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      ASC-10-0057-A0001 

Ankuesit 

1. S.J,  

2. S.M.1,  

 

Të paditurit/ ankuesit 

1. S.M.2,  

2. M.T,  

3. V.N,  

4. D.S,  

5. I.D,  

 

Kundër 

 

E paditura/ ankuesja 

Agjencia Kosovare e Privatizimit  

rr. “Ilir Konushevci” nr. 8 Prishtinë 

        

 

Kolegji i Apelit i Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje që lidhen me 

Agjencinë Kosovare të Privatizimit (DHPGJS), i përbërë nga Mr. sc. Sahit Sylejmani gjyqtar 

kryesues, Vladimir Kanev, Sabri Halili, Ondrel Pridal dhe Ilmi Bajrami  gjyqtarë, duke vendosur 

lidhur me ankesën e AKP-së dhe të ankuesve Skender Jonuzi dhe Suzana Marković kundër 

Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së SCEL-09-0025 i datës 23 qershor 2010, 

në seancën vendimmarrëse të mbajtur më 1 dhjetor2016, lëshon këtë:  

 

AKTGJYKIM 

 

1. Ankesa e AKP-së e paraqitur kundër ankuesve S.M, M.T, V.N, D.S, I.D, të cilët me  

Aktgjykimin e Kolegjit të Specializuar SCEL-09-0025 të datës 23 qershor 2010,  

janë përfshirë në listën përfundimtare, është e pabazuar, dhe Aktgjykimi vërtetohet 

ndërsa këta ankues mbesin në listën përfundimtare . 

DHOMA E POSAÇME E 

GJYKATËS SUPREME 

TË KOSOVËS PËR 

ÇËSHTJE QË LIDHEN 

ME AGJENSINË 

KOSOVARE TË 

PRIVATIZIMIT 

SPECIAL CHAMBER OF 

THE SUPREME COURT 

OF KOSOVO ON 

PRIVATISATION AGENCY 

OF KOSOVO  RELATED 

MATTERS 

POSEBNA KOMORA 

VRHOVNOG SUDA 

KOSOVA ZA PITANJA 

KOJA SE ODNOSE NA 

KOSOVSKU 

AGENCIJU ZA 

PRIVATIZACIJU 
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2. Ankesa e ankuesit S.J  kundër Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar SCEL-09-

0025 të datës 23 qershor 2010, është e pabazuar. 

3. Ankesa e ankueses S.M kundër Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar SCEL-09-

0025 të datës 23 qershor 2010 është e bazuar, dhe AKP-ja urdhërohet që ta përfshijë 

atë  në listën përfundimtare të përfituesve nga privatizimit i NSH-së “K”, “H”. 

4. Nuk ngarkohen taksa gjyqësore për procedurë ankimore. 

 

Rrethanat procedurale dhe faktike 

 

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit (AKM) shpalli Valën 5 të Privatizimit, në të cilën ishte 

përfshirë Ndërmarrja Shoqërore (më tej e quajtur “NSH”) “K”,”H” në Prishtinë (e referuar edhe 

si NSH “H”) (më tej e quajtur “NSH”). Më 22 maj 2006 u miratua dhe hyri në fuqi kontrata e 

shitjes me privatizim.                                                   

 

Më 5, 6, 8 gusht 2009 Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) publikoi listën e punëtorëve me 

të drejta legjitime në gazetën në gjuhën serbe Blic dhe më 5, 6, 8 gusht 2009 në gazetën në 

gjuhën serbe Marketing. 

 

Më 6 dhe 8 gusht 2009 Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) publikoi listën e punëtorëve me 

të drejta legjitime në gazetën në gjuhën shqipe Kosova Sot; më 7 dhe 8 gusht 2009  në gazetën 

në gjuhën shqipe Infopress; më 6, 7, 8 gusht 2009 në gazetën në gjuhën shqipe Koha Ditore. 

Afati kohor për paraqitjen e ankesave ka skaduar më 28 gusht 2009.  

 

Më 20 gusht 2009, S.J (ankuesi nr. 3) ushtroi ankesë në Dhomën e Posaçme të Gjykatës 

Supreme të Kosovës për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit kundër AKP 

me të cilën ai kërkoi të përfshihet në listën e punëtorëve. Ankuesi paraqet se ai ishte i punësuar 

në NSH në periudhën mes  datës 1 tetor 1989 dhe 31 korrik 1999 dhe nga data 1 nëntor 1999 deri 

më 5 dhjetor 2004 si Udhëheqës i Shërbimeve Ligjore dhe Administrative. Pasi që ankuesi ishte 

në listën e pagave për më shumë se tre vite dhe nuk ishte përfshirë në listë, ai ndihej i 

diskriminuar. S.J ka dorëzuar një kopje të vërtetuar të librezës së tij të punës, një kopje të 

kontratës së tij të punës dhe Vendimin me të cilin është emëruar ushtrues detyre i drejtorit 

menaxhues. 

 

Ankesa i është dërguar Agjencisë Kosovare të Privatizimit më 24 gusht 2009. Në komentet me 

shkrim të datës 27 gusht 2009, AKP-ja parashtroi se ankesa duhet të refuzohet si e pabazuar 

sepse ankuesi nuk ishte i regjistruar si punëtor i NSH-së në kohën e privatizimit, më 22 maj 

2006. I padituri tregon se në Librin Amë nën numrin 537 shihet se S.J ishte në marrëdhënie pune 

në periudhën mes datës 10 tetor 1989 dhe 30 korrik 1990. AKP-ja erdhi në përfundim se të 

dhënat nga Libri Amë nuk korrespondojnë me të dhënat nga Libreza e punës. Sipas AKP-së 

ankuesi nuk i plotëson kushtet ligjore të nenit 10.4 dhe 10.6 të Rregullores së UNMIK-ut 

2003/13 dhe nuk duhet të konsiderohet si me të drejtë legjitime. 

Ankuesit i janë dërguar komentet me shkrim (24 shtator 2009) dhe më 28 shtator 2009 ai ushtroi 

përgjigje. Ai deklaroi se AKP-ja nuk kishte ofruar baza ligjore për përjashtimin e tij nga lista dhe 

nuk i kishte marrë parasysh faktet e rastit të tij. 
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Më 27 gusht 2009, S.M.1 (ankuesja nr. 9) ushtroi ankesë në Dhomën e Posaçme të Gjykatës 

Supreme kundër AKP me të cilën kërkoi të përfshihet në listën e punëtorëve të NSH-së “K”,”H”  

në bazë të faktit se ajo ishte e punësuar në NSH që nga data 26 tetor 1993 deri në qershor të vitit 

1999 kur nga frika për veten dhe familjen e saj u detyrua të largohet nga Kosova për shkak të 

gjendjes së vështirë së sigurisë. Ankuesja pohoi se i plotëson kushtet ligjore dhe fakti se ajo nuk 

figuron në listë është diskriminim në bazë të etnitetit të saj serb. Ajo ka dorëzuar një kopje të 

vërtetuar të librezës së saj të punës.  

 

Dhoma e Posaçme e dërgoi ankesën tek Agjencia Kosovare e Privatizimit më 3 shtator 2009. Në 

komentet (vërejtjet) me shkrim të datës 10 shtator 2009, AKP-ja parashtroi se ankesa duhet të 

refuzohet si e pabazuar sepse ankuesja nuk ishte e regjistruar si punëtore e NSH-së në kohën e 

privatizimit.  

 

Komentet me shkrim iu dërguan ankueses më 28 shtator 2009, por deri në ditën e seancës 

vendimmarrës nuk është ushtruar asnjë përgjigje. 

 

Më 25 gusht 2009, S.M.2 (ankuesja nr. 4) ushtroi ankesë në Dhomën e Posaçme të Gjykatës 

Supreme kundër AKP me të cilën ajo kërkoi të përfshihet në listën e punëtorëve në bazë të asaj 

se ajo ishte e punësuar në NSH dhe ishte në listën e pagave për më shumë se 3 vite: nga data 21 

korrik 1980 deri në qershor të vitit 1999 kur u largua nga Prishtina për shkak të gjendjes së 

vështirë të sigurisë. Ajo u largua nga Prishtina nga frika për jetën e saj dhe të familjes së saj. S. 

M pohon se e vetmja arsye pse emri i saj nuk është përfshirë në listë është diskriminimi në bazë 

të kombësisë së saj serbe. Ankuesja ka dorëzuar edhe një kopje të vërtetuar të librezës së punës. 

 

Dhoma e Posaçme e dërgoi ankesën tek AKP më 27 gusht 2009. E paditura i dorëzoi komentet 

me shkrim më 2 shtator 2009. Ajo kërkoi që ankesa të refuzohet si e pabazuar sepse ankuesja 

nuk ishte e regjistruar si punëtore e NSH-së në kohën e privatizimit. Sipas të paditurës, ankuesja 

nuk ka paraqitur dëshmi se ajo ishte e punësuar në NSH pas datës 21 korrik 1980 dhe nuk ka 

paraqitur dëshmi se ajo ishte diskriminuar. Pasi që libreza e punës është paraqitur në kopje të 

pavërtetuar, ajo nuk mund të pranohet si dëshmi përkatëse ligjore në kuptim të nenit 64.4 të UA-

së së UNMIK-ut 2006/17. AKP-ja propozoi që të kërkohet nga ankuesja të dorëzojë 

informacione dhe prova shtesë në lidhje me këtë. 

 

Ankueses i janë dërguar komentet me shkrim më 25 nëntor 2009 dhe ajo ushtroi përgjigje më 24 

dhjetor 2009, ndërsa afati kishte skaduar më 5 dhjetor 2009. Ankuesja deklaroi se kopja e 

bashkëngjitur e vërtetuar e librezës së saj të punës duhet të jetë dëshmi e mjaftueshme për 

punësimin e saj. Gjithashtu, ajo deklaroi se AKP-ja për hartimin e listës kishte kërkuar vetëm 

kopjet e (pavërtetuara të) librezave të punës. Ajo pohoi se pas vitit 1999 pjesëtarëve të etnitetit 

serb nuk u garantohej liria e lëvizjes, fakt ky që dihet shumë mirë dhe për këtë arsye ajo nuk 

ishte në gjendje të kthehej në punë.      

 

Më 27 gusht 2009, M.T (ankuesi nr. 5) ushtroi ankesë në Dhomën e Posaçme të Gjykatës 

Supreme kundër AKP me të cilën kërkon që të vërtetohet se ai ishte punëtor me të drejtë 

legjitime për përfitimin e 20% të ardhurave nga shitja e aksioneve të NSH “K”,”H”. Ai ka 

dorëzuar një kopje të vërtetuar të librezës së tij të punës dhe një kopje të palexueshme të 

vendimit të tij për punësim. 
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Më 3 shtator 2009, ankesa u dërgua tek i padituri. Në komentet me shkrim të datës 9 shtator 

2009, AKP-ja parashtron se ankesa duhet të refuzohet si e pabazuar sepse ankuesi nuk ishte i 

regjistruar si punëtor i NSH-së në kohën e privatizimit, më 22 maj 2006. Sipas mendimit të 

paditurës, ankuesi nuk kishte paraqitur dëshmi se ai ishte i punësuar në NSH pas vitit 1991 apo 

pas vitit 1999. E paditura pohoi gjithashtu se pretendimi i ankuesit për të qenit i diskriminuar, 

pasi që nuk është përcjellë me prova nuk mund të pranohet.  

 

Dhoma e Posaçme ia dërgoi ankuesit komentet me shkrim më 28 shtator 2009. Afati që ankuesi 

të ushtrojë përgjigje ndaj komenteve me shkrim të AKP-së kishte skaduar më 8 tetor 2009. Deri 

në ditën e seancës vendimmarrëse nuk është ushtruar asnjë përgjigje. 

 

Më 27 gusht 2009, V.N (ankuesja nr. 6) ushtroi ankesë në Dhomën e Posaçme të Gjykatës 

Supreme kundër AKP me të cilën kërkoi të përfshihet në listën e punëtorëve të ndërmarrjes 

“K”,”H” pasi që ajo ishte punëtore e kësaj NSH-je nga data 1 gusht 1981 deri në qershor të vitit 

1999 kur u detyrua të largohet nga Prishtina në qershor të vitit 1999 për shkak të gjendjes së 

vështirë së sigurisë dhe nga frika për jetën e saj dhe të familjes. Ankuesja paraqiti se fakti që ajo 

nuk figuron në listë është diskriminim në bazë të etnitetit të saj serb. Ajo ka dorëzuar një kopje të 

librezës së saj të punës që tregon se ajo ishte e punësuar në NSH nga data 1 gusht 1981 dhe është 

ende e hapur. 

 

Dhoma e Posaçme e dërgoi ankesën tek AKP-ja më 3 shtator 2009. Në komentet me shkrim të 

datës 7 shtator 2009, AKP-ja parashtroi se ankesa duhet të refuzohet si e pabazuar sepse 

ankuesja nuk ishte e regjistruar si punëtore e NSH-së në kohën e privatizimit, më 22 maj 2006. 

Sipas të paditurës ankuesja nuk kishte paraqitur dëshmi se ajo ishte e punësuar në NSH pas datës 

1 gusht 1981, respektivisht pas qershorit të vitit 1999 dhe nuk kishte paraqitur dëshminë se ajo 

ishte diskriminuar. 

 

Komentet me shkrim iu dërguan ankueses e cila ushtroi përgjigje më 11 dhjetor 2009.V.N pohoi 

se dëshmia për punësimin e saj është kopja e vërtetuar e librezës së saj të punës tashmë e 

bashkëngjitur në ankesë. Ajo gjithashtu theksoi se është fakt që dihet shumë mirë se pas vitit 

1999 pjesëtarëve të etnitetit serb nuk u garantohej liria e lëvizjes dhe për këtë arsye ajo nuk ishte 

në gjendje të kthehej në punë dhe se nuk kishte organizim të transportit për punëtorët e NSH-së.  

 

Më 27 gusht 2009, D.S (ankuesi nr. 7) ushtroi ankesë në Dhomën e Posaçme të Gjykatës 

Supreme kundër AKP me të cilën kërkoi të përfshihet në listën e punëtorëve pasi që ai ishte i 

punësuar në NSH nga data 14 qershor 1981 deri në qershor të vitit 1999 kur u largua nga 

Prishtina për shkak të gjendjes së vështirë të sigurisë dhe nga frika për jetën e tij dhe të familjes. 

Ai pohoi se i plotëson kushtet ligjore dhe fakti se ai nuk figuron në listë është diskriminim në 

bazë të etnitetit të tij serb. Ai ka dorëzuar një kopje të vërtetuar të librezës së tij të punës që 

tregon se ai ishte i punësuar në NSH nga data 14 qershor 1981 dhe është ende e hapur. 

 

Dhoma e Posaçme e dërgoi ankesën tek AKP-ja më 3 shtator 2009. Në komentet me shkrim të 

datës 9 shtator 2009, AKP-ja parashtroi se ankesa duhet të refuzohet si e pabazuar sepse ankuesi 

nuk ishte i regjistruar si punëtor i NSH-së në kohën e privatizimit. Sipas të paditurës ankuesi nuk 

kishte paraqitur dëshmi se ai ishte i punësuar në NSH pas datës 14 qershor 1981 dhe nuk kishte 

paraqitur dëshminë se ai ishte diskriminuar. 
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Komentet me shkrim iu dërguan ankuesit më 24 nëntor 2009. Në përgjigjen ndaj komenteve me 

shkrim të datës 4 dhjetor 2009 ankuesi pohoi se dëshmia për punësimin e tij në NSH është 

libreza e tij e punës. Ai parashtroi më tutje se ishte i detyruar të largohet nga Kosova në vitin 

1999 dhe për këtë arsye ai nuk ishte në gjendje të kthehej në punë. Ai deklaroi së është fakt i 

njohur se pas vitit 1999 pjesëtarëve të komunitetit serb nuk u garantohej liria e lëvizjes. Ankuesi 

theksoi se shtëpia e tij në fshatin D.J ishte shkatërruar dhe ai nuk kishte ku të jetonte në Kosovë. 

Fakti se ka pasur krime në fshatin e tij gjatë konfliktit mes serbëve dhe shqiptarëve është i 

njohur. Prandaj, ankuesi nuk mund të qëndronte dhe të vazhdonte të jetonte në fshatin e tij edhe 

pse ai nuk kishte marrë pjesë në konflikt. 

 

Më 27 gusht 2009, I.D (ankuesi nr. 8) ushtroi ankesë në Dhomën e Posaçme të Gjykatës 

Supreme kundër AKP  me të cilën kërkoi të përfshihet në listën e punëtorëve pasi që ai ishte i 

punësuar në NSH për shumë vite por u detyrua të largohet nga Kosova në vitin 1999 për shkak të 

gjendjes së vështirë të sigurisë. Ai pohoi se i plotësonte kushtet ligjore dhe fakti se ai nuk figuron 

në listë është diskriminim në bazë të etnitetit të tij serb. Ai ka dorëzuar një kopje të vërtetuar të 

librezës së tij të punës që tregon se ai ishte i punësuar në NSH nga data 1 mars 1985 dhe është 

ende e hapur. 

 

Dhoma e Posaçme e dërgoi ankesën tek AKP-ja më 3 shtator. Në komentet me shkrim të datës 

10 shtator 2009, AKP-ja deklaroi se ankesa duhet të refuzohet si e pabazuar sepse ankuesi nuk 

ishte i regjistruar si punëtor i NSH-së në kohën e privatizimit. Sipas të paditurës ankuesi nuk 

kishte paraqitur dëshmi se ai ishte i punësuar në NSH në kohën e privatizimit dhe nuk kishte 

paraqitur dëshminë se ai ishte diskriminuar. 

 

Komentet me shkrim iu dërguan ankuesit më 24 nëntor 2009. Afati që ankuesi të ushtrojë 

përgjigje ndaj komenteve me shkrim të AKP-së kishte skaduar më 4 dhjetor 2009. Deri në ditën 

e seancës vendimmarrëse nuk është ushtruar asnjë përgjigje. 

 

Më 2 tetor 2009, AKP-ja dorëzoi në Dhomën e Posaçme edhe: një kopje të Vendimit të 

Komisionit të AKP-së për Shqyrtimin e Ankesave, një kopje të dosjes SDR të NSH-së “K”,”H”, 

një kopje të Librit Amë të NSH-së. 

 

 

Në sqarimin shtesë të datës 29 janar 2010, AKP-ja parashtroi se në pajtim me Vendimin nr. 

1/1999 “Kolegjiumi profesionist” i NSH-së i ftoi të gjithë punëtorët që të kthehen në punë deri 

më 1 korrik 2000. Punëtorët që u kthyen në punë u përfshinë në këtë listë, ndërsa të tjerët u 

konsideruan si të pa interesuar për tu kthyer në punë. AKP-ja bashkëngjiti kopjet e publikimeve 

në shtyp si: Blici i datës 5, 6 dhe 8 gusht 2009, Kosova Sot e datës 6 dhe 8 gusht 2009, Infopress 

e datës 7, 8 gusht 2009, Koha Ditore e datës 6, 7 dhe 8 gusht 2009. AKP-ja sqaroi më tutje se pas 

vitit 1999 NSH-ja veproi me rreth 60% të kapacitetit të saj me 63 punëtorë. 

 

Më 30 qershor 2010, AKP-ja paraqiti gjithashtu se pas krijimit të Komisionit për Shqyrtimin e 

Listave të Punëtorëve të kryesuar nga anëtari i tij ndërkombëtar si dhe nga dy anëtarë vendorë, 

lista e punëtorëve nuk ka pësuar ndonjë ndryshim. AKP-ja ka bashkëngjitur Shënimin e 

Komenteve nga Komisioni për Shqyrtimin e Listave të Punëtorëve.   
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Faktet: 

 

 

Ankuesi S.J ishte i punësuar nga NSH-ja e privatizuar në periudhën mes datës 1 tetor 1989 dhe 

31 korrik 1990, si dhe mes datës 1 nëntor 1999 dhe 5 dhjetor 2004 (provë: libreza e punës e 

dorëzuar nga ankuesi). 

 

Ankuesja S.M ishte punësuar në NSH-në e privatizuar që nga data 21 korrik 1980. Libreza e saj 

e punës është ende e hapur. Në Librin Amë nën numrin 302 lidhur me ankuesen 4 nuk ka ndonjë 

vërejtje rreth përfundimit të marrëdhënies së saj të punës (provë: Libreza e punës e dorëzuar nga 

ankuesja, Libri Amë i dorëzuar nga i padituri nën numrin 302, fq.75). 

 

Ankuesi M. T ishte punësuar në NSH-në e privatizuar në periudhat mes datës 26 gusht 1980 dhe 

31 dhjetor 1980, 24 shkurt 1981 dhe 24 nëntor 1981, 11 mars 1982 dhe 11 dhjetor 1982, 28 mars 

1983 dhe 21 dhjetor 1983, 16 prill 1984 dhe 16 tetor 1984, 13 qershor 1985 dhe 7 tetor 1985, 8 

tetor 1985 dhe 13 dhjetor 1985 dhe në fund që nga data 6 maj 1986. Libreza e punës është e 

hapur (provë: Libreza e punës e dorëzuar nga ankuesi, Libri Amë i dorëzuar nga i padituri nën 

numrin 426, fq. 63). 

 

Ankuesja V.N ishte punësuar në NSH-në e privatizuar më 1 gusht 1981. Ajo ka punuar për 

ndërmarrjen deri në qershor të vitit 1999 kur nga frika për jetën e saj dhe të familjes u largua nga 

Kosova.  Libreza e punës nuk u mbyll asnjëherë. Në Librin Amë nuk ka ndonjë vërejtje rreth 

përfundimit të kontratës (provë: Libreza e punës e dorëzuar nga ankuesja, Libri Amë i dorëzuar 

nga i padituri nën numrin 386, fq. 69). 

 

Ankuesi D.S ishte i punësuar në NSH-në e privatizuar që nga data 14 qershor 1981 deri në 

qershor të vitit 1999, kur u largua nga Kosova për shkak të konfliktit ushtarak. Libreza e punës 

nuk u mbyll asnjëherë. Në Librin Amë nuk ka ndonjë vërejtje rreth përfundimit të kontratës 

(provë: Libreza e punës e dorëzuar nga ankuesi, Libri Amë i dorëzuar nga i padituri nën numrin 

362, fq. 69). 

 

Ankuesi I.D ishte i punësuar në NSH-në e privatizuar që nga data 1 mars 1985 deri në qershor të 

vitit 1999, kur u largua nga Kosova për shkak të konfliktit ushtarak. Libreza e punës nuk u mbyll 

asnjëherë. Në Librin Amë nuk ka ndonjë vërejtje rreth përfundimit të kontratës (provë: Libreza e 

punës e dorëzuar nga ankuesi, Libri Amë i dorëzuar nga i padituri nën numrin 306, fq. 65). 

 

Ankuesja S.M ishte e punësuar në NSH-në e privatizuar në periudhat mes datës 26 tetor 1993 

deri më 26 prill 1994, nga data 28 prill 1994 deri më 28 tetor 1994, nga data 1 nëntor 1994 deri 

më 1 maj 1995 dhe nga data 5 maj 1995. Libreza e punës e ankueses është e hapur (provë: 

Libreza e punës e dorëzuar nga ankuesja). 

 

Më 23 qershor 2010 DHPGJS-ja lëshoi aktgjykim dhe vendosi që të aprovojë ankesat e S. M, 

M.T, V.N, D.S, I.D si të bazuara. E paditura ishte urdhëruar që t’i përfshijë ata në listën 

përfundimtare të punëtorëve me të drejta legjitime për pjesën e 20 përqindëshit nga të ardhurat e 

privatizimit të NSH-së “K”,” H”. Ankesat e Rr.I, A.B, S.J, S.M, B.G, H.K, Xh.V (për të 

ndjerin A.V) dhe L.L ishin refuzuar të si pabazuara. Ankesa e R.B ishte refuzuar si e 

paafatshme.  
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Më 18 gusht 2010 APK-ja parashtroi ankesë kundër Aktgjykimit të DHPGJS-së të datës 23 

qershor 2010 përmes së cilit pjesërisht u aprovuan ankesat. Lënda ishte regjistruar si ASC-10-

0057-A0001. AKP-ja në ankesën e saj theksoi zbatimin e gabuar të së drejtës materiale si dhe 

vërtetimin e gabuar të gjendjes faktike. AKP-ja theksoi se arsyetimi i DHPGJS-së është bazuar 

në Nenin tani të shfuqizuar nr. 221, paragrafi 4 i Kodit të Procedurës Kontestimore i cili ishte 

zëvendësuar me Ligjin e Procedurës Kontestimore të Kosovës (Ligji nr. 03/L-006) dhe që ka 

hyrë në fuqi më 30 qershor 2008. AKP-ja gjithashtu thekson konstatimin e gabuar të faktit të 

diskriminimit kundër paditësve të cilët ishin përfshirë në listën e përfituesve. AKP-ja pohoi se 

faktet e përgjithshme dhe të rëndomta duhet të përfshihen në lëndët individuale.  

 

Më 19 gusht 2010 ankuesi S.J parashtroi ankesë kundër Aktvendimit të Kolegjit të Specializuar 

nr. SCEL-09-0025, i datës 23 qershor 2010. Ankesa ishte regjistruar me nr. ASC-10-0057-

A0002. Ankuesi pretendon vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të fakteve, shkelje të procedurës 

dhe zbatim të gabuar të së drejtës materiale.  

 

Më 30 gusht 2010 ankuesja S.M parashtroi ankesë kundër Aktvendimit të Kolegjit të 

Specializuar nr. SCEL-09-0025, i datës 23 qershor 2010. Ankesa ishte regjistruar me nr. ASC-

10-0057-A0003. Ankuesja pretendon se ka qenë punëtore e përhershme e NSH-së prej datës 5 

maj 1995 deri në qershor 1999 dhe se nuk e di se cilat kanë qenë arsyet që ndërprerja e 

marrëdhënies së saj të punës ishte regjistruar në librin e punës. Ajo i propozoi 5 dëshmitarë, të 

cilët janë ankues gjithashtu në atë rast – S.M, M.T, V.N, D.S, I.D, të cilët do të jenë në gjendje 

që të konfirmojnë deklaratën e saj.  

 

Më 22 shkurt 2012 ankesa e AKP-së iu është dorëzuar ankuesve.  

 

 

 

Më 22 shkurt 2016 DHPGJS urdhëroi: (1) ankesa e AKP-së e datës 18 gusht 2010 nr. ASC-10-

0057-A0001 dhe ankesa e Paditësit S. J  e datës 19 gusht 2010, nr. ASC-10-0057-A0002, që të 

dyja kundër Aktvendimit të Kolegjit të Specializuar nr. SCEL-09-0025, të datës 23 qershor 2010, 

t’u dorëzohet të paditurve: V.N dhe I.D. (2) Për më tepër DHPGJS-ja urdhëroi që ankesa e S. M 

e datës 30 gusht 2010, nr. ASC-10-0057-A0003 kundër Aktvendimit të Kolegjit të Specializuar 

nr. SCEL-09-0025, i datës 23 qershor 2010, t’u dërgohet të gjitha palëve.   

 

Urdhri i DHPGJS-së i datës 22 shkurt 2016 sa i përket ankesës së AKP-së dhe të ankuesit S. J siç 

është cekur pikën në 1 të këtij urdhri, me sukses iu është dorëzuar I.D dhe V.N. Lidhur me pikën 

2 të urdhrit, ankesa e paditësit S.M e datës 30 gusht 2010 iu është dorëzuar me sukses të gjitha 

palëve përveç Rr.I i cili e ka ndërruar vendbanimin e vet dhe S.J vendbanimi i së cilit është i 

panjohur.   

 

Vetëm paditësja – V.N  iu është përgjigjur urdhrit të lartpërmendur më 10 mars 2016 e cila e 

mbështet padinë e S.M dhe konfirmoi se kanë punuar së bashku për disa vite prej 1995 deri në 

qershor të vitit 1999. Lidhur me ankesën e ankuesit të dytë I.D, ai konfirmon se ka punuar me të 

por nuk ishte në gjendje që të ofronte të dhëna.  
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Arsyetimi ligjor:  

 

 

Kolegji i Apelit vendosi që të mos e mbajë pjesën gojore të procedurës, në bazë të nenit 64.1 të 

Shtojcës së Ligjit nr. 04/L-033 i Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për 

çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit. 

 

Ankesa e AKP-së është e pranueshme po e pabazuar. Pavarësisht referimit të ligjit veçse të 

shfuqizuar, Kolegji i Specializuar saktë i ka zbatuar dispozitat procedurale dhe materiale. Kolegji 

i Apelit i mbështetë të gjeturat e shkallës së parë se të gjithë ankuesit të cilët kanë qenë të 

suksesshëm, kanë qenë duke punuar në NSH-në përkatëse deri në qershor të vitit 1999 dhe i kanë 

librezat e punës të hapura. Përkeqësimi i shpejtë dhe dramatik i sigurisë për pjesëtarët e 

nacionalitetit serb në Kosovë pas arritjes së forcave ndërkombëtare, është fakt i mirënjohur dhe 

duhet të konsiderohet si njoftim gjyqësor. Në përputhje me praktikën e themeluar kaherë të 

Kolegjit të Apelit të DHPGJS-së, mungesa e sigurisë është baras me diskriminim. Të gjithë 

paditësit, ankesat e të cilëve janë aprovuar në shkallë të parë, janë të pakicës serbe dhe se ata në 

mënyrë eksplicite kanë pretenduar diskriminimin.   

 

 

Ankesa e ankuesit S. J  është e pranueshme por e pabazuar. Dëshmitë nxjerrin në pah se ai ka 

punuar në NSH gjatë periudhës pas qershorit 1999 por e ka ndërprerë para datës së privatizimit. 

Prandaj, shkalla e dytë ndan mendimin e njëjtë me shkallën e parë sa i përket këtij ankuesi.  

 

Ankesa e S. M është e pranueshme dhe e bazuar. Me të vërtetë në librin amzë të NSH-së, është 

në shënim nr. 602 e datës 1 maj 1995 për largimin e saj për shkak të përfundimit të kohëzgjatjes 

së kontratës. Por në librezën e ankueses është një e dhënë lidhur me kontratën e re e cila ishte 

lidhur vetëm 3 ditë më vonë. Gjykata e konsideron këtë si provë se ajo ka punuar pas datës së 

shënimit nr. 602 dhe deri në qershor të vitit 1999. S.M në mënyrë eksplicite pohon diskriminimin 

dhe se si pjesëtare e nacionalitetit serb duhet të konsiderohet në të njëjtën mënyrë sikurse 

paditësit tjerë, ankesat e të cilëve ishin aprovuar nga shkalla e parë.   

 

Siç u cek më sipër, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi.  
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Taksat gjyqësore  

 

 

Nuk ngarkohen taksa gjyqësore për procedurë gjyqësore sepse plani i aprovuar për taksa 

gjyqësore të DHPGJS-së, i cili ka hyrë në fuqi më 27 mars 2014 nuk mund të zbatohet në 

mënyrë retroaktive për lëndët në pritje.  

 

Vendosur nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, më 1 dhjetor 2016. 

 

Mr. sc. Sahit Sylejmani, Gjyqtar Kryesues      
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