
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

 
GJYKATA THEMELORE PRISHTINE 

 

1 (6)  

 2
0

1
9

:2
7

1
5

7
3

 

Numri i lëndës: 2019:271572 

Datë: 26.11.2019 

Numri i dokumentit:     00677613 

 

        A.nr.109/17 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti për Çështje Administrative, Divizioni 

Fiskal, me gjyqtarin Rexhep Gashi dhe me procesmbajtësen Gylten Dubovci, në konfliktin administrativ 

të paditësit “M. & P.” SHPK me seli në P., kundër të paditurës Dogana e Kosovës në Prishtinë, duke 

vendosur lidhur me padinë e paditësit për anulimin e vendimit nr.06.2/810 të datës 06.12.2016, në seancën 

e shqyrtimit kryesor-publik të mbajtur në prani të përfaqësueses së autorizuar të paditësit L. G. dhe 

përfaqësueses së autorizuar të paditurës A. H., me datë 15.10.2019, mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET PJESËRISHT kërkesëpadia e paditësit “M. & P.” SHPK, me seli në P., si 

e bazuar. 

 

II. ANULOHET PJESËRISHT Aktvendimi nr.06.2/810 i datës 06.12.2016, i Doganës se 

Kosovës në Prishtinë, ashtu që kthehet në rishqyrtim dhe rivendosje vlerësimi i DUD-it R-

43192 i datës 16.09.2016. 

 

III. Vendimi R-45145 të datës 28.09.2016 i Doganës së Kosovës mbetet në fuqi sipas 

Aktvendimit me nr.06.2/810 të datës 06.12.2016. 

 

IV. Shpenzimet e procedurës i bart secila palë. 

 

 

A r s y e t i m 

  

Me vendimin kontestues, e paditura Dogana e Kosovës ka refuzuar si të pabazuar kërkesën e paditësit për 

rishqyrtimin e vendimeve me nr; R-43192/16.09.2016 dhe R-45145/28.09.2016 të ZBD Prishtinë, me të 

cilat vendime i është kontestuar vlera e mallit.  

 

Paditësi me padinë e paraqitur në gjykatë, me datë 19.01.2017, ka iniciuar konfliktin administrativ kundër 

të paditurës Dogana e Kosovës, për shkak të konstatimit të gabuar të gjendjes faktike, për shkak të 

aplikimit të cenimit të dispozitave procedurale dhe për shkak të aplikimit të gabuar të drejtës materiale, 

me të cilën ka kërkuar që gjykata të aprovoj padinë si të bazuar dhe të anulohet vendimi kontestues i të 

paditurës. 
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Tutje, paditësi në padi ka theksuar se janë ofruar dëshmitë e mjaftueshme Sektorit të Ankesave, për të 

vërtetuar vlerën e saktë së bashku me faturat, transferin bankar dhe të gjitha dokumentet përcjellëse të 

mallit, të cilat dëshmojnë vërtetësinë e faturave dhe vlerës së mallit ndërsa oficeret e pranimit e kanë 

ngritur vlerën e mallit dhe kanë kontestuar faturën e transportit prej ku janë bazuar në metodën e vlerësimit 

6 sipas nenit 35 par.1 të KDA-së apo në të dhënat e disponoueshme. Pastaj është rritur edhe baza doganore 

e mallit me arsyetimin se mungon deklarata eksportuese por edhe vet Dogana e Kosovës është e 

vetëdijshme që shteti kinez nuk lëshon deklaratë eksportuese. Një tjetër fakt me rëndësi është edhe pagesa 

bankare që është bërë për dy DUD-at në fjalë, pasi pagesa ka qenë në bazë të kontratës së shitblerjes së 

mallit ku në kontratë janë përfshirë dy fatura dhe se vlera e përbashkët është vlera e mallit e transferuar 

në llogarinë e furnitorit.  

Përfaqësuesja e autorizuar e paditësit në seancën e shqyrtimit kryesor ka deklaruar se qëndron në tërësi 

pranë padisë dhe kërkesëpadisë si dhe kundërshton përgjigjen në padi të të paditurës, duke theksuar se 

pala paditëse ka vepruar konform rregullave të KDA-së. 

Në faljen përfundimtare e autorizuara e paditësit ka kërkuar nga gjykata që padinë e paditësit ta aprovoj 

si të bazuar ndërsa vendimin kontestues të paditurës ta anuloj në tërësi dhe ta obligoj të paditurën që të 

kthej mjetet e paguara më tepër në bazë të metodës së parë të vlerësimit. 

 

E paditura, përmes përfaqësueses ligjore Ministria e Drejtësisë-Avokatura Shtetërore në përgjigjen në 

padi të datës 30.04.2019 e kundërshton në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit. Më tej ka theksuar 

se e paditura ka konstatuar se malli lëndor nuk mund të vlerësohet sipas nenit 33 dhe 34 të KDA-së 

nr.03/L-109 andaj aktvendimi është marr në pajtim me nenin 35 të KDA-së, respektivisht në bazë të 

dhënave të disponueshme.  

Në seancën e shqyrtimit kryesor e autorizuara e të paditurës ka deklaruar se edhe më tutje e kundërshton 

në tërësi si të pabazuar kërkesëpadinë e paditësit. Dogana e Kosovës konsideron se kërkesa është e pa 

themeltë dhe se vendimi nga ana e Doganës së Kosovës është i bazuar dhe mbështetur në prova të 

pakontestueshme. Ka shtuar se në rastin konkret subjekti ankimor nuk ka paraqitur dokumentacion të 

kompletuar për të dëshmuar vlertën reale të mallit, pasi që gjatë zhdoganimit të mallit e as në procedurën 

e ankimimit, nuk ka prezantuar deklaratën eksportuese e as transaksionin bankar, për të dëshmuar se për 

mallin në fjalë është kryer pagesa në emër të faturës.  Në fjalën përfundimtare e autorizuara e paditësit 

gjykatës i ka propozuar që të merr aktgjykim me të cilin do të refuzon kërkesëpadinë e paditësit si të 

pabazuar dhe të lë në fuqi aktvendimin kontestues si të ligjshëm. 

 

Me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, gjykata në procedurën e provave të 

shqyrtimit kryesor-publik të datës 15.10.2019, ka administruar provat dhe atë: Aktvendimi nr.06.2/810 i 

datës 06.12.2016 i Doganës së Kosovës, Ankesa e paditësit e dorëzuar në Doganë e datës 14.10.2016, 

Urdhërpagesa Bankare Ndërkombëtare e datës 14.10.2016, Deklarata Doganore R-454145 e datës 

28.09.2016, Dokumenti me të dhëna nga sistemi “ASYCUDA”, Fatura e shpenzimeve të transportit, 

Pagesa Bankare e datës 28.09.2016, Fatura nr.PR-905/16 e datës 28.09.2016, Fatura nr.09340578-1146, 

Kontrata Për Shitblerjen e Mallrave e datës 27.09.2016, Deklarata Doganore R-43192 e datës 16.09.2016, 

Fatura me nr.40012931-1069 e datës 14.09.2016, Fatura e Shpenzimeve të Transportit e datës 09.09.2016, 

Fatura me nr. PR-880/16 e datës 19.09.2016, Pagesa Bankare e datës 19.09.2016, Dokumenti - Packing 

List me nr.40012931-1069 i datës 14.09.2016, Kontrata për Shitblerjen e Mallrave e datës 14.09.2016, 

Deklaratat Doganore referuese të përmendura në vendimin kontestues. 

 

Gjykata në pajtim me dispozitat ligjore të nenit 81G të Ligjit për Ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 

Administratën Tatimore dhe Procedurat nr.03/L-222, në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 15.10.2019 

vlerësoi ligjshmërinë e vendimit kontestues në drejtim të thënieve në padi, thënieve në përgjigje në padi, 

deklarimeve në seancë dhe pas shqyrtimit të shkresave të lëndës në këtë konflikt administrativ, konstatoi 

se kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht e bazuar për këto arsye: 
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Nga provat e administruara në këtë konflikt administrativ, gjykata nga DUD-at kontestues të Doganës se 

Kosovës, deklarimeve në ankesë, shkresat e lëndës, si dhe aktvendimi kontestues ka nxjerr konstatimin 

se paditësi ka deklaruar mallrat lëndor për zhdoganim në Zyrën Brendshme Doganore në Prishtinë, me 

ç‘rast pas pranimit dhe vlerësimit të DUD-ave kontestuese, Dogana e Kosovës, me arsyetimin se vlera e 

mallit për zhdoganim nuk është vlera reale e paguar me qëllim importi në Kosovë, në vështrim të nenit 

33 të Kodit Doganor dhe të Akcizave të Kosovës nr.03/L-109, ka rivlerësuar mallrat e importuara nga 

paditësi në bazë të metodës së gjashtë (6) të vlerësimit, në pajtim me nenin 35 të KDA-së, duke u bazuar 

në të dhënat e disponushme të Sektorit të Vlerës, të cilat janë marr nga zhdoganimet e mëhershme nëpër 

degë doganore. Si rrjedhojë e kësaj subjektit në procedurë këtu paditësit i është ngritur baza doganore dhe 

është detyruar që të paguaj taksa doganore me të larta, se të deklaruar me faturat e mallrave.  

 

Gjykata nga aktvendimi kontestues vëren se ai përmban të meta të cilat e pengojnë vlerësimin e 

ligjshmërisë së vendimit të kontestuar, ku të metat e tilla konsistojnë në faktin se arsyetimi i vendimit 

kontestuese përmban të dhëna të pamjaftueshme dhe jo të plota sa i përket rivlerësimit të mallit për DUD-

in R-43192/16.09.2016, si dhe vendimi kontestues nuk përmban një vlerësim të fakteve në raport me 

dispozitat ligjore për këtë vendim. Gjykata konstaton se e paditura në arsyetimin e vendimit kontestuese 

si arsye të rivlerësimit të mallit lëndor ka dhënë atë se dokumentacioni përcjellës i mallit është cilësuar si 

provë e pa mjaftueshme, sepse subjekti nuk ka ofruar deklaratën eksportuese si dhe nuk ka prezantuar 

transfere bankare për vlerën e faturave të bashkangjitura, mirëpo gjykata gjen se e paditura nuk e ka pasur 

parasysh kontratën për shitblerjen e mallrave të lidhur në mes të paditësit dhe eksportuesit të 

dt.14.09.2016, respektivisht nenin 3 të saj, ku është paraparë që blerësi obligohet të paguaj shumën e plotë 

nga fatura shitëse në afat prej 60 ditëve nga dita e pranimit të faturës.  

 

Në nenin 33 par. 3 të  Kodit Doganor dhe të Akcizave nr.03/L-109 është parashikuar që “Çmimi vërtetë i 

paguar apo i pagueshëm është pagesa e plotë e bërë ose që duhet bërë nga blerësi për shitësin ose në 

dobi të këtij të fundit për mallin e importuar dhe që përfshin të gjitha pagesat e bëra ose që duhen bërë, 

si kusht i shitjes së mallrave të importuara nga blerësi për shitësit, ose nga blerësi për një palë të tretë 

për ta përmbushë obligimin ndaj shitësit. Pagesa mund të mos bëhet patjetër në formën e transferit  të 

parave. Pagesa mund të bëhet me anë të letrave të kredisë ose ndonjë mjeti tjetër të dakorduar të pagesës 

dhe mund të bëhet drejtpërdrejt ose në mënyrë të tërthortë”. Në kuptim të kësaj dispozite ligjore, gjykata 

vlerëson se e paditura nga faktet e vërtetuar ka nxjerr konkluzion jo të drejtë të gjendjes faktike, kur nuk 

e ka pasur parasysh kontratën e shitblerjes dhe përcaktimin e bërë në të, që pagesa e mallit ka mundur të 

bëhet pas 60 ditësh nga pranimi i faturës, për faktin se për paditësin një gjë e tillë nuk ka qenë e ndaluar 

me dispozita ligjore por përkundrazi pagesa e mallrave ka mundur të bëhet edhe më vonë, gjithnjë sipas 

marrëveshjes së palëve kontraktuese, siç edhe ka ndodhur në këtë rast. 

 

Gjykata konstaton se paditësi në këtë konflikt administrativ për DUD-in R-43192/16.09.2016, ka 

paraqitur si provë faturën e mallit me nr.40012931-1069 të datës 14.09.2016, kontratën për shitblerjen e 

mallrave me eksportuesin të dt.14.09.2016, si dhe transferin bankar të dt.26.12.2016 me përshkrimin 

pagesë e fat.40012931-1069, 1439. Në këto rrethana, gjykata thekson se këto dokumente rezultojnë të 

jenë të harmonizuara sa i përket vlerës së transakasionale të mallit të importuar përmes DUD-it R-43192 

i datës 16.09.2016, në kuptim të nenit 33 par.1 të KDA. 

 

Për gjykatën arsyetimi i të paditurës në vendimin kontestues përkitazi me DUD-in R-43192 të datës 

16.09.2016, se dokumentacioni përcjellës i mallit i paraqitur nga paditësi është konsideruar i pa 

mjaftueshëm, për të provuar vlerën e deklaruar të për mallin lëndor është i pa pranueshëm, nga se  

arsyetimi i të paditurës se subjekti nuk ka paraqitur deklaratën eksportuese dhe nuk ka prezantuar 

transferet bankare nuk ka mbështetje ligjore dhe faktike. Gjykata konstaton se e paditura në vendimin 

kontestues nuk e ka sqaruar se mbi cilën bazë ligjore kërkohet që në procedurë të zhdoganimit të mallit 

duhet të paraqitet deklarata eksportuese ndërsa për çështjen e transferit bankare siç u theksua më lartë e 
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paditura nuk e ka pasur parasysh kontratën e shitblerjes të lidhur në mes të eksportuesit dhe paditësit, e 

cila ka përcaktuar se pagesa e mallit mund të bëhet 60 ditë pas pranimit të mallit nga importuesi.  

 

Gjykata në këtë procedurë gjyqësore të konfliktit administrativ ka pranuar si provë të re të dorëzuar nga 

paditësi Urdhërpagesën Bankare Ndërkombëtare të datës 26.12.2016 në bazë të nenit 81.H të Ligjit 

nr.04/L-102 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Administratën Tatimore dhe Procedurat nr.03/L-

222 e cila dispozite parasheh se “Gjykata mund të lejoj prova të reja kur :4.1. provat nuk kanë qenë në 

dispozicion gjatë kohës së kundërshtimit të vendimit; 4.2. provat janë të nevojshme për të evituar 

shfaqjen e padrejtësive për palën e cila e kërkon shqyrtimin e tyre. Së këndejmi, gjykata vlerëson se 

paditësi nuk ka mundur ta siguroj këtë provë në kohen e procedurës së ankesës te e paditura, pasi që 

pagesa e mallit sipas kontratës në mes palëve kontaktuese është bërë më vonë përkatësisht me datën 

26.12.2016. 

 

Gjykata thekson se në vështrim të nenit 33 të KDA-së paragrafi 1 është parashikuar se: “Vlera doganore 

e mallrave të importuara është vlera e transaksionit, që paraqet çmimin vërtetë të paguar ose të 

pagueshëm për mallrat e shitura për eksport në Kosovë, ndërsa në nenin 34  par.1 të KDA-së parashihet 

që “Kur vlera doganore nuk mund të përcaktohet sipas nenit 33, ajo duhet të përcaktohet sipas renditjes 

kronologjike të nën-paragrafëve (a), (b), (c) dhe (d) të paragrafit 2, duke filluar nga nën-paragrafi i 

parë (metoda e dytë), që lejon përcaktimin e asaj vlere, me përjashtim të rasteve në të cilat radha e 

aplikimit të nën-paragrafëve (c) dhe (d) mund të kapërcehet me kërkesën e deklaruesit;  Vetëm në rast 

kur vlera nuk mund të përcaktohet në bazë të një nën-paragrafi të caktuar, lejohet të aplikohen dispozitat 

e nën-paragrafit që vjen me radhë menjëherë pas tij”. Mbi këtë bazë ligjore dhe duke pasur parasysh 

nenin 123 par.1 pika të UA nr.11/2009 për Implementimin e Kodit Doganor dhe Akcizave, gjykata 

konstaton se e paditura në mënyrë të gabuar në rastin konkret ka kaluar nga metoda e parë e vlerësimit 

në metodën e gjashtë, kur i ka rivlerësuar mallrat e importuara nga paditësi për DUD-in R-43192 të datës 

16.09.2016, pa dhënë arsyetim të mjaftueshëm se përse vlerësimi i mallit nuk mund të bëhet me metodën 

e parë, siç parashihet me ligj, pasi që paditësi rezulton të ketë dorëzuar dokumentacionin e kompletuar 

dhe të kërkuar ligjërisht dhe kështu ka dëshmuar edhe vlerën doganore të mallit të importuar dhe çmimin 

e pagueshëm, siç përcaktohet me nenin 33 par.1 të KDA-së.  

 

Gjykata vendos për çështjen e konfliktit administrativ në bazë të fakteve të vërtetuara në procedurë 

administrative, në vështrim të nenit 43 paragrafi 1 të LKA-së. Në bazë të këtij parimi, gjykata e ka të 

pamundur të vendos në mënyrë meritore në këtë konflikt administrativ për DUD-in R-43192 i datës 

16.09.2016, nga se ekzistojnë të meta të cilat e pengojnë vlerësimin e ligjshmërisë së vendimit të 

kontestuar. E paditura nuk i ka shqyrtuar pretendimet e paditësit dhe nuk i ka vërtetuar faktet në procedurë 

administrative, sa i përket asaj që ka pretenduar paditësi se ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar 

ligjërisht, për të pranuar vlerën e deklaruar të mallit në kuptim të nenit 33 par.1 të KDA-së. Prandaj, me 

qëllim të konstatimit të drejt të çështjes, me prova materiale shtesë, lidhur me kontestin e vërtetësisë së 

dokumentacionit përcjellës të mallit lëndor, gjykata e obligonë të paditurën që në rishqyrtim dhe 

rivendosje, të deklarohet lidhur provat të cilat i’a ka bashkangjitur paditësi kësaj lënde, lidhur me faturën 

e mallit me nr.40012931-1069 të datës 14.09.2016, kontratën për shitblerjen e mallrave me eksportuesin 

të dt.14.09.2016, si dhe transferin bankar të dt.26.12.2016, si dhe të konstatoj këto pretendime dhe 

argumente të paditësit.  

 

Gjykata kërkon nga e paditura Sektori i Rishqyrtimit të Vendimeve/Dogana e Kosovës që në ri procedurë 

para se të aplikoj të dhënat e disponueshme që disponon për DUD-in R-43192 i datës 16.09.2016, të 

vlerësoj metodat paraprake të vlerësimit, të verifikoj vërtetësinë e dokumentacionit përcjellës të mallit 

në aspektin e harmonizimit të vlerës së mallit të deklaruar, ashtu që të shqyrtoj pretendimet e paditësit 

se ka prezantuar dokumentet e nevojshme që kërkohen me dispozitat e nenit 123 të Udhëzimit 

Administrativ nr.11/2009 mbi Implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave të Kosovës nr.03/L-
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109, pastaj të verifikohet vlera e paguar e faturës për mallin lëndor sipas transferit bankar dhe nëse ajo 

harmonizohet me vlerën e deklaruar, sipas faturës përcjellëse të mallit lëndor. Me rastin e nxjerrjes së 

vendimit të ri e paditura të vlerësoj drejt gjendjen faktike që rezulton nga dokumentacioni i mallit dhe 

të aplikoj drejt dispozitën ligjore me të cilën përcaktohet vlerësimi i mallrave. Vërejtjet e cekura janë të 

obligueshme për organin e paditur, duke u bazuar në nenin 65 të Ligjit për Konfliktet Administrative. 

 

Sa i përket DUD-it me nr. R-45145/28.09.2016, gjykata nuk ka arritur të konstatoj se është realizuar 

pagesa bankare për faturën e kësaj deklarate doganore, andaj konsideron se vendimi i të paditurës kur e 

ka vlerësuar mallin në bazë të metodës së gjashtë të vlerësimit, përkatësisht në bazë të dhënave të 

disponueshme është plotësisht i drejtë dhe i bazuar në ligj. Gjykata konstaton se për DUD-i me nr.R-

45145/28.09.2016, paditësi gjykatës i ka paraqitur si provë faturën me nr.0934058-1146 mirëpo nuk ka 

paraqitur pagesën bankare për këtë DUD. Në pagesën bankare të dt. 26.12.2016, të paraqitur si provë nga 

paditësi, në përshkrimin e transaksionit thuhet pagesë e fat.40012931-1069, faturë kjo e cila i përket DUD-

it  R-43192 i datës 16.09.2016, por jo edhe faturës me nr.0934058-1146 për DUD-in R-45145/28.09.2016.  

 

Paditësi në padinë e tij dhe në seancën gjyqësore nuk ka arritur të arsyetojë mungesën e transaksionit 

bankarë për pagesën e mallit të importuar përmes DUD-in R-45145/28.09.2016. Prandaj, gjykata nuk 

mund t’i pranoj pretendimet e paditësit për DUD-in kontestues me nr. R-45145/28.09.2016, se  ka 

paraqitur dokumente që e vërtetojnë vlerën e deklaruar të mallit, për arsye se mungojnë dëshmitë me të 

cilat vërtetohet çmimi i paguar i mallit të importuar në Kosovë. Në nenin 33 par.1 të Kodit Doganor dhe 

të Akcizave të Kosovës 03/L-109 është parashikuar që “Vlera doganore e mallrave të importuara është 

vlera e transaksionit, që paraqet çmimin vërtetë të paguar ose të pagueshëm për mallrat e shitura për 

eksport në Kosovë”. 

 

Meqenëse nga provat e administruara, gjykata nuk ka mundur të vërtetoj se paditësi i ka paguar 

eksportuesit vlerën reale të mallit lëndor sipas faturës përcjellëse të mallit, gjykata vlerëson se e paditura 

ka vepruar drejt kur me vendimin kontestues ka konfirmuar rivlerësimin e mallit lëndor nga Zyra e 

pranimit, duke aplikuar metodën e 6 të vlerësimit nga neni 35 i Kodit Doganor dhe të Akcizave 

përkatësisht të dhënave të disponueshme që disponon Dogana e Kosovës për  DUD-in me nr. R-45145 të 

datës 28.09.2016. Vlerësimin e mallit lëndor duke u mbështetur në të dhënat e disponueshme për mallin 

e ngjashëm, gjykata e konsideron vlerësim të drejt dhe të bazuar në vështrim të nenit 35 të Kodit Doganor 

dhe të Akcizave. 

 

Duke u nisur nga një gjendje e tillë e çështjes, gjykata nga provat e administruara dhe ato të siguruara në 

procedurën e konfliktit administrativ, aprovoj pjesërisht kërkesën e paditësit, anuloj pjesërisht 

aktvendimin nr.06.2/810 të datës 06.12.2016, të Doganës se Kosovës, dhe vendosi që ta kthej në 

rishqyrtim dhe rivendosje vlerësimin e vendimit DUD-it R-43192/16.09.2016, duke e obliguar të 

paditurën që në rivendosje t’i eliminoj të metat e theksuara me këtë aktgjykim. 

 

Gjykata vendosi për shpenzimet e procedurës në pajtim me nenin 64 të LKA-se nr. 03/L-202, pasi që 

sipas këtij neni, në konflikt administrativ secila palë i bart shpenzimet e veta procedurale. 

 

Nga sa u parashtrua më lartë, në mbështetje të nenit 81.I paragrafi 2 pika 2.3 të Ligjit nr.04/L-102 për 

Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Për Administratën Tatimore dhe Procedurat nr.03/L-222, dhe nenit 

43 paragrafi 2 të LKA-së, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti për Çështje Administrative, Divizioni Fiskal 

A.nr.109/17, datë 15.10.2019 
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                                                                                                              Gj y q t a r i 

                                                                                                       Rexhep Gashi 

    

            

                                               

KËSHILLË JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa, në afat prej 60 ditësh nga marrja e të njëjtit, në Gjykatën e 

Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


