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C-IV-14-1110 

                                                                                                                

Parashtruesi i Ankesës 

J A Pejë 
 

kundër 

Pala kundërshtare 

Agjencia Kosovare e Privatizimit- (AKP) ( NSH “K K” në likuidim), Rr. ‘’Agim Ramadani’’  

nr.23,  Prishtinë.  

 

Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet në lidhje me Agjencinë 

Kosovare të Privatizimit (DHPGJS), sipas gjyqtarit Gazmend Sylaj, me 15 korrik 2021, lëshon 

këtë: 

 

A K T V E N D I M 

1.  Procedura në këtë çështje juridike ndërpritet për shkak të vdekjes së  parashtruesit të 

ankesës. 

 

2. Nuk caktohen shpenzime gjyqësore.  

 

Rrethanat faktike dhe procedurale 

 

Me 27 shkurt 2014, pranë DHPGJS, u parashtrua një ankesë grupore. 

 

Ankesa grupore sipas evidencës nga zyra e regjistrit është regjistruar dhe evidentohet për çdo 

ankues si një lëndë e veçantë. 

 

Në rastin konkret duke vepruar sipas ankesës së  ankuesit, e evidentuar sipas kësaj lënde, është 

kërkuar rishqyrtimi i Vendimit PEJ173-1256 datë 21 janar 2014 (në tekstin e mëtutjeshëm 

Vendimi) lëshuar nga ana e Autoritetit të Likuidimit të AKP ( në tekstin e mëtutjeshëm AL) 

me anë të cilit kërkesa e ankuesit për kompensim për tri (3) paga të papaguara  në shumë prej 

900.00 Euro, ndaj NSH “K”, është refuzuar.  

 

Ankuesi përfundimisht kërkon që ti njihet e drejta në kompensim. 

 

Kësaj Ankese i janë bashkangjitur: 

- Kopja e Vendimit të AL, dhe 
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- Lista e punëtorëve aktiv e parashtruar pranë Agjencisë me 25 qershor 2007. 

 

Me datë 22 mars 2021, gjykata, në pajtim me nenin 32.4 të LDHPGJS, lëshoi një urdhër në me 

të cilin avo N H, ju kërkua që të parashtroj kopjen e autorizimit, për përfaqësim në procedurën 

pranë DHPGJS. 

 

Me date 26 mars 2021, u parashtrua kopje e një autorizimi, të dhënë avokatit nga ana e vajzës 

së ankuesit, LA. Në po të njëjtin autorizim thuhet se: “baba ka vdek”. 

 

Duke vepruar sipas urdhrit të gjykatës, AKP 29 mars 2021 parashtroj përgjigjen. 

 

AKP propozoj që ankesa të hedhet si e papranueshme ose refuzohet si e pabazuar dhe Vendimi 

i AL të vërtetohet.  

 

Përgjigjes i është bashkangjitur: 

- Kopja e Vendimit mbi emërimin e Anëtarëve të AL. 

 

Me datë 08 qershor 2021 Gjykata tentoi që përfaqësuesit të ankuesit avokatit N H të ia dorëzoj 

mbrojtjen e AKP-së por pa sukses, nga fletë kthesa nga ana e personit zyrtar të postës është 

shënuar një vërejtje me shënimin:” marrësi gjendet ne burg”.  

 

Me datë 15 qershor 2021 Gjykata tentoi që  mbrojtjen  e AKP-së të ai dorëzoj ankuesit Jakup 

Avdyli, por  nga fletë kthesa nga ana e personit zyrtar të postës është shënuar një vërejtje me 

shënimin: ”pala ka vdekur”. 

Arsyetimi ligjor 

 

Procedura në këtë çështje juridike ndërpritet, për shkak të vdekjes së ankuesit. 

 

Neni 76.3 i Ligjit Nr.06-L-086 për DHPGJS parasheh: Në interpretimin dhe zbatimin e këtij 

ligji, kudo që është e nevojshme për të zgjidhur një çështje procedurale që nuk trajtohet 

mjaftueshëm me këtë ligj, Dhoma e Posaçme do të zbatojë mutatis mutandis dispozita përkatëse 

të Ligjit mbi Procedurën Kontestimore (LPK).  

 

Sipas dispozitës së nenit 277 pika (a) të LPK-së: Procesi gjyqësor ndërpritet: 

a) kur pala ndërgjyqëse vdes ose e humbë zotësinë procedurale, e nuk ka të caktuar përfaqësues 

me prokurë në gjykim; 

 

Ne vazhdim dispozita e nenit 280 par. 1 të LPK-së parasheh:  

Procedura që është ndërprerë për shkaqe të treguara në nenin 277 paragrafi 1 pika a)–d) të 

këtij ligji do të vazhdohet kur trashëgimtari, apo kujdestari i pasurisë trashëgimore, 

përfaqësuesi i ri ligjor, administratori i falimentimit apo pasardhësi juridik i personit juridik, 

e marrin përsipër procedurën apo kur i thërret gjykata ta bëjnë këtë, me propozimin e palës 

kundërshtare. 

 

Nga shkresat e lëndës, si ajo e Autorizimit të parashtruar dhe tentimit të dorëzimit të përgjigjes 

së AKP, thuhet se ankuesi ka vdekur. 

Andaj, duke u nisur nga gjendja e tillë e çështjes, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktvendimi, konform nenit 277 pika (a) dhe nenit 280 par. 1 të LPK. 
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Shpenzimet gjyqësore 
 

Pasi që procedura është ndërprerë në këtë fazë të procedurës nuk caktohen shpenzime 

gjyqësore. 

 

Andaj u vendos si në dispozitiv. 

 

Këshilla juridike 

Kundër këtij aktvendimi mund të parashtrohet ankesë me shkrim në Kolegjin e Apelit të 

DHPGJS brenda 15 ditëve nga pranimi i këtij aktgjykimi. Ankesa duhet të dorëzohet në bazë 

të nenit 9.6 të Ligjit për DHPGJS. 

 

 

___________________ 

Gazmend Sylaj, Gjyqtar 


