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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

GJYKATA KOMERCIALE E KOSOVËS 

                                                                                                                              

Kom.Dh.Shk.II.nr.1496/2022 

GJYKATA KOMERCIALE E KOSOVËS, Dhomat e shkallës së dytë, në kolegjin e përbërë 

nga gjyqtarët: Faton Bajrami, kryetar i kolegjit, Saranda Bogaj - Sheremeti dhe Krenar Berisha, anëtarë 

të kolegjit, në çështjen juridike të paditësit I..., .... Dresden, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson 

Besnik Nikqi, avokat nga Prishtina , Lagjja Dardania, BL 1a, Nr.21, kundër të paditurës Kompania e 

Sigurimeve “S...”, Sh.a., me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson sipas autorizimit  Feride Ceka- 

Marevci, avokate nga Prishtina,  për shkak të regresit, në shumën e përgjithshme prej 10,040.35€, duke 

vendosur lidhur me ankesën e të paditurës, të paraqitur kundër Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në 

Prishtinë, Departamenti për Çështje Ekonomike, EK.nr.304/2018, të datës 17.12.2021, në seancën e 

kolegjit të mbajtur me datë 15.12.2022 mori këtë:  

A K T GJ Y K I M 

REFUZOHET si e pabazuar ankesa e të paditurës Kompania e Sigurimeve “S...”, Sh.a., me 

seli në Prishtinë, ndërsa Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti për Çështje 

Ekonomike, EK.nr.304/2018, të datës 17.12.2021, VËRTETOHET.   

A r s y e t i m 

           Gjykata e shkallës së parë, me aktgjykimin e atakuar, EK.nr.304/2018, të datës 17.12.2021 e 

ka aprovuar në tërësi si të pabazuar kërkesëpadinë e paditëses  I..., .... Dresden, ashtu që është detyruar 

e paditura Kompania e Sigurimeve “S...”, Sh.a., me seli në Prishtinë, Rruga “....” p.n., që paditëses në 

emër të rimbursimit mbi bazën e subrogimit nga rasti i siguruar i datës 24.11.2008 t’ia paguaje shumën 

prej 10,040.35€, me kamatë vjetore sipas mjeteve të depozituara në bankë mbi një vit, pa destinim të 

caktuar, duke filluar nga data 26.10.2010, ditë kur është paraqitur kërkesa për rimbursim tek e paditura, 

e deri në pagesën definitive, si dhe shpenzimet e procedurës në shumën prej 2,626.90€, të gjitha këto 

në afat prej 7 ditësh, nga dita e marrjes pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit.  

            Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ka paraqitur ankesë e paditura Kompania e Sigurimeve 

“S...”, sh.a., me seli në Prishtinë, për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore, konstatimit të gabuar apo jo të plotë të gjendjes faktike, zbatimit të gabuar të së drejtës 

materiale, me propozimin që gjykata ta aprovoje ankesën si të bazuar, Aktgjykimin e Gjykatës 

Themelore në Prishtinë - Departamenti për Çështje Ekonomike, EK.nr.304/2018, të datës 17.12.2021 
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ta prishë dhe ta hedhë poshtë padinë e paditësit si të pabazuar ose çështjen ta ktheje në rishqyrtim dhe 

rivendosje në gjykatën e shkallës së parë.  

            Përgjigje në ankese ka parashtruar pala paditëse I..., .... Dresden, me propozimin që të refuzohet 

ankesa e të paditurës si e pa bazuar, dhe të vërtetohet aktgjykimi i atakuar i Gjykatës Themelore ne 

Prishtinë II.Ek.nr.304/2018 i datës 17.12.2021  

          Gjykata Komerciale – Dhomat e shkallës së dytë  i shqyrtoi shkresat e lëndës , aktgjykimin e 

atakuar dhe pretendimet ankimore, e pas vlerësimit të tyre në bazë të nenit 194 të LPK-së , gjeti se: 

          Ankesa është e pabazuar. 

          Nga shkresat e lëndës rrjedhe së paditësi I..., .... Dresden, ka paraqitur padi me datën 1011.2011 

kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “S...”, Sh.a., me seli në Prishtinë, lidhur me shpërblimin 

e dëmit regres sigurimi social shpenzimet e trajtimit mjekësorë të dëmtuarit të siguruarit z. D.H cili 

ishte në cilësinë e vozitësit në aksidentin e trafikut të datës 24.11.2008, për çka edhe ka kërkuar nga 

gjykata që të detyrohet e paditura që ta rimbursoi mbi bazën e subrogimit nga rasti i siguruar i datës 

24.11.2008 dhe t’ia paguaj shumën prej 10,040.35€ lidhur me shpenzimet e bëra nga trajtimi mjekësor, 

me propozimin që të aprovohet në tërësi kërkesëpadia e paditësit në shumën e përgjithshme prej 

10,040.35€ me kamatë vjetore sipas mjeteve të depozituara në bankë mbi një vite, pa destinim të 

caktuar, duke filluar nga data 26.10.2010 ditë kur është paraqitur kërkesa për regese tek e paditura, si 

dhe ka kërkuar shpenzimet e procedurës.  

           Gjykata e shkallës së parë nga provat e administruara ka konstatuar se nuk është kontestuese se 

aksidenti i komunikacionit lëndor ka ndodhur me datën 14.11.2008 në të cilin aksident është lënduar 

i siguruari i paditëses D.H, ndërsa shkaktar i aksidentit ishte drejtuesi i automjetit “....” me targa të 

regjistrimit .... që në ditën e aksidentit automjeti ishte me sigurim të detyrueshëm nga auto përgjegjësia 

sipas polices së sigurimit me numër 0000997843 për periudhën kohore nga data 06.06.2008 e deri me 

datën 06.06.2009. Ne këtë rast kontestuese  ka qene kërkesa e paditëses për reges pasiqë sipas të 

paditurës shpenzimet e krijuara për shërim dhe mjekim të sigurimit të paditëses janë kompensuar nga 

e paditura dhe atë drejtpërdrejtë të dëmtuarit dhe sipas të paditurës nuk mund të kompensohet askush 

dy here për të njëjtën çështje. Gjykata e shkallës së parë ka konstatuar se në këtë procedure të rigjykimit 

bazuar në obligimet që kanë rezultuar nga aktvendimi E.Rev.4/2018 i datës 17.05.2018 i Gjykatës 

Supreme të Kosovës në seancën e datës 11.10.2021 i ka ftuar ekspertet mjekësorë për sqarime 

plotësues, të cilët i kishin punuar ekspertizën mjekësorë nga lëmia e Ortopedisë me datën 26.08.2021, 

nga e cila ekspertize e punuar prej grupit të eksperteve nga lëmia e Ortopedisë është vërtetuar se të 

dëmtuarit në këtë rast duhet ti pranohen të gjitha shpenzimet për terapi fizikale deri në 12 javë pas 

intervenimit kirurgjikale.  

        Po ashtu gjykata e shkallës së parë ka konstatuar së në bazë të provave të administruara se deri 

tek aksidenti i komunikacionit të datës 24.11.2008 është aksidentuar z.D.H  i siguruari i paditëses, ku 

ky aksident ka ndodhur me fajin e B.T i siguruar i të paditurës pasi që pronari i automjetet L.I në 

momentin e aksidentit kishte të kontraktuar sigurimin nga auto përgjegjësia tek e paditura.  Po ashtu  

ka theksuar se për demin e shkaktuar në këtë aksident paditësja i ka përmbushur obligimet ndaj të 
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siguruarit të tij, duke e zhdëmtuar të siguruarin ngase i njëjti në momentin e aksidentit ka pasur ë 

kontraktuar sigurimin, për dëmtimet e pësuara në këtë aksident paditësja ka kërkuar regresimin nga e 

paditura duke pasur parasysh se në momentin e aksidentit i siguruari i të paditurit ka pasur policën të 

sigurimit me të paditurën, kurse e paditura nuk e ka regresuar paditësin  me arsyetimin se obligimet 

ndaj paditësit janë përmbushur me marrëveshje dhe i dëmtuari është zhdëmtuar. E paditura nuk i ka 

prezantuar gjykatës provat se i ka përmbushur obligimet ndaj paditësit dhe se e ka bërë regresimin 

sipas kërkesës së paditëses për dëmin e paguar nga ana e paditëses obligim i cili rrjedh nga auto 

përgjegjësia. Nga shkresat e lëndës rezulton se i dëmtuari është zhdëmtuar dhe shpenzimet iu kanë 

bartur paditësit, specifikacioni për shërbimet e paguara veç e veç dhe shuma e paguar janë precizuar 

në faturat e likuiduara të IKK-së. Nga kjo rezulton se ekziston përgjegjësia për dëmin e të siguruarit 

të paditurës dhe mbulesa siguruese nga baza e auto përgjegjësisë e kontraktuar tek e paditura.  Në 

procedurën e rregullt jashtëgjyqësore të lënduarit D.H ju është zhdëmtimi të cilën e ka bërë paditësi 

duke pasur parasysh se ka pasur të njëjtën kontraktuar sipas policës , kjo e drejte është parapare me 

rregullën 3 B... “Mbi sigurimin e auto përgjegjësisë” sipas fakteve dhe provave kërkesën për zhdëmtim 

e drejtpërdrejtë të të dëmtuarit dhe regresit të paditësit është parashtruar edhe nga ana e së paditurës. 

Nga ana e së paditurës është marrë përgjegjësia se e paditura të dëmtuarit D.H ia ka paguar zhdëmtimin 

duke konsideruar se i njëjti është trajtuar në tërësi  është zhdëmtuar si për dëmin material ashtu edhe 

për dëmin jo material sipas aktmarrëveshjes për dëmin e shkaktuar në automjet dhe atë për lëndime 

trupore, andaj rezulton se e paditura nuk e ka kontestuar faktin se i siguruari i paditëses ka pësuar 

lëndime dhe qe deri të aksidenti ka ardhur me fajin e të siguruarit të paditurës. 

       Gjykata e shkallës së parë ka konstatuar se kjo rezulton se me sigurimin e detyrueshëm të auto 

përgjegjësisë ofrohet mbulesa siguruese për përgjegjësi lidhur me dëmin e shkaktuar palës së tret në 

pasuri dhe persona, me këto dispozita parashihet mbulesa siguruese me shumë të sigurimit dhe 

mbulesa që u referohet rreziqeve të caktuara. Ne rastin konkret mbulesa siguruese është rregulluar me 

BQK Rregulli nr.3 dhe shuma e siguruar për dëmin e shkaktuar të siguruarit, andaj nga kjo rezulton 

se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar dhe i njëjtit ka të drejte regresi, duke iu referuar përgjegjësisë 

dhe kompensimit të dëmit sa i përket zhdëmtimit nga baza e sigurimit të auto përgjegjësisë, ngase 

objekt i veçante i shqyrtimit dhe i vlerësimit të gjykatës ishin edhe pretendimet e së paditurës lidhur 

me pagesën e obligimeve sipas Aktmarrëveshjes së datës 03.02.2009 po gjeti se në rastin konkret behët 

fjale për dëmin në mes të kërkesës së drejtpërdrejtë të të dëmtuarit dhe regresit që bëjnë institucionet 

e sigurimit për pagesat që janë në lidhje kauzale me dëmin.   

         Prandaj duke u bazuar në mendimin dhe konstatimin e eksperteve mjekësor  të dhënë në 

ekspertizën e datës 09.05.2019 është vërtetuar se i lënduari ka pasur lëndime trupore me rastin e 

aksidentit e trafikut të datës 20.08.2013, dhe janë në lidhje të drejtpërdrejte kauzale me aksidentin e 

trafikut, andaj gjykata e shkallës së parë ka vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar, duke 

vlerësuar se me pagimin e kompensimit të dëmit nga paditësja, të gjitha të drejtat e të siguruarit kanë 

kaluar të paditësja dhe e paditura ka pasur obligim t`ia rimbursojë paditëses shumën e paguar në emër 

të kompensimit të dëmit. Prandaj, gjykata e shkallës së parë duke u bazuar në dispozitën e nenit 960 

paragrafi 1 të LMD-së, si dhe në dispozitën e nenit 452 paragrafi 1 të LPK-së ka aprovuar 

kërkesëpadinë e paditësit. 
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         Gjykata Komerciale – Dhomat e shkallës së dytë si gjykatë e shkallës së dytë e aprovon 

vlerësimin  juridik të gjykatës të shkallës së parë si të rregullt dhe të ligjshëm, për arsye se, aktgjykimi 

i atakuar nuk është përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 

182 par 2. nën pikat b), g), j), k) dhe m) të LPK. Për shkak të zbatimit të rregullt të rregullave të 

procedurës kontestimore dhe për shkak të konstatimit  të rregullt dhe të tërësishëm të gjendjes faktike, 

drejtë është zbatuar edhe e drejta materiale nga ana e gjykatës së shkallës së parë. Këto shkaqe 

ankimore i heton dhe vlerëson gjykata e shkalles së dytë sipas detyrës zyrtare e në bazë të nenit 194 

të LPK-së.  

          Kjo gjykatë vlerëson se gjykata e shkallës së parë drejtë ka zbatuar të drejtën materiale 

respektivisht nenin 939 paragrafi 1 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve me të cilin është 

përcaktuar se “Me pagimin e kompensimit nga sigurimi kalojnë në siguruesin, në bazë të vetë ligjit, 

deri në shumën e kompensimit të paguar, të gjitha të drejtat e të siguruarit ndaj personit i cili mbi 

cilën bazë qoftë është përgjegjës për dëmi”. Ndërsa me nenin 3 të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm 

nga auto përgjegjësia është përcaktuar se “siguruesi është përgjegjës për kompensimin e dëmeve të 

shkaktuara personave të trete, nga përdorimi i automjetit të siguruar mbi bazën e auto përgjegjësisë” 

         Po ashtu me neni 281 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve është përcaktuar se “Kur detyrimin 

e përmbush personi që ka ndonjë interes juridik në këtë, atëherë i kalohet këtij, në bazë të vetë të 

drejtës në momentin e përmbushjes kërkesa e kreditorit me të gjitha të drejtat akcesore”. Në rastin 

konkret nga shkresat e lëndës rezulton se përgjegjës për dëmin e shkaktuar në aksidentin e datës 

24.11.2008, ka qenë ....” me targa ...., Paditësi mbi bazën e sigurimit social të detyruar në Gjermani, i 

ka paguar shpenzimet e trajtimit mjekësor e po ashtu ka kryer edhe pagesa në emër të paaftësisë së 

përkohshme punuese, në lidhje me trajtimin mjekësorë ia ka kompensuar shumën prej 18,985.36€. 

Prandaj, kjo gjykate vlerëson së shuma e pagesave të cilat paditësi ka qenë i detyruar nga baza e 

sigurimit social që t’ia paguaj të siguruarit të tij është në shumën prej 18,985.36€, mirëpo pala paditëse 

pas nxjerrjes se këtyre ekspertizave ka zbritur kërkesën për rimbursimin për borxhin kryesore shumën 

prej 10,040.35€ që përfshinë periudhën e trajtimit mjekësorë sipas super ekspertizës dhe në harmoni 

me udhëzimet e Gjykatës Supreme të Kosovës. Andaj, Gjykata Komerciale – dhomat e shkallës së 

dyte vlerëson se ekziston obligimi i të paditurës që paditësit t’ia paguaje në emër të rimbursimit mbi 

bazën e subrogimit nga rasti i siguruar i datës 24.11.2008 shumën e përgjithshëm prej 10,040.35€.  

Kjo gjykate vlerëson se në rastin konkret kemi të bëjmë me dëm të shkaktuar me përdorimin e 

automjetit të siguruar me policë të vlefshme të sigurimit, prandaj në depozitën e nenit 12 par.1 të Ligjit 

për Sigurimin e Detyrueshëm nga Auto përgjegjësia theksohet se “Fondet e sigurimeve shëndetësorë, 

pensionale dhe invalidore kanë të drejte, lidhur me detyrimet e përmbusha ndaj siguruesve të tyre, të 

parashtrojnë kërkesa regresi nga baza e sigurimit të auto përgjegjësisë për rimbursimin e dëmit real, 

brenda kufijve të përgjegjësisë të siguruar me kontrate, pasi që ato janë paguar”. Në këtë raste rrjedh 

se paditësi si siguruese i të lenduarit në aksidentin e ndodhur ka qenë e detyruar që të kryej pagesa në 

dobi të siguruarës të tij nga baza e sigurimit sociale të detyrueshëm, gjë të cilën edhe e ka bërë duke 

kryer pagesa në emër të mbulimit të shpenzimeve të trajtimit mjekësor, dhe në ketë raste gëzon të 

drejtën që të regresoje shumën e paguar nga i paditurit.  
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Gjykata Komerciale – Dhomat e shkallës së dytë vlerëson se duke ju referuar qëndrimeve nga 

arsyetimi i Aktvendimit E.Rev.4/2018 të Gjykatës Supreme të Kosovës dhe sugjerimeve të dhëna, 

gjykata e shkallës së parë në ri procedurë ka nxjerre si prova ekspertizën mjekësorë nga eksperti 

gjyqësorë të punuar nga Dr. A.T – Ortoped të datës 29.04.2019 ku me ekspertize është  janë sqaruar 

konstatimet e diagnozave përfundimtare, rrjedhjen e trajtimit mjekësorë, kohëzgjatjen e paaftësisë së 

punës, lidhjne kauzale të këtyre pasojave më aksidentin e datës 24.11.2008 si dhe shpenzimet e 

nevojshme të trajtimit mjekësorë të të dëmtuarit, më këtë ekspertize është vërtetuar së të gjitha proceset 

e trajtimit mjekësorë janë kryer konform protokollit mjekësor standardeve dhe praktikes mjekësorë, 

pra është vërtetuar se trajtimi mjekësorë, investigimet mjekësorë dhe rehabilitimi për rastin konkret 

ishte e nevojshme edhe në bazë të faturave, ndërsa sa i përket zvogëlimit të aftësisë punuese është 

vërtetuar zvogëlimi i plotë 100% i aftësisë së përkohshme për punë në kohëzgjatje prej 120 ditësh nga 

dita e aksidentit dhe në kohëzgjatje prej 90 ditësh zvogëlim i pjesshëm 50%.  Ndërsa me propozimin 

e pales së paditur është nxjerr  si rove super ekspertiza e grupit të eksperteve Dr.V.B – Ortopede, Dr. 

Xh.S – Ortoped dhe Dr. N.D – Ortoped, me këtë ekspertize konfirmohet diagnoza “luxatio traumatic 

art.a/c sin. Type Rockëood 5 ( dalje nga vendi i nyjës akromioklavikulare te majtë tp Rockëood 5) me 

ndërhyrjen kirurgjale të datës 27.11.2008 me ç ‘rast është bërë ripunimi i hapur i nyjës A/C se bashku 

me  rekonstrium te tel fibër nyjës. Andaj në bëzë të këtyre konstatimeve analizave dhe gjetjeve 

përkatëse te përshkruara në ekspertize ka rezultuar konkluzioni me interes për faktin se pasa datës 

03.02.2009 nuk ka asnjë përkeqësim të gjendjes shëndetësorë të D.H e qe është në lidhje kauzale me 

diagnozat e konfirmuara nga aksidenti. Kjo gjykate vlerëson se pala paditëse  me parashtresën e datës 

12.10.2021  pas nxjerrjes se këtyre ekspertizave ka zbritur kërkesën për rimbursimin për borxhin 

kryesore shumën prej 10,040.35€ që përfshinë periudhën e trajtimit mjekësorë sipas super ekspertizës 

dhe në harmoni me udhëzimet e Gjykatës Supreme të Kosovës, ndërsa për pjesën tjetër të 

kërkesëpadisë që i referohet periodës 24.02.2009 e deri me datën 04.08.2009 pala paditëse ka tërhequr 

kërkesëpadinë.     

         Kjo gjykate i vlerësoi pretendimet e të paditurës me atë së e paditura e ka përmbushur detyrimet 

e tij me pajtim jashtëgjyqësorë, mirëpo një pretendim të tille kjo gjykatë e vlerëson si të pabazuar për 

shkak së kjo ujdi  jashtë gjyqësorë me paditësin z. D.H nuk i referohet shpenzimeve të trajtimit 

mjekësorë e që janë objekt kontesti në këtë çështje. Po ashtu i siguruari i dëmtuar as që kishte 

legjitimitet aktiv për të pretenduar në kompensimin për shpenzimet e trajtimit mjekësorë, pasi që ky 

dëme i është paguar nga I..., .... Dresden, tani paditës, prandaj i dëmtuari e ka humbur legjitimitetin i 

cili është transferuar të paditësi në bazë të subrogimit ligjor. 

           Gjykata Komerciale i vlerësoi edhe pretendimet tjera ankimore të palëve por gjeti se te njëjta 

janë ta pabazuara dhe në kundërshtim me vet qëndrimin e procedurës së zhvilluar pranë gjykatës së 

shkallës së parë. Sipas vlerësimit të kësaj gjykate, është plotësisht i pabazuar pretendimi ankimor për 

vërtetim jo të plotë të gjendjes faktikë sepse nga shkresat e lëndës rezulton se gjykata e shkallës së 

parë ka administruar të gjitha provat ne dispozicion dhe ka shfrytëzuar të gjitha mjetet provuese për 

vërtetimin e plotë të gjendjes faktike dhe me të drejtë caktimin e lartësisë së kompensimit e ka bazuar  

në konstatimet e grupit të eksperteve e datës 26.08.2021 dhe nga specifikacioni për shërbimet e 
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paguara veç e veç dhe shuma e paguar ku janë të precizuara në faturat e IKK-së, ndërsa këto konstatime 

përputhen me provat që gjenden në shkresat e lëndës.  

         Po ashtu kjo gjykate i vlerësoi edhe pretendimet e palës së paditur lidhur me mungesën e 

legjitimiteti aktiv të palës paditëse dhe pretendimet se nuk mund të behet kompensimin dy here për të 

njëjtën çështje, mirëpo kjo gjykate i vlerësoi si të pabazuar m arsyetimin se pala paditëse padinë lidhur 

me rimbursimin e dëmit nuk e ka ushtruar i dëmtuari lidhur me aksidentin e trafikut të datës 24.11.2008 

Kompania I..., .... Dresden,  e cila i ka papaguar në tërësi shpenzimet e trajtimit mjekësorë të dëmtuarit 

të cilat vërtetohen nga faturat nga shkresarë e lëndës me të cilat vërtetohet së janë përmbushur në tërësi 

nga ana e paditësit, ndërsa sa i përket trajtimit mjekësorë të dëmtuarit është vërtetuar së të gjitha 

shërbimet që ju kanë dhënë të dëmtuarit kanë qenë në harmoni me nevojat e trajtimit mjekësorë e të 

cilat shërbime kanë qene të nevojshme me shumti 12 javë nga dita e ndërhyrjes kirurgjikale, andaj në 

këtë rast paditësi I... ka të drejtën që të kërkojë rimbursim regresin në emër të pagesave të kryera për 

trajtimin mjekësore për palën e dëmtuar.  

          Gjykata i vlerësoi pretendimet tjera ankimore të paditurës, por gjeti se të njëjtat janë të pabazuara 

sepse gjykata e shkallës së parë në mënyrë të plotë e ka vërtetuar gjendjen faktike dhe drejtë e ka 

zbatuar të ligjin material, ndërsa pretendimet e palëve janë në kundërshtim me provat që gjenden në 

shkresat e lëndës. 

           Prandaj bazuar në të lartcekurat, kjo gjykatë vlerëson se aktgjykimi i atakuar i gjykatës së 

shkallës së parë nuk ka të meta për shkak të së cilave nuk mund të vlerësohet ligjshmëria e tij, 

dispozitivi i aktgjykimit është i kuptueshëm, nuk është në kundërthënie me vetveten ose me arsyet e 

aktgjykimit dhe se aktgjykimi përmban arsye të mjaftuara dhe bindëse për gjendjen faktike dhe 

juridike, për të vendosur në këtë çështje juridike, të cilat në tërësi i aprovon edhe Gjykata  Komerciale- 

Dhomat e shkallës së dytë.   

            Nga të cekurat u vendos si në dispozitiv në bazë të nenit 195.1 nën pikën d), e lidhur me nenin 

200 të LPK-së.  

GJYKATA KOMERCIALE E KOSOVËS, 

Kom.Dh.Shk.II.nr.1496/2022, dt. 15.12.2022 

 

        KRYETARI I KOLEGJIT,  

                 Faton Bajrami ,d.v.   


