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C.nr.619/16 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË- Departamenti i Përgjithshëm, me Gjyqtarin 

Alajdin Tërshnjaku, duke vendosur në çështjen juridike kontestimore të Paditësve B. M. dhe F. 

Zh. – E. të cilët i  përfaqëson Avokati  B. Sh. nga Prishtina, kundër të Paditurës Portali Gazeta 

B., të cilën e përfaqëson Avokati A. K. nga Prishtina, që ka të bëjë me padinë për kompensimin 

e dëmit jo material për shkak të shpifjes dhe fyerjes, pas përfundimit të shqyrtimit kryesor - 

publik të datës 17.11.2020, me datë 01.12.2020, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

  

I. REFUZOHET SI E PA BAZUAR  Padia e Paditësve F. Zh. E. dhe B. M. që të dytë nga 

Prishtina me të cilën kanë kërkuar që të VËRTETOHET se e Paditura Gazeta B. në Prishtinë 

me publikimin e artikujve në Portalin www.gazetab.....com me datën 22 Mars 2015, 24 Mars 

2015, 26 Mars 2015 dhe 28.03.2015, ka shpifur dhe fyer Paditësit, si dhe ka kërkuar që të  

DETYROHET e Paditura Gazeta B. në Prishtinë që Paditësve F. Zh. E. dhe B. M. t’ia 

kompensoi dëmin jo material dhe atë secilit shumën prej 30.000 € në emër të dhimbjeve 

shpirtërore të përjetuara për shkak të shpifjeve dhe fyerjes me anë të së cilës të Paditurve i’u ka 

cenuar nderi dhe reputacioni. 

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m i  

 

Pretendimet e Palës Paditëse.-  

 

1. Pala Paditëse, përmes Padisë së datës 21.03.2016, e cila ka të bëj me kompensimin e dëmit jo 

material për shkak të fyerjes dhe shpifjes ka pretenduar se e Paditura Gazeta B. është portal i 

pavarur i lajmeve, analizës dhe komenteve i krijuar me vetiniciative nga një grup udhëheqësish 

mediale, publicistësh redaktorësh pensionistësh si dhe gazetarësh të mediave Kosovare, me 

prezencë edhe në mediat e huaja. Të gjitha këto materiale që publikohen në Gazetën dhe web 

faqen janë të mbrojtura me të drejtë të autorit dhe e kanë të drejtën e rezervuar mbi to. Për më 

tepër pretendon se e Paditura me datë 22 Mars 2015, në web portalin Gazeta B. publikon 

artikullin “Skandaloze” ja si i mashtroi Fe. Zh. E. deputetët për vendimet e jashtëligjshme 

(Dokumente), me datën 04 Mars 2015 Artikullin Znj. F. Zh. E. po ky dokument a është i 

falsifikuar?, me datën 26 Mars Artikullin “AKA” reagon por s’mund ti demantoi skandalet me 
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akreditimet, me datën 28 Mars 2015 Artikullin Skandal pas Skandali, ja si e falsifikoi sërish 

Agjencia e Akreditimit rekomandimin e ekspertëve. E Paditura këto artikuj i publikon pasi që 

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës hap hetimet ndaj Paditësve për shkak të dyshimit 

të keqpërdorimeve në Agjencinë për Akreditim. Ku e Paditura F. ka qenë Kryetare e Këshillit 

Shtetëror të Cilësisë, ndërsa Paditësi Basri ka qenë Drejtor i Agjencisë.  

 

2. E Paditura përkundër faktit se është një gazetë e një rëndësie të posaçme e që gazeta e saj 

lexohet në tërë territorin e Kosovës por edhe jashtë saj, e njëjta ka qenë e vetëdijshme se me 

publikimin e artikujve e para përfundimit të procesit gjyqësor, posaçërisht përpara shpalljes së 

Aktgjykimit me të cilin Paditësit eventualisht do të shpalleshin fajtor e ka kryer veprimin e 

fyerjes dhe shpifjes ndaj Paditësve dhe në këtë mënyrë atyre i’u ka shkaktuar dëm të 

konsiderueshëm moral dhe material. E Paditura me siguri se artikullin e bazon në informatat të 

cilat i ka grumbulluar në Prokurori, andaj nuk ka guxuar që të merr rolin e krijuesit të opinionit 

se Paditësit F. Zh E. dhe B. M. me të vërtet qenkan kriminel dhe mashtrues, ashtu që kanë 

mashtruar dhe falsifikuar dokumentin në bazë të së cilave janë akredituar institucionet e arsimit 

të lartë të Republikës së Kosovës. E Paditura përkundër se përpara publikimit të artikujve të 

lartcekur nuk ka marrë mendim profesional të Paditësve për procedurat e akreditimit e 

posaçërisht për vlerën e rekomandimeve të ekspertëve, merr rolin e gjykuesit dhe jep komentet 

e veta të cilat janë tërësisht të pa baza dhe të pa mbështetura në dokumente dhe në procedura 

dhe me këtë mashtron opinionin e gjerë. 

 

3. Për më tutje ka theksuar se i Padituri me publikimin e këtyre artikujve në mënyrën më të 

vrazhdë dhe më të ulët kanë prekur në dinjitetin e Paditësve. Paditësit me një veprim të këtillë 

të Palës së  Paditur kanë përjetuar dhimbje shpirtërore të intensitetit tepër të lartë dhe e kanë 

ndier veten të fyer dhe të nënçmuar. Po ashtu ka theksuar se e Paditura është plotësisht e 

vetëdijshme për personalitetin e Paditësve si dhe për të arriturat e tyre profesionale, e po ashtu 

ka qenë plotësisht e vetëdijshme se publikimi i këtyre artikujve përpara përfundimit të 

procedurës gjyqësore të paditëseve ata do të ndihen të fyer dhe në masë të madhe do të iu 

shkaktohet dëm moral dhe material dhe se me këtë do të tentohet të degradojnë personalitetin 

dhe të arriturat e tyre. Ku në vijim të padisë i ka përshkruar edhe titujt dhe kualifikimet e të dy 

Paditësve. 

 

4. Përfaqësuesi i Palës Paditëse gjatë seancave gjyqësore ka mbajtur qëndrimin se lidhur me 

afatshmërinë e Padisë, do të ofron prova relevante me të cilat do ta bind gjykatën se Padia e 

Palës Paditëse është e parashtruar brenda afatit ligjorë. Ndërsa në fjalën e tij përfundimtare 

lidhur me afatshmërinë e Padisë ka theksuar se për të ekzistuar detyrimi i paraqitjes së kërkesës 

në afat prej 3 muaj, atëherë sipas  përmbajtës së dispozitës së nenit 17 të LKShF-së në mënyrë 

komulative duhet që personi që pretendohet të jetë i dëmtuar të vihet në dijeni ose duhet vënë 

në dijeni për shprehjen e faktit të pa vërtetë si dhe për identitetin e autorit. Në rastin konkret 

Paditësit gjer në ushtrimin e padisë nuk kanë pasur mundësi që të kuptojnë për identitetin e 

autorit, mungesa për njohurin për shprehjen e faktit të pa vërtetë apo identitetit të autorit ka për 

pasojë mos respektimit të afatit prej 3 muajsh, dhe për mosrespektim të këtij afati nuk humbet e 

drejta për ushtrimin e padisë edhe pas këtij afati me kusht që të mos tejkalohet afati prej një viti 

nga dita e publikimit të faktit të pa vërtet e që është rast në këtë çështje. Paditësit Padinë e kanë 
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ushtruar pa skaduar afati prej një viti dhe këtë për arsye se gjer në ushtrimin e Padisë nuk kanë 

arritur të vihen në dijeni për autorin e artikullit. Po ashtu ka thekuar se me shpalljen e 

aktgjykimit PKR.nr.476/15 të datës 29.01.2019, vërtetohet se të gjitha informatat e publikuara 

në këta artikuj kundër Paditësve kanë qenë të pa vërtet dhe të pa bazuara në fakte. 

 

5. Të njëjtat pretendime i ka përsëritur edhe në seanca gjyqësore dhe në fjalën e saj përfundimtare 

dhe i ka propozuar gjykatës që kërkesëpadinë e Palës Paditëse ta aprovoi në tërësi si të bazuar, 

si dhe i ka kërkuar shpenzimet procedurale. 

 

Pretendimet e Palës së Paditur.-  

 

6. E Paditura në Përgjigje në Padi të datës 03 Janar 2018 ka theksuar se Padia e Palës Paditëse 

është e paraqitur jashtë afatit ligjorë nga se Padia është paraqitur me datën 21.03.2016 dhe i ka 

propozuar Gjykatës që në kuptim të nenit 391 Paragrafi f) i Ligjit për Procedurën Kontestimore 

(në vijim: LPK) ka kërkuar që gjykata të merre Aktvendim me të cilin do ta hedhë poshtë si të 

palejueshme këtë padi, pasi se kjo padi është paraqitur pas skadimit të afatit të përcaktuar  me 

nenin 17, paragrafi 1 i KLShF-së, specifikisht me vonesë prej 9 muajve. 

 

7. Në të kundërtën Përfaqësuesi i Palës së Paditur ka theksuar se nëse Gjykata konstaton se padia 

është parashtruar brenda afatit, të njëjtët e kundërshtojnë Padinë dhe Kërkesëpadinë si nga 

aspekti faktik ashtu edhe nga ai juridik, për arsyet si në vijim: Përfaqësuesi i Palës së Paditur ka 

theksuar se Padia është parregullt në kuptimin formal pasi që dispozitat e LKShF-së 

përkufizimet dhe elementet esenciale të shpifjes dhe fyerjes dallojnë thellësisht nga se Ligji 

Kundër Shpifjes dhe Fyerjes në nenin 3 përcakton definicionin e shpifjes dhe fyerjes së në 

vijim “Shpifja nënkupton publikimin e një fakti ose deklarate të pa vërtetë të cilën publikuesi e 

din ose është dashur ta dijë se fakti dhe deklarata është e pa vërtet kuptimi i së cilës dëmton 

reputacionin e një personi tjetër”.  “Fyerja nënkupton deklarimin, sjellja, publikimi i 

deklaratës të drejtuar ndaj një personi tjetër e cila është nënçmuese”. Si dhe pretendon se Pala 

Paditëse nuk ka arritur të precizoi se cila informatë është shpifëse dhe fyese. 

 

8. Për më tepër në pjesën dërmuese të Përgjigjes në Padi e Paditura i referohet Lirive të shprehjes 

të cilat i garanton Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Ligji në fuqi, qëndrimet e Gjykatës 

Evropiane të Lirive dhe të Drejtave të Njeriut, Konventave Ndërkombëtare etj. Ndërsa në 

përfundim të  Përgjigjes në Padi ka theksuar se për personat në Pozitat e të Paditurit, publikimi 

i shkrimeve kontestues ka qenë plotësisht i arsyeshëm, duke pasur parasysh kriteret e 

parashikuara në nenin 7 të LKShF-së, gjë që  Gjykata duhet të interpretoi këtë situatë në 

frymën e të drejtave të njeriut duke mos e ngulfatur lirin e shprehjes dhe të drejtën e informimit 

publik. Gjykata nuk guxon të kufizoi gazetarin hulumtuese dhe të censuroi publikimin dhe 

trajtimin në media të çështjeve të rëndësisë së përgjithshme dhe doemos duhet ti këtë parasysh 

pasojat e mundshme cenuese të vendimit të saj ndaj lirisë së shprehjes siç parashihet në nenin 

14 paragrafi 4 të LKShF-së. Rrjedhimisht në bazë të të gjitha fakteve të lartcekura kërkojmë 

nga Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm që të hedhë poshtë Padinë 

si të pa lejuar apo që këtë padi për kompensim të dëmit jo material ta refuzoi si të pa bazuar. 
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9. Këtë qëndrime i ka përsëritur edhe në seanca gjyqësore edhe në fjalën përfundimtare, 

shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

 

Administrimi i Provave.-  

 

10. Me qëllim të vërtetimit të saktë dhe të plotë të gjendjes faktike, Gjykata bazuar në nenin 8 të 

LPK-së administrojë provat si në vijim: 

  

- Artikulli i Gazetës B. i datës 22.03.2015, 

- Artikulli i Gazetës B. i datës 24.03.2015,  

- Artikulli i Gazetës B. i datës 26.03.2015,  

- Artikulli i Gazetës B. i datës 28.03.2015,  

- Artikulli i k....com i datës 03.10.2019,  

- Ekspertiza mjekësore e datës 25.08.2020. 

Palët ndërgjyqëse nuk kishin vërejtje në administrimin e provave. 

 

11. Pas Administrimit të Provave veç e veç dhe të gjitha së bashku gjykata kishte konstatuar këtë 

gjendje faktike: Nga Artikulli i Gazetës B. të datës 22.03.2015, vërtetohet se e Paditura kishte 

publikuar një Artikull me titull “ SKANDALOZE” (Ja si i mashtroi F. Zh. E. Deputetët për 

vendimet e jashtëligjshme-DOKUMENTE). Në këtë artikull e Paditura kishte publikuar: 

”Kryetarja e këshillit shtetëror të cilësisë F. Zh. E. i mashtroi keq deputetët, Anëtarët e 

Komisionit Parlamentar për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini dhe Sport”. Në 

mbledhjen e këtij komisioni të mbajtur me 27 Shkurt të këtij viti Zh. E. gjatë raportimit pranë 

këtij komisioni kishte dhënë deklaratën që janë në kundërshtim me vendimet që i ka lëshuar ky 

institucion. 

 

12. Nga artikulli i datës 24.03.2015. e Paditura e kishte shpallur artikullin me titull “Zonja F. Zh. – 

E. po ky dokument a është i falsifikuar”, në vijim të artikullit thuhet se Agjencia e Akreditimit 

me F. Zh. E. pos që nuk i ka përfillur rekomandimet e ekspertëve në akreditimin e 

institucioneve të ndryshme, kjo Agjenci madje ka bërë edhe shkelje edhe më të rënda. Kjo 

Agjenci i ka falsifikuar edhe raportet e ekspertëve. 

 

13. Nga artikulli i datës 26.03.2015. e Paditura e kishte shpallur artikullin me titull “ AKA reagon, 

por s’mund ti demantoi skandalet me akreditimet, ky artikull i gazetës është mjaftë i gjatë, dhe 

ka të bëj me demantimin e Paditëses Znj. Zh. – E. lidhur me publikimet e më hershme të 

Paditëses, për përmbajtje e këtij artikulli i referohet gjoja pamundësisë së Paditëses se lartcekur 

për ti demantuar artikujt e mëhershëm. 

 

14. Nga artikulli i datës 28.03.2015, e Paditura e kishte shpallur artikullin “Skandal pas Skandali”: 

(Ja si e falsifikoi sërish Agjencia e Akreditimit rekomandimin e ekspertëve -Dokument), duke 

theksuar se Agjencia Kosovare e Akreditimit e drejtuar nga F. Zh. Et. dhe B. M. ka vazhduar 

me dallavere. Pas raportimit të Gazetës B.. se si kjo Agjenci e ka falsifikuar raportin e 

eksperteve ndërkombëtar për akreditimin e një Kolegji Privat gjatë përkthimit të raportit final 

nga gjuha angleze në atë shqipe kjo Agjenci ka ndërhyrë sërish në raportin e ekspertëve 
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ndërkombëtar. Kësaj radhe ka ndërhyrë në raportin në gjuhën angleze duke u munduar kështu 

të mbuloi falsifikimin dhe duke e përshtatur këtë me raportin final në gjuhën shqipe. Agjencia e 

Akreditimit ka ndërhyrë në PDF i cili është online dhe është përshtatur me raportin shqip duke 

u munduar kësisoj të mbuloi falsifikimin e bërë në bazë të së cilit është akredituar ky program. 

 

15. Nga artikulli i datës 03.10.2019, të Portalit kallxo.com vërtetohet se Gjykata e Apelit e 

Kosovës e ka vërtetuar pafajësinë e Paditëseve F. Zh.-E. dhe B. dhe A. M., dhe kjo rrethanë 

nuk kishte qenë kontestuese në mes të Palëve ndërgjyqëse,  ngase pretendimet e Përfaqësuesit 

të Paditësve Avokatit B. Sh. se me Aktgjykimin PKR.nr.476/15 të datës 29.01.2019, për 

pafajësinë e Palës Paditëse nuk kishin qenë kontestuese e që një gjë të tillë e vërteton edhe 

artikulli i portalit kallxo.com.  

 

16. Nga Ekspertiza e Psikiatrisë e datës 25.08.2020, e hartuar nga Ekspertja e Psikiatrisë Dr. V. B. 

R., vërtetohet se Paditësi B. M. si pasojë e shkrimeve të pa vërteta nga Portali Gazeta B., si dhe 

gjatë procesit gjyqësor, të njëjti i janë shfaqur dhembje shpirtërore ( në formën e ankthit, frikës 

dhe mërzisë), me  intensitetet të zgjatur si në vijim:  

-Me intensitet të lartë në kohëzgjatje prej 48 orëve,  

-Me intensitet të mesëm në kohëzgjatje prej 20 dite,  

-Me intensitet të ulët në kohëzgjatje prej 28 ditësh, 

Ndërsa për Paditësen F. Zh. E. dhembjet shpirtërore janë shfaqur në formë të ankthit dhe frikës 

si në vijim:   

-Me intensitet të lartë në kohëzgjatje prej 48 orëve,  

-Me intensitet të mesëm në kohëzgjatje prej 28 dite,  

-Me intensitet të ulët në kohëzgjatje prej 40 ditësh. 

 

17. Gjykata pas administrimit të provave secilën veç e veç dhe të gjitha së bashku vërtetoi këtë 

gjendje faktike: Gjykata nuk kishte vendosur me Aktvendim lidhur me propozimin e të 

autorizuarit të Palës së Paditur i cili përmes përgjigjes në Padi kishte propozuar që Padia e 

Palës Paditëse të hedhet si e pas afatshme konformë dispozitës së nenit 391 të Ligjit të 

Procedurës Kontestimore. Këtë aktvendim gjykata nuk e kishte marrë në shqyrtimin paraprak 

të padisë, ngase pretendimet e të autorizuarit të Palës Paditëse përmes Padisë dhe thënieve në 

seanca gjyqësore dhe në fjalën përfundimtare kishin qenë qëndrime se kjo padi është e 

afatshme dhe se përfaqësuesi i Palës Paditëse kishte theksuar se deri në administrimin e 

provave do të paraqes fakte të cilat do t’a bindin gjykatën se Padia është paraqitur brenda afatit 

ligjorë. 

 

18. Artikujt e të Paditurës të cilët kishin pasur përmbajtje të pa vërtetë të cilët artikuj i kemi 

elaboruar në pjesën e arsyetimit të Aktgjykimit që kanë të bëj me administrimin e provave e që 

janë përshkruar në pikën 10 të arsyetimit të këtij Aktgjykimi kishin qenë artikuj të shpallur në 

Gazetën Ditore Gazeta B.. e cila gazetë e shitur në Kosovë dhe po ashtu e ka edhe platformën 

online ku secili lexues mund ta lexoi lajmin në momentin e shpalljes së tij. Andaj këta artikuj të 

kontestuar nga Pala Paditëse ishin shpallur me datat 22.03.2015, dt. 24.03.2015, dt.26.03.2015 

dhe 28.03.2015, ndërsa Padia e Palës Paditëse në gjykatë është paraqitur me datën 21.03.2016, 

që i bie Padia është paraqitur 11 muaj e 23 ditë, ndërsa sipas LKShF-së, neni 17 paragrafi 1 
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përcakton se  Padia duhet të paraqitet në afatin prej 3 muajve nga dita kur personi që 

pretendohet të jetë i dëmtuar është vënë në dijeni ose duhet të jetë vënë në dijeni për shprehjen 

e faktit të pa vërtetë dhe identitetin e autorit, dhe në asnjë rast nuk duhet të kaloi afati prej një 

(1) vit, nga dita kur shprehja është bërë publike. 

 

19. Duke pasur parasysh se artikujt e të Paditurës  të dt. 24.03.2015, dt.26.03.2015 dhe 28.03.2015. 

janë publikuar në gazetën e përditshme dhe në platformën digjitale, vërtetohet se Pala Paditëse 

është vënë në dijeni për shprehjen e faktit të pa vërtet i cili është shpallur në artikujt e këtyre 

gazetave dhe për identitetin e autorit. Pretendimet e Palës Paditëse se gjoja Pala Paditëse nuk 

ka mundur ta gjej identitetin e autorit brenda periudhës prej 3 muajve dhe si pasojë e kësaj 

duhet aplikuar afati një vjeçar për paraqitjen e Padisë, nuk ishin të argumentuara me prova dhe 

nuk ishin bindëse për gjykatën për arsyet si në vijim:  Artikujt e lartcekur ishin shpallur nga e 

Paditura Gazeta B. e cila është gazetë e shitur, dhe e cila e ka edhe portalin e saj në mënyrë 

elektronike. Pra dihet cila gazetë i ka shpallur artikujt të cilët kanë rezultuar të jenë të pa 

vërtetë. Kjo gazet identifikohet me emër, me adresë  dhe shënime të tjera të nevojshme dhe 

është i pa arsyeshëm qëndrimi se nuk kanë mundur ta zbulojnë identitetin e autorit për një 

periudhë prej 3 muajve të cilën e përcakton ligji. 

 

20. Sikurse me Padi si Palë e Paditur të ishte përfshirë Gazeta B. dhe Autori i artikujve do të ishte 

me relevancë për gjykatën që ta vërteton faktin se me cilën datë Pala Paditëse e ka kuptuar 

autorin e artikullit, dhe kjo do të duhej të provohej me prova materiale e që barra e provës do 

t’i binte Palës Paditëse. Por në situatën konkrete Pala Paditëse e ka përfshirë me Padi Gazetën 

Blic dhe jo edhe autorin e saj, andaj ky pretendim duke pasur parasysh identitetin e Palës 

Paditëse dhe Palës së Paditur është jo relevant dhe ky pretendim i Palës Paditëse nuk e ka 

bindur gjykatën se paraqet arsye ligjore që Padinë e Paditëses ta vlerëson si të afatshme. 

 

21. Pala Paditëse që nga momenti i shpalljes së artikujve në gazetë ka mundur të informohet për 

përmbajtjen e pa vërtetë të atyre artikujve, ka qenë në dijeni se cila gazetë i ka shpallur artikujt 

e kontestuar, ka mundur brenda disa minutave ta gjejë adresën e kësaj gazete, sepse e Paditur 

është vetëm Gazeta B. dhe jo ndonjë person fizik apo gazetar, prandaj pretendimi se nuk kanë 

mundur ta identifikojnë autorin është i pa qëndrueshëm për vlerësimin e gjykatës. 

 

22. Gjykata u kujdese që deri në administrimin e provave dhe fjalën përfundimtare të palëve të 

mos e hudhë si të pa afatshme këtë padi, por pas administrimit të provave nuk gjete asnjë provë 

dhe asnjë arsye ligjore për ta vlerësuar këtë padi si të afatshme. 

 

23. Provat të cilat i ka administruar gjykata në pikën 10 të arsyetimit të këtij Aktgjykimi gjykata i 

vlerësoi vetëm sa i përket afatshmërinë së padisë dhe kur u bind se padi është e paraqitur jashtë 

afatit ligjore, për të konstatuar se artikujt e kontestuar të gazetave a paraqesin shpifje dhe fyerje 

e konsideroi si jo relevante për shkak se kemi të bëjmë me padi të paraqitur jashtë afatit ligjorë.  

24. Gjykata lidhur me shpenzimet e procedurës ka vendosur në kuptim të nenit 452 të LPK-së, që  

secila palë ti heqë shpenzimet e veta. 
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25. Prandaj, bazuar në të lartcekurat dhe duke ju referuar neneve 4, 5, 7, 8 dhe 10 lidhur me nenin 

143 dhe 146 të Ligjit të Procedurën Kontestimore, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  

GJYKATA THEMELORE  NË  PRISHTINË 

Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr. 619/16, me datë 01.12.2020. 

                                                                                                                   

     Gj y q t a r i: 

                                                                                                              Alajdin Tërshnjaku  

 

 

KËSHILLË  JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit të 

njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 


