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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 222 (6) I Vendimit. 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

Ervin PUPE  Kryesues 

Sokol SADUSHI Anëtar 

Ilir PANDA  Anëtar 

  

Sot më datë 21.10.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 2272 prot, datë 

05.10.2020, që iu përket palëve: 

 

Kërkues:   Autoriteti Portual Durrës 

 

Objekti: Revokim pjesërisht i Vendimit nr.222, date 23.09.2020 të 

Gjykatës së Lartë, duke shfuqizuar pikat 2 dhe 4 të dispozitivit 

të vendimit. 

 

Baza ligjore:   Neni 169 i Kodit të Procedurës Civile 

 

Në çështjen civile që i përket: 

 

Paditës:   Skënder Aliaj 

 

I paditur:   Shoqëria “Varaku-E” sh.p.k 

 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z.  Ervin Pupe  mbi kërkesën për revokimin e vendimit të 

dënimit me gjobë, 

 

V Ë R E N: 

 

I.  Rrethanat e çështjes 

 

1.  Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë është paraqitur kërkesa e Autoriteti Portual 

Durrës për heqjen e dënimit me gjobë, sipas nenit 169 të Kodit të Procedurës Civile. 
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2.  Nga aktet e fashikullit të gjykimit rezulton se kërkuesi, Autoriteti Portual Durrës, me 

06.07.2020 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 10-

2019-1498 (517), datë 25.07.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës. 

 

3.  Nga aktet e fashikullit të gjykimit ka rezultuar se paditësi Skënder Aliaj, i është drejtuar 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës kundrejt palës së paditur, Shoqëria “Varaku-E” 

shpk, person i tretë Autoriteti Portual Durrës, me objekt shpërblim dëmi për zgjidhje të 

paligjshme të kontratës së punës. 

 

4.  Gjykata e Rrethit Gjyqësore Durrës me vendimin nr. 1416/392, datë 12.03.2019 ka 

vendosur:  

“Pranimin e kërkesëpadisë së paditësit Skënder Aliaj. 

Konstatimin e zgjidhjes së menjëhershme pa shkaqe të arsyeshme dhe në kohë të 

papërshtatshme të Kontratës së Punës. 

Detyrimin e palës së paditur, shoqëria “Varaku-E” sh.p.k të dëmshpërblejë paditësin 

Skënder Aliaj pagën e 12 muajve për zgjidhjen e menjëhershme pa shkaqe te arsyeshme 

dhe ne kohe te papërshtatshme te Kontratës së Punës. 

Detyrimin e palës së paditur, Shoqëria “Varaku-E" sh.p.k ti paguajë paditësit Skënder 

Aliaj pagën e 2 (dy) muajve, për mosrespektim të procedurës së zgjidhjes së kontratës 

së punës. 

Detyrimin e palës së paditur, Shoqëria “Varaku-E” sh.p.k ti paguajë paditësin Skënder 

Aliaj, shpërblim prej 3 muaj pagë, për mos respektim të afatit te njoftimit për zgjidhjen 

e kontratës së punës. 

Detyrimin e palës së paditur, Shoqëria ‘‘Varaku-E” sh.p.k, ti paguajë paditësit Skënder 

Aliaj, pagën e 20 (njëzet) muajve, si shpërblim për vjetërsi në punë. 

Dhënien e vendimit me ekzekutim të përkohshëm. 

Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës së paditur, Shoqërisë “Varaku-E" sh.p.k.” 

 

5.  Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr. 10-2019-1498 (517), datë 25.07.2019 ka 

vendosur:  

“Prishjen e vendimit nr. 1416/392, datë 12.03.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Durrës dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në po atë gjykatë, me tjetër trup gjykues. 

Kundër këtij vendimi mund të bëhet rekurs në Gjykatën e Lartë sipas ligjit”. 

 

6.  Më datë 06.07.2020 Autoriteti Portual Durrës, ka paraqitur në Gjykatën e Lartë një 

kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar. 

 

7.  Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë me Vendimin nr. 222, datë 23.09.2020 ka 

shqyrtuar kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr. 10-2019-1498 

(517), datë 25.07.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe ka vendosur mospranimin e 

kërkesës, duke arsyetuar se, në një gjykim të natyrës të së drejtës civile, siç është edhe 

gjykimi civil është e detyrueshme për kërkuesin të parashtrojë qartësisht argumente 

konkret ligjorë dhe/apo prova që bëjnë të bazuar pretendimin se ekziston dyshimi i 

arsyeshëm, mbi mundësinë e ardhjes së një dëmi të rëndë të pariparueshëm dhe të 

atëçastshëm për kërkuesin, për shkak të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së 

prerë. Mungesa në kërkesën e paraqitur e këtyre argumenteve ligjore ka sjell 

mospranimin e kërkesës për pezullim. 

Kolegji ka vlerësuar njëkohësisht se i padituri, duke ju drejtuar Gjykatës së Lartë në 

cilësinë e gjyqhumbësit, për sa kohë është prishur vendimi dhe kthyer çështja për 

rigjykim nga ana e gjykatës dhe nuk ka ngarkuar me detyrime asnjë nga palët 

ndërgjyqëse, ai nuk legjitimohet të kërkojë pezullimin e sipas nenit 479 të Kodit të 
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Procedurës Civile. Në kushte të tilla, abuzimi me mjetin ligjor të parashikuar nga neni 

479 i Kodit të Procedurës Civile mund të shkaktojë dhe aktivizimin e përgjegjësisë 

personale pasurore të palës apo përfaqësuesit, sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit. Kolegji 

ka konkluduar se në kushtet e mosevidentimit nga pala kërkuese e kushteve që 

kërkohen për pezullim dhe të mungesës së argumenteve ligjorë kërkesa për pezullim, 

është haptazi e pabazuar në ligj dhe, për rrjedhojë, është vlerësuar që pala kërkuese 

duhet të dënohet me 50.000 Lekë gjobë, sipas nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile. 

 

8.  Më datë 02.10.2020 pala kërkuese, Autoriteti Portual Durrës, ka paraqitur para Kolegjit 

Civil një kërkesë për revokimin e vendimit të dënimit me gjobë. Në kërkesë ai 

parashtron se: 

“Pavarësisht Rekursit të ushtruar dhe dërgimit të dosjes gjyqësore pranë Gjykatës së 

Lartë, kjo çështje u regjistrua pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës dhe u vijua 

me procedurën administrative të hedhjes në short e të caktimit të seancës gjyqësore. 

Në vijim të procedurës së hedhjes së shortit dhe caktimit të gjyqtarit nisi shqyrtimi i 

gjyqësor i çështjes së rikthyer për rigjykim nga Gjykata e Apelit nr. Akti (sipas 

fletëthirrjes 804/2731. viti 2020) pavarësisht kërkesës së Autoritetit Portual Durrës 

drejtuar gjyqtarit të çështjes për pezullimin e gjykimit deri në përfundim të shqyrtimit të 

Rekursit tonë nga Gjykata e Lartë, kërkesë kjo që rrjedh edhe nga parashikimi në nenin 

469 të Kodit të Procedurës Civile, sikurse ju me të drejtë jeni shprehur në vendimin 

tuaj nr. 193, datë 24.06.2020. Kërkesa jonë për pezullim drejtuar gjyqtarit të çështjes 

nuk u pranua. 

Arsyeja për të cilën iu drejtuam Gjykatës së Lartë me kërkesën për pezullim gjykimi 

është sepse ndër të tjera, në objektin e kërkesë padisë paditësi kërkonte edhe Dhënien e 

vendimit me ekzekutimit të përkohshëm. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës gjatë muajit Qershor 2020 shqyrtoi dhe mori 

vendim edhe për dy çështje të tjera gjyqësore të së njëjtës natyrë, me të njëjtat rrethana 

dhe të njëjtat hapa procedurialë të ndjekur nga APD, për të cilat njëkohësisht vendosi 

edhe dhënien me ekzekutim të përkohshëm, sikurse ishte kërkuar nga pala paditëse 

bazuar në nenin 317 të Kodit të Procedurës Civile. Pra, për çështje gjyqësore të 

kthyera për rigjykim nga Gjykata e Apelit Durrës ndaj të cilave APD kishte ushtruar 

rekurs u morën dy vendime gjyqësore të cilat sollën efekte financiare të menjëhershme 

gjatë kohës që po shqyrtohej nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës edhe çështja 

gjyqësore me palë: Paditës: Skënder Aliaj I Paditur: Autoriteti Portual Durrës (APD); 

Shoqëria “ Varaku-E ” shpk 

Në këto rrethana u ndjemë të detyruar të bënim kërkesën për pezullim drejtuar Gjykatës 

së Lartë (sikurse kishim vepruar edhe në dy rastet e tjera) duke qenë se në atë moment 

kishim ezauruar të gjitha mjetet proceduriale të njohura nga K.Pr.C. 

Nga ana tjetër nëse Gjykata e Lartë do të pranonte Rekursin tonë nr. 3353 datë 

07.10.2019, do të ishte e vështirë për ne dhe për palën paditëse njëkohësisht të kthente 

shumën e përfituar me ekzekutim të përkohshëm, duke qenë se në seancat gjyqësore 

paditësi ka deklaruar vazhdimisht vështirësi ekonomike. 

E menduam si një mjet për të parandaluar një dëm të parikuperueshëm që mund t'i 

shkaktohej si palës ashtu dhe Autoritetit Portual Durrës. 

Fakti është që Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës edhe për këtë çështje procedoi me 

shqyrtimin gjyqësor dhe në përfundim dhënien e Vendimit Nr. (11 -2020-3661)-885, 

datë 25.08.2020 me ekzekutim të përkohshëm. Në vijim ky vendim u vu në ekzekutim 

nga një zyrë përmbarimore (bashkëngjitur vendimet e përmbaruesit gjyqësor). 

Për sa më sipër, menduam të përdorim të gjitha mjetet proceduriale, me të drejtë 

konstatuar nga ana juaj si e “tepruar”, për pezullimin e këtij gjykimi të nisur në 
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Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës dhe në asnjë mënyrë për të penguar një proces të 

rregullt gjyqësor. 

Duke Ju kërkuar ndjesë për situatën e krijuar, kërkojmë nga Gjykata e Lartë të pranojë 

kërkesën tonë për heqjen e dënimit me gjobë dhe revokimin pjesërisht të vendimit”. 

 

II.  VLERËSIMI I KOLEGJIT CIVIL TË GJYKATËS SË LARTË 

 

9.  Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë çmon se, për vlerësimin e kërkesës të Autoritetit 

Portual Durrës për “Heqjen e dënimit me gjobë të vendosur sipas nenit 34 të Kodit të 

Procedurës Civile”, duhen analizuar të gjitha pretendimet e tij në funksion të rrethanave 

të reja dhe në veçanti nëse janë paraqitura prova në mbështetje të pretendimeve. 

 

10.  Pikësëpari, Kolegji Civil rithekson qëndrimin e tij mbi bazueshmërinë në ligj të 

Vendimit nr. 222, datë 23.09.2020 për mospranimin e kërkesës për pezullim të 

vendimit nr. 10-2019-1498 (517), datë 25.07.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës, vendim 

i cili është marrë duke u bazuar në faktet, rrethanat dhe argumentet e parashtruara në 

kërkesë nga Autoriteti Portual Durrës.  

 

11.  Nga shqyrtimi i të gjitha pretendimeve të paraqitura në kërkesën për pezullim nuk 

rezulton të jetë parashtruar nga Autoriteti Portual Durrës asnjë argument ligjor që lidhet 

me objektin e kërkimit. Konkretisht në kërkesën për pezullim ka parashtruar 

pretendimin si më poshtë:  

• Autoriteti Portual Durrës, si person i tretë në këtë çështje, e cënuar nga ky vendim, ka 

ushtruar Rekursin nr. 3353, datë 07.10.2019. Por ndërkohë që dosja është depozituar në 

Gjykatën e Lartë, pranë Autoritetit Portual Durrës vjen fletë thirrja nga Gjykata e 

Rrethit Gjyqësor Durrës për caktimin e seancës. 

• Në raste të tjera të ngjashme kur çështje të tilla janë rikthyer për rigjykim në shkallë të 

parë pas ushtrimit të Rekursit nuk janë kryer veprime proceduriale. 

• Pavarësisht se Autoriteti Portual Durrës paraqiti kërkesën për pezullim para Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Durrës, nuk është marrë parasysh dhe procedoi me gjykimin e 

çështjes duke pranuar kërkesën e paditësit për të na thirrur në cilësinë e të paditurit. 

Bashkangjitur do të gjeni procesverbalin e seancës gjyqësore (i paraqitur elektronikisht 

pranë APD, sipas rregullave të reja për parandalimin e Covid-19 të vendosura nga 

Gjykata), ku janë marrë vendimet e ndërmjetme referuar më lart. 

• Procedimi i mëtejshëm, vendimet e ndërmjetme që mund të ndërmerren si dhe 

vendimi përfundimtar mund të sjellë pasoja, pa dashur të paragjykojmë çështjen, por 

duke prezumuar më të keqen, të cilat do të ishin të parikuperueshme. 

• Autoriteti Portual Durrës nuk ka asnjë rast vendimesh të paekzekutuara dhe vetë 

serioziteti dhe korrektësia e këtij institucioni është garanci. Ndërkohë nga ana tjetër 

paditësi nuk ofron asnjë garanci në rast se vendimi i marrë nga Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Durrës do të bjerë ndesh me vendimin që do të marrë Gjykata e Lartë. 

• Vendimi i Gjykatës së Apelit nr. 1498/517 datë 07.10.2019, duke iu referuar neneve 

466/ç dhe 457/d të K.Pr.C., është i gabuar dhe i pambështetur. Rregullimi i 

ndërgjygjësisë i referohet korrigjimeve të gabimeve proceduriale (Gjykata e shkallës së 

parë në rigjykim është e detyruar t’i përmbahet vendimit të gjykatës së apelit për çdo 

veprim proceduraltë vendosur në të), jo ndryshimit të themelit të pretendimit, 

imponimin e saj paditësit. Përmendim këtu dhe faktin që nga gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Durrës janë shqyrtuar një sëre çështjesh të ish-punonjësve të shoq. “Varaku-E” shpk. 

Lidhur me këto çështje vendimet e të cilave i kemi përcjellë dhe me Rekursin, 

pasqyrohen në argumentimin e këtyre vendimeve hetimi dhe verifikimi që Gjykata ka 
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bërë lidhur me pozicionin e Autoritetit Portual Durrës në konfliktin dhe pretendimet e 

ish-punonjësve ndaj Shoqërisë “Varaku-E” shpk. 

• Vendimi i Gjykatës së Apelit Durrës për rikthimin për rigjykim pranë Gjykatës së 

Shkallës së Parë me tjetër trup gjykues, ku dikton legjitimitetin pasiv, është i gabuar 

dhe i pambështetur pasi është: 

• Në kundërshtim me disa prej parashikimeve në Kodin e Procedurës Civile të cilët ju 

garantojnë palëve një proces të rregullt gjyqësor me konkretisht nenet 5, 6, 28 dhe 154 
Gjykata ka arsyetuar gabim kur ka konstatuar se është formuar gabimisht 

bashkëndërgjyqësia dhe se për këtë arsye referuar nenit 466/ç, “...çështja duhet të 

shkojë për rigjykim...” ndërkohë gjatë arsyetimit të saj kërkon përjashtimin e 

punëdhënësit shoqërisë “Varaku-E” shpk nga të qënit i paditur. 

• Gjithashtu kërkoi dhe zëvendësimin e këtij të fundit me Autoritetin Portual Durrës. 

APD nuk është punëdhënësi, nuk ka patur një marrëdhënie juridike të tillë me paditësin 

kur iu ndërprenë marrëdhëniet e punës objekt konflikti në këtë çështje gjyqësore. 

• APD ka qënë punëdhënës para vitit 2013, dhe në atë kohë kjo procedurë, përsërisim 

edhe një herë, nuk është kontestuar asnjëherë as nga paditësi dhe as nga shoqëria 

Varaku-E. Gjykata e ka kthyer çështjen për rigjykim duke kërkuar që Autoriteti Portual 

Durrës nga “Person i tretë” të kalojë “I paditur” në kundërshtim me nenin 467/d të 

K.Pr.C Kontrata e lidhur ndërmjet shoqërisë “Varaku-E” dhe paditësit Skënder Aliaj 

është një kontratë punë e mirëfilltë e cila përcakton qartë kush është punëdhënësi dhe 

kush është punëmarrësi. Kohëzgjatja e saj nuk është e lidhur me asnjë dukuri apo shkak 

në të ardhmen. 

• Në nenin 11 të saj janë përcaktuar kushtet e zgjidhjes së kontratës. Kjo kontratë 

individuale e punës që shoqëria “Varaku-E” shpk ka nënshkruar me punonjësin, nuk 

është e ndërlidhur me Kontratën e Prokurimit si përsa i përket afatit të kohëzgjatjes së 

kontratës individuale ashtu dhe përsa i përket statusit që gjykata pretendon “Vënies në 

dispozicion të punëmarrësve”. Ky koncept i huazuar i Gjykatës Apelit, nuk ka asnjë 

referencë as në dokumentacion e as në bazën ligjore të procedurës së përdorur nga APD 

ku të mbështetet. 

• Nëse shoqëria Varaku-E, do të kishte patur kundërshtime lidhur me kontratën, së pari 

nuk duhet të kishte marrë pjesë në prokurim dhe së dyti nuk duhet të kishte nënshkruar 

kontratën. 

• I padituri në momentin e nënshkrimit të kontratës ka fitur titullin e punëdhënësit me të 

gjithë të drejtat dhe detyrimet që mbart. Këtyre detyrime të cilat i padituri i ka patur 

shumë të qarta në momentin e nënshkrimit të kontratës, nuk i shmanget dot. 
Punëdhënësi i paditësit është subjekti privat shoqëria “Varaku-E” shpk dhe jo Autoriteti 

Portual Durrës, ç’ka do të thotë që APD nuk është në kushtet e legjitimitetit pasiv, pasi 

nuk ka cënuar drejtpërdrejtë të drejtat apo interesin e ligjshëm të palës paditëse. 

• Marrëdhënia e punës ndërmjet Autoritetit Portual Durres dhe paditësit, kanë 

përfunduar që në momentin e transferimit të tij te shoqëria kontraktuese e shërbimeve të 

mirëmbajtjes Varaku-E sh.p.k, me nënshkrimin e kontratës individuale të punës e datës 

01.03.2013.  

• Pra referuar arsyetimit dhe argumentave të sjella, për shkak të shqyrtimit të çështjes 

në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës,i kërkojmë Kolegjit të Gjykatës së Lartë; 
Pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit “Për dërgimin e çështjes për 

rishqyrtim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës me tjetër trup gjykues” dhe 

pezullimin e gjykimit të çështjes në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës. 

 

12.  Në kushtet kur, këto argumente të rëndësishme për interesin e palës rekursuese dhe për 

objektin e kërkimit nuk janë parashtruar dhe as arsyetuar në kërkesë nga pala 
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rekursuese, nuk mund të prezumohen dhe të merren të mirëqena nga ana e Kolegjit. 

Është detyrë e palës kërkuese të pasqyrojë me hollësi në kërkesën për pezullim të gjitha 

argumentet ligjore që i shërbejnë objektit të kërkimit. 

 

13.  Kolegji vlerëson se kërkuesi Autoriteti Portual Durrës, megjithëse pretendon se nga 

ekzekutimi i vendimit do të vinë pasoja të rënda, së pari nuk ka dhënë asnjë argument 

ligjor se si mund të vijnë pasoja nga një vendim me të cilin është vendosur prishja e 

vendimit dhe kthimi i çështjes për rigjykim në gjykatën e shkallës së parë, së dyti dhe 

për më tepër institucionet si Autoriteti Portual Durrës, kanë në organikën e tyre 

drejtorinë juridike, që ka aftësitë ligjore për të vlerësuar mundësitë ligjore për të 

vepruar me këto lloj kërkimesh. Pra, ritheksojmë edhe njëherë se kërkesa për 

pezullimin e ekzekutimit, vendoset vetëm kur kemi të bëjmë me vendime gjyqësore që 

pranojnë kërkesat e palëve dhe që mbartin detyrime konkrete, por në rastin objekt 

shqyrtimi, Gjykata e apelit ka vendosur prishjen e vendimit të gjykatës së rrethit 

gjyqësor dhe kthimin e çështjes për rigjykim, për rrjedhojë nuk kemi të bëjmë me një 

vendim gjyqësor i cili të ketë ngarkuar me detyrime palët ndërgjyqëse dhe se nga 

ekzekutimi i tij do të vinë pasoja të rënda dhe të pariparueshme.  

 

14.  Kolegji sjell në vëmendje se palët dhe përfaqësuesit e tyre duhet të udhëhiqen nga 

parimi i mirëbesimit në mbrojtjen e të drejtave të tyre procedurale. Ato duhet të marrin 

masat që të ndihmojnë gjykatën në çdo fazë dhe shkallë gjykimi me informacionet e 

nevojshme dhe materialin provues relevant që ka rëndësi për procesin që ato kanë 

iniciuar dhe të shmangin ato procese të cilat nuk parashikohen dhe nuk lejohen nga 

ligji. Përndryshe ligji, në bazë dhe për zbatim të nenit 3 dhe 34 të Kodit të Procedurës 

Civile, krijon pasoja për ata që abuzojnë me keqbesim në ushtrimin e të drejtave 

procedurale. 

 

15.  Kolegji vlerëson se pretendimet e paraqitura nga Autoriteti Portual Durrës nuk kanë 

asnjë mbështetje ligjore dhe për më tepër ashtu sikurse u theksua më sipër, prezumohet 

se pala kërkuese  ka dijeni për ligjin dhe ka për detyrë të marrë të gjitha masat e duhura 

që të veprojë vetëm në përputhje me interesat e tij, por pa shkelur ligjin, duke shmagur 

kërkesa të tilla të cilat nuk gëzojnë mbështetje ligjore dhe të cilat ngarkojnë me 

përgjegjësi atë që ka për detyrë t’i evitojë. 

 

16.  Për sa më lart Kolegji Civil arrin në konkluzionin që kërkimi i parashtruar në ankimin 

për heqje gjobe nga Autoriteti Portual Durrës nuk përmban shkaqe ligjore dhe nuk është 

paraqitur asnjë argument apo provë për të bindur Gjykatën për revokimin e këtij 

vendimi, për rrjedhojë kërkimi nuk duhet pranuar. 

 

PËR  KËTO  ARSYE, 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 169 të Kodit të Procedurës Civile, 

 

V E N D O S I: 

 

Mospranimin e kërkesës së Autoriteti Portual Durrës për revokimin e dënimit me gjobë të 

caktuar me Vendimin nr. 222, datë 23.09.2020 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 

Një kopje e këtij vendimi i njoftohet palës kërkuese dhe një kopje i njoftohet Zyrës 

Përmbarimore Durrës. 

 

Tiranë, më 21.10.2020 


