ligji mbi obligimet  

gjegjësisht  dispozita e neni 159 par. 2 i cili thot se,  në qoftëse ekziston faji,  i dy anshëm,  secili 

zotërues i mjeteve motorike përgjigjet për dëmin e tërësisht që e kanë     pësuar për pjestimisht 

në shkallën e fajit të tyre. Bazuar  në këtë që u cek  më lartë propozojmë që të hudhet  padia dhe 

kërkesë padia si e  pa bazë.  

 

Me qëllim të vërtetimit sa më të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë 
qështje civile juridike janë administruar si provë:shkresa mbi transferrin nga kontoja e cila 
përmban edhe vulën e bankës për biznes,Ujdia jashtëgjyqësore nr.406/16, e datës 
15.08.2016 e lidhur në mes të B.K.S dhe A.L, ujdia jashtëgjyqësore e datës 30.08.2016 me 
numër 505/16, shkresa mbi transferin nga kontoja që ka të bëj me familjen U….,Raporti i 
Policisë me numër 2016- AR-0727, i datës 28.03.2016,  konfirmimi i sigurimit i lëshuar më 
datë 27.04.2016, deklarata e SH.U  e dhënë në Policinë e Kosovës, deklarata e L.J e dhënë në 
Policinë e Kosovës,  Aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, me numër P.nr 159/17, 
i datës 19.04.2019,deklarata e GJ.GJ, Mendimi dhe konstatimi i ekspertit XH.H , shikimi në 
një foto. 

 

Gjykata provat e administruara i ka vlerësuar sipas nenit 8 të LPK-së dhe ka 
vërtetuar këtë gjendje faktike:  

 
Me leximin e raportit policor  të aksidentit  ,me numër të rastit 2016-AR-0727,i 

datës 28.03.2016 ,gjykata ka vërtetuar se me datë 28.03.2016 rreth orës 18:45 minuta ka 
ndollur një aksident i komunikacionit rrugor në të cilin si pjesëmarrës ishin:automjeti i 
udhëtarëve i markës  BMW ,me targa ....,pa sigurim ,të cilin në momentin e aksidentit  e 
drejtonte i padituri SH.J ,automjeti  i udhëtarëve i markës  BMW ,me targa .... ,të cilin në 
momentin e aksidentit  e drejtonte L.J,automjeti i udhëtarëve  i markës Audi,me targa të 
regjistrimit ....,të cilin në momentin e aksidentit e drejtonte  SH.U  ,kurse  pronare e 
automjetit Audi,me targa të regjistrimit ....  ishte A.L dhe si pasojë e aksidentit në fjalë dëme 
materiale ishin shkaktuar në tri automjetet e sipër përmendura  dhe lëndime trupore 
kishin pësuar SH.U, B.U, G.U. 

 
Nga mendimi dhe konstatimi i ekspertit të Komunikacionit XH.H ,i datës 15.07.2019 

dhe dëgjimi i të njejtit ekspert në seancë gjyqësore të datës 09.09.2019 ,gjykata ka 
vërtetuar se shkaktar i aksidentit të sipër përmendur të komunikacionit është i padituri 
SH.J ,të cilin aksident e ka shkaktuar me përdorimin e automjetit  të tij i markës  BMW ,me 
targa ....  në atë mënyrë që me rastin që me rastin e hyrjes në rrugën nacionale nga pjesa 
jashtë rrugës,nuk ka respektuar përparësinë e kalimit të automjeteve që lëvizin rrugës 
kryesore.Me rastin e hyrjes në rrugë nuk i ka kushtuar kujdes distancës së sigurisë në kyqje 
në raport me automjetet që kanë lëvizuar rrugës nacionale . 
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Me lecimin e provave : shkresa mbi transferrin nga kontoja e cila përmban edhe 
vulën e bankës për biznes, Ujdia jashtëgjyqësore nr.406/16, e datës 15.08.2016 e lidhur në 
mes të B.K.S dhe A.L ,gjykata ka vërtetuar se paditësja  të dëmtuarës  A.L ia kompenzuar 
dëmin e pësuar si pasoj e dëmtimit të automjetit të saj  në aksidentin e sipër përmendur 
duke ia paguar shumën prej 4755 euro. 
 

Me lecimin e provave ujdia jashtëgjyqësore e datës 30.08.2016 me numër 505/16, 
shkresa mbi transferin nga kontoja që ka të bëj me familjen U…., gjykata ka vërtetuar se 
paditësja të dëmtuarve të familjes U…. ua kompenzuar dëmin e pësuar në aksidentit e sipër 
përmendur duke u paguar shumën prej 1797 euro ,si dhe ua ka kompenzuar shpenzimet 
për përfaqësim nga avokati tyre duke ua paguar shumën prej 215 euro. 

 
Gjykata analizuar edhe deklaratën e L.J  e dhënë në Policin e Kosovës i cili nga ajo 

deklaratë rezulton se ka theksuar: me datën 28.03.2016 ,rreth orës 16:30 derisa drejtoja  
veturën time BMW ngjyrë hiri me tabela te velesit derisa po levizja nga drejtimi Ferizajit 
për në drejtim të Prishtinës , kur kam mbrri  në afërsti te motel “L..” fshati  ...., unë po lëvizja  
rreth  80 km në orë ,  një veturë para meje  BMW e zezë,  pa shenja  ka kthyer majtas duke 
më prerë  rrugën,  unë veprova  menjiher  duke u kthyer majtas, për arsye  që  mos ta 
godas, ku edhe kam përfunduar   jashtë rrugës në arën aty afër. Unë nuk  kam pasur  fare 
kontakt   me këtë veturë para meje  fajtor nuk  ndihem fare dhe  lënduar nuk jam. 

 
Mirëpo deklarata  e sipër përmendur e   L.J, e dhënë në  Policinë e Kosovës,  nuk ka 

ndikim në këtë çështje  sa i përket   marrjes së një vendimi tjetër,  sepse  edhe kjo deklaratë  
përputhet  me  raportin  policor në të cilin raport  theksohet   pos tjerash  se  automjeti i   të  
paditurit ‘’a’’  ia ka prerë rrugën automjetit “B” e që është fjala për automjetin që e 
drejtonte L.J,  dhe automjeti “B”  për të iu shmangur  ndeshjes kalon në shiritin e kundërt 
dhe  del jashtë  rrugës dhe  deklaruesi  L.J,  në asnjë pjesë të deklaratës së tij nuk ka 
deklaruar  se  nga cili vend  paditësi ka hyrë në rrugën kryesore.  

 
Gjykata ka analizuar edhe deklaratën e SH.U, e dhënë në Policinë e Kosovës, nga e 

cila rezulton se ka theksuar:  me datë  28.03.2016, rreth orës,  18:45 isha duke lëvizur  me 
automjet  nga Ferizaji- Prishtinë, e posa kam arritur  te motel “L..” përmball  “D.. ..” dhe në 
atë moment  automjeti para meje  ka bërë kthim  të pa sigurt midis  rruge dhe automjeti  i 
cili ishte para meje  për ti ik aksidentit ka ik në anën e majt dhe ka përfunduar  jasht rrugës 
në ara  në anën e majtë dhe në atë moment  automjeti i cili ishte  mbet në mes shiritave  në 
pamundësi të ndalej e ka goditur me pjesën e parë,  në derën e pasme  të anës së  majtë. Me 
këtë rast jemi lënduar pasagjerët B.U , SH.U dhe G.U.  Vlen të ceket se automjeti para meje 
fillimisht ka qenë  i ndalur jashtë rruge pastaj ka filluar me lëvizë  , mu kthy në drejtim të 
Ferizajit.  Automjeti para meje  për ti ik aksidentit ka ik dhe është  dal jashtë rruge në anën 
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e majtë në ara dhe  në atë moment ma ka bllokuar  shiritin rrugor  dhe  në pa mundësi të  
ndalem  e kam goditur.  

 
Mirëpo deklarata  e sipër përmendur  e  SH.U, e dhënë në  Policinë e Kosovës,  nuk 

ka ndikim në këtë çështje  sa i përket   marrjes së një vendimi tjetër,  sepse  edhe kjo 
deklaratë  përputhet  me  raportin  policor të sipër përmendur i cili deklarues  përveq 
tjerash  dëshmon se   automjeti para tij e që është fjala për të paditurin  fillimisht ka  qenë i 
ndalur jashtë rrugës e pastaj ka filluar me lëviz, mu kthy në drejtim të Ferizajit.  

 
Gjykata ka analizuar edhe deklaratën e GJ.GJ, por një deklaratë e tillë,  nuk mund të   

ketë ndikim në këtë çështje  sepse  ky person  nuk deklaron rreth rrjedhes së aksidentit dhe 
pasojave të tij.  

 
Me leximin e  aktvendimit  të datës 19.04.2019,  me numër   P.nr. 159/17 Gjykata ka 

vërtetuar,  se  me këtë aktvendim  është hudhur  aktakuza e Prokurorisë Themelore në 
Prishtinë,   PP.II.nr.1832/16 e dt. 20.02.2017, dhe  ishte pushuar procedura penale ndaj të 
paditurit SH.J,  pasi që vepra   për të cilën ishte i akuzuar,  dhe atë rrezikimi i trafikut publik  
nga neni 378 par. 6,  lidhur me par. 1  të KPRK,  e që ka të bëj  me rrezikimin e trafikut  
publik me lëndime të lehta trupore  nuk  përbënte vepër penale  sipas Kodit të ri penal. 
Mirëpo sipas qëndrimit të kësaj gjykate, fakti se i padituri është  liruar nga përgjegjësia 
penale,  nuk mund të lirohet edhe nga përgjegjësia civilo – juridike  sepse  aktakuza ndaj të  
të njejtit është hudhur nga arsyet që u përmenden. 

 
Gjykata ka analizuar edhe deklaratën e të padituri të dhënë në polici dhe gjat 

shqyrtimit përmes së cilave ai e mohon pergjegjësin juridiko civile në lidhje me 
rimbursimin e dëmit ,por të njejtave deklarata gjykata  nuk ua fali besimin ,sepse nga 
ekspertiza e komunikacionit u vërtetua se i padituri ka qenë shkaktar i aksidentit. 

 
Gjykata ka refuzuar kërkesën e përfaqësuesit të të paditurit me të cilën ka kërkuar 

që të bëhet ekspertizë tjetër e komunikacionit,të bëhet rikonstruimi i vendit të ngjarjes ,si 
dhe të dëgjohet i padituri SH.J  dhe dëshmitari L.J ,sepse në lidhje me qështjen e fajësisë 
është administruar prova me marrjen e mendimit nga eksperti i komunikacionit e cila 
ekspertizë përmban arsye bindëse,të plota  dhe vërteton se i padituri ka qenë shkaktar i 
aksidentit të sipër përmendur. 

 
Andaj gjykata bazuar në gjendjen faktike të shpjeguar si më lartë, ka ardhur në 

përfundin ,se kërkespadia e paditëses është e bazuar edhe atë nga këto arsye: nga provat e 
administruara u vërtetua ,se me të vërtetë me date 28.03.2016 ka ndolluar aksident i 
komunikacionit rrugorë,të cilin e ka shkaktuar i padituri me përdorimin e  automjetit të tij 
BMW ,me targa regjistrimit …. ,të cilin  nuk e ka pasur te siguruar për  ti mbuluar dëmet qe 
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mund ti shkaktoj ne Kosovë dhe se i padituri ka qenë fajtore  për shkaktimin e atij aksidenti 
të sipër përmendur  , dhe se si pasoj e aksidentit të përmendur  të dëmtuarit e sipër 
përmendur në këtë arsyetim  kan pësuar dëm ,të cilin dëm paditësja ua ka kompenzuar  
duke u’a paguar edhe shumën prej 6767 euro   ,kurse i padituri ka detyrim që shumën sipër 
përmendur  prej 6767 euro   t’ia kompenzoi gjegjësishtë paguaj paditëses në bazë të  nenin 
18 paragrafi 4 të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia është paraparë e 
drejta e regresit.  
 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës  në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi 
është bazuar në dispozitën e nenit 452.1 të LPK-së. 
 
  Gjykata ka refuzuar si të  pa bazuar kërkesën  e të paditurit SH.J ,nga Prishtina ,me të 
cilën  ka kërkuar që të obligohet paditësja B.K.S të ia kompenzoj shpenzimet 
procedurale,sepse i padituri e ka humbur kontestin gjyqësorë. 
 
                                                  GJYKATA THEMELORE FERIZAJ  
                                                              Më  datë 22.10.2019 
                                
 
            Gjyqtari  
            Burim Emërllahu  
 
 
UDHËZIM MBI MJETIN JURIDIK: kundër këtij aktgjykimi ,mund të ushtrohet ankesa ,në 
Gjykatën e Apelit të Kosovës  , në Prishtinë  ,në afat prej 15 ditësh , duke llogaritur nga dita 
e pranimit të  këtij  aktgjykimi,përmes kësaj gjykate. 
 

 


