
Në ankesën e :                                                                         AC-I-15-0194 

 

                                                                          Ankuesit në shkallë të dytë 

 

A0001 D. (V) Đ R,  Zaječara. 

A0003 F. Z,  Skenderaj. 

A0004 S. K, Kraljev, Serbi 

A0005 M. R, Kraljev, Serbi. 

A0006 Veselinka J. A, Mali i Zi. 

A0007 V.  B, Mali i Zi. 

A0008 G. V V, Budva, Mali i Zi 

 

Kundër:                                           

                                                                            E paditura/Ankuesja    

A0002 Agjencia Kosovare e Privatizimit, Rr. “Agim Ramadani” nr. 23, 

Prishtinë. 

 

Kundër:                                           

                                                                        Ankuesit në shkallë të parë 

  

C-0008-N. G. 

C-0010-Lj. K. 

C-0012-P. Gj. 

C-0025-O. K. 

C-0029-M. A. 

 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA –REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 



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 

Ilmi Bajrami gjyqtar kryesues, Sabri Halili dhe Mr. Sc. Sahit Sylejmani gjyqtarë, 

duke vendosur lidhur me ankesën e ankuesve, të parashtruar kundër Aktgjykimit 

të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së, C-II-14-0030 të datës 11 Gusht 2015, 

në seancën vendimmarrëse të mbajtur më 27 shkurt 2020,  lëshon këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. Ankesa e ankuesit A0003 aprovohet si e bazuar, ndryshohet 

Aktgjykimi i Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së C-II-14-0030 i 

datës 11 gusht 2015, dhe obligohet AKP që punëtorin e cekur ta 

përfshijë në listën përfundimtare për të drejtat legjitime të 20% 

nga privatizimi i NSH-së. 

II. Ankesat e ankuesve  A0001, A0002, A0004, A0005, A0006, A0007 

dhe A0008  refuzohen si të pabazuara, dhe vërtetohet Aktgjykimi i 

Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së C-II-14-0030 i datës 11 

gusht 2015. 

III. Nuk caktohen taksa gjyqësore për procedurën ankimore. 

 

 

Rrethanat procedurale dhe gjendja faktike 

 

Ndërmarrja Shoqërore NSH ”E D” në Gjakovë  është privatizuar  më 14.08.2012. 

 

Lista përfundimtare e punëtorëve me të drejta legjitime ishte publikuar më 

27,28, (shkurt), 01,02 (mars) 2014 në gazetën ”Koha Ditore”,  dhe me datë 

27,28, (shkurt), 01,02 (mars) 2014 në gazetën “Danas” 

 

Afati i fundit  për paraqitjen e ankesave në DHPGJS ka qenë data 22.03.2014. 

 

Ndaj listës përfundimtare të AKP-së për punëtoret e kualifikuar, përfitues  të 20 

përqindëshit të të ardhurave nga privatizimi i NSH ”E D” në Gjakovë, në DHPGJS 

janë paraqitur 38 ankesa.  



 

Me datë 11 gusht 2015 Kolegji i Specializuar i DHPGJS-së nxori Aktgjykimin C-

II-14-0030  me të cilin: 

 

-I- Ankesat e C0001 E. (D) K, C0003 V. B Ll, C0008 N. (F) G, C0009 Tushe 

(Avdyl) L. K, C0010 Lj. K, C0012 P. Gj, C0025 O. (S) K dhe C0029 M. (E) A, janë 

aprovuar si  të bazuara.  

 

- II- Ankesat e C0002 F. (J) Z, C0004 V. J A, C0005 V.B C0006 B. (B) Š, C0007 

A. K, C0011 V. S D, C0013 S. M Đ, C0014 O. (Lj) Đ K, C0015 Z. (S) Đ, C0016 M. 

(B) B, C0017 R.(M) J, C0018 B. (S) M, C0019 L. (G) M, C0020 S. P K, C0021 D. 

(S) V, C0022 S. U, C0023 V. (V) B C0024 V. (R) J A, C0026 D. (I) S, C0027 J. B 

B, C0028, M. (A) R, C0030 I. G, C0032 M. B,dhe C0033 G. (S) V. V. Janë 

refuzuar si të pa bazuara. 

 

-III- Ankesat e C0031 D. (V) Đ, C0035 M. D,  C0036 H. Z, C0037 S. K, dhe 

C0038 A. A. Janë hedhur poshtë si të pa pranueshme. 

 

-IV- Ankesa me numër C-0034-H. G, është futur gabimisht ne lëndën C-II-14-

0030 për 20%, është bartur panelit C-IV. 

 

Ndaj këtij Aktgjykimi të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së C-II-14-0030 të 

datës 11 Gusht 2015, janë paraqitur 08 ankesa, A0001 (C31) D. Đ R,  A0002 

ankesa  e AKP-së, A0003 (C02) F. Z, A0004 (C37) S. K, A0005 (C28) M. R, 

A0006 (C24) V. J A, A0007 (C23) V. B, dhe  A0008 (C33) G. V V. 

 

 

Më datë 16 shtator 2015 Ankuesja  A0001 D. Đ R, ka parashtruar ankesë 

kundër Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së  C-II-14-0030 të 

datës 11 Gusht 2015. Ankuesja pohon se në Aktgjykimin e shkallës së parë 

ankesa refuzohet si e pa pranuar sepse ankesa është paraqitur jashtë afatit 

ligjor. Ankuesja ka pohuar  se nga Republika e Serbisë është e pa mundur  

dërgesa postare në adresë të Gjykatës Supreme të Kosovës. Tutje ajo ka pohuar 

se më datë 19.03.2014 kam tentuar që përmes postes së Serbisë të dërgojë 

ankesën tek Dhoma  e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës, por një gjë e 



tillë  ishte e pa mundur. Theksojë se ankesa ime është jashtë afatit për shkak të 

fuqisë madhore dhe se qëllimi i afatit nuk ka qenë i qëllimshëm. 

 

AKP-ja ankesën e ka pranuar më datë 08.05.2017 dhe ndaj te njëjtës  nuk ka 

parashtruar përgjigje . 

 

 

Më datë 18 shtator  2015 Ankuesi A0002 Agjencia Kosovare e Privatizimit 

ka parashtruar ankesë dhe atë pjesërisht kundër pikës –I- të dispozitivit të  

Aktgjykimit , C-II-14-0030 të datës 11 Gusht 2015, përveç ankuesve  C0001 E. 

K, C0003 V. B L, dhe C0009 T. L K, për shkak të siç thuhet, vërtetimit të gabuar 

të gjendjes faktike, dhe aplikimit të gabuar të së drejtës materiale dhe i 

propozon Kolegjit të Apelit i Dhomës së Posaçme ta aprovojë ankesën  si te 

bazuar, dhe anulon  Aktgjykimin  e shkalles së parë:  C-II-14-0030 të datës 11 

Gusht 2015. AKP gjithashtu deklaron se ankuesit C0008 N. (F) G, C0012 P. Gj 

dhe C0029 M. (E) A nuk i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të 

ardhurave nga privatizimi i NSH-së sepse librezat e punës janë të pa vërtetuara, 

por Gjykata në bazë të librezave të punës të pa vërtetuara ua ka  aprovuar 

ankesat e tyre. Ndërsa për ankuesit C0010 Lj. K dhe C0025 O. (S) K, gjykata 

aprovon ankesat e tyre në bazë të diskriminimit. AKP ka pohuar se  gjykata 

ankesat e ankuesve i pohon si të bazuara pa asnjë fakt relevant në bazë të cilit 

do të ishte vërtetuar diskriminimi dhe pa ofruar nga ankuesi fakte dhe prova nga 

të cilat mund të parashikohet diskriminimi direkt apo indirekt në pajtim me 

nenin 8.1 i ligjit kundër diskriminimit. Andaj si pasojë e vërtetimit të gabuar dhe 

arbitrar të gjendjes faktike, pason edhe aplikimi i gabuar i të drejtës materiale, 

respektivisht deri te aplikimi i të drejtave të cilat nuk i takojnë ankuesve, e në të 

cilat bazohet arsyetimi i pikës I të aktgjykimit të atakuar. 

 

Ankesa e AKP-së  i është dorëzuar palëve kundërshtare. 

 

Më datë 28.09.2015 ankuesi  (C8) N. G, ka dorëzuar një parashtresë në 

DHPGJS, dhe i përgjigjet ankesës se AKP-së. Në përgjigjen në ankesë i njëjti 

deklaron se libreza e tij e punës është e vërtetuar dhe këtë e vërteton 

ekzemplari që gjendet në dosjen e lëndës në Gjykatë dhe tek AKP-ja.  

 



Më datë 30.09.2015 ankuesi (C29) N. A (në emër të bashkëshortit të saj të 

ndjerë M. A), ka dorëzuar një parashtresë në DHPGJS, dhe i përgjigjet ankesës 

se AKP-së. Në përgjigjen në ankesë i njëjti deklaron se libreza e tij e punës 

është e vërtetuar dhe këtë e vërteton ekzemplari që gjendet në dosjen e lëndës 

në Gjykatë dhe tek AKP-ja.  

 

Më datë 26.05.2016 ankuesi  (C25) O. K, ka dorëzuar një parashtresë në 

DHPGJS, dhe i përgjigjet ankesës se AKP-së. Në përgjigjen në ankesë ka kërkuar 

që ankesa e AKP-së të refuzohet si e pabazuar, dhe të vërtetohet Aktgjykimi i 

ankimuar si i drejtë dhe i bazuar me ligj.  

 

 

Më datë 18 shtator 2015 Ankuesi A0003 F. Z ka parashtruar ankesë kundër 

Aktgjykimit, C-II-14-0030 të datës 11 Gusht 2015, për shkak të siç thuhet, 

vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike. Ankuesi pohon  se ka 

parashtruar ankese në afatin ligjor dhe nuk është e vërtetë se jam vonuar, ai 

pohon se është lajmëruar në çdo fazë deri sa u  privatizua, dhe kam dëshmitarë 

që jam lajmëruar dhe këtë e din H. H  nga Gjakova, por në momentin kur është 

shpallë në gazetë unë nuk kam mundur të informohem sepse kam qene tek të 

afërmit në botën e jashtme. Ankuesi i propozon Kolegjit të Apelit që të prish 

Aktgjykimin C-II-14-0030 të datës 11 Gusht 2015, dhe lënda të kthehet në 

rigjykim.  

 

AKP-ja ankesën e ka pranuar më datë 08.05.2017 dhe ndaj te njëjtës  nuk ka 

parashtruar përgjigje . 

 

 

Më datë 22 shtator 2015  ankuesja  A0004 S. K, ka parashtruar ankesë kundër 

Aktgjykimit, C-II-14-0030 të datës 11 gusht 2015, për shkak të vërtetimit të 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, si dhe për shkak të zbatimit të së 

drejtës materiale. Ankuesja pohon  se unë jam larguar nga shtëpia, nga puna  

dhe nga Kosova si pasojë e forcës madhore (VIS MAJOR) e jo nga dëshira. Në 

Aktgjykim pretendohet se ankesën e kam parashtruar jashtë afatit të fundit  i cili 

ka skaduar me 22.03.2014, dhe se unë e kisha parashtruar ankesën me 

10.04.2014. Unë kisha probleme shëndetësore dhe jam e varur nga terapia 



mjekësore e vazhdueshme. Për shkak të gjendjes jo të mirë shëndetësore kisha 

marramendje të shpeshta nuk isha në gjendje të ankohem ndaj listës së 

përmendur të punëtoreve. Kjo vërtetohet edhe me të dhënat e mia, sepse si 

pasojë e marramendjeve jam rrezuar me ç ‘rast  kam lënduar nyjat, kockat dhe 

shpinën dhe tani kam mundësin që të bashkëngjisë edhe kopjen e librezës 

shëndetësore numër 137382, e cila është e lëshuar me date 08.04.1989. E 

njëjta prezanton Raportin Radiologjik të datës 02.05.2014, dhe raportin 

specialistik me 02.05.2014. Andaj i propozojë Kolegjit të Apelit  të anulojë 

Aktgjykimin  e shkallës së I, dhe të vendosë që unë të përfshihem në listën 

përfundimtare të punëtoreve për të përfituar 20 % të të ardhurave nga 

privatizimi i NSH-së ”E D” nga Gjakova. 

 

AKP-ja ankesën e ka pranuar më datë 08.05.2017 dhe ndaj te njëjtës  nuk ka 

parashtruar përgjigje . 

 

Më datë 22 shtator 2015 ankuesja  A0005 M. R, ka parashtruar ankesë kundër 

Aktgjykimit, C-II-14-0030 të datës 11 Gusht 2015, për shkak të shkeljeve të 

dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të 

gjendjes faktike, si dhe për shkak të zbatimit të së drejtës materiale. Ankuesja 

pohon  se ka punuar vazhdimisht në NSH ”E D” nga Gjakova nga data 

24.10.1974 deri në vitin 1999, pas së cilit vit, për shkak të rrethanave të 

njohura dhe rrezikut të drejtpërdrejtë të luftës me duhej të largohem nga vendi 

im i punës. Për të pasur prova të punësimit e kërkova librezën time të punës nga 

lidershipi i atëhershëm, i cili më lëshoi librezën time të punës dhe pa dijeninë 

time e kishte mbyllur marrëdhënien e punës. Vetëm pas disa kohe kam vërejtur 

se libreza ime e punës ishte mbyllur gabimisht, edhe pse vazhdoja të punoja në 

NSH-në E D nga Gjakova. Andaj i propozojë Kolegjit të Apelit  të anulojë 

Aktgjykimin  e shkallës së I, dhe të vendosë që unë të përfshihem në listën 

përfundimtare të punëtoreve për të përfituar 20 % të të ardhurave nga 

privatizimi i NSH-së ”E D” nga Gjakova. 

 

AKP-ja ankesën e ka pranuar më datë 08.05.2017 dhe ndaj te njëjtës  nuk ka 

parashtruar përgjigje . 

 



Më datë 22 shtator 2015 ankuesja  A0006 V. J A ka parashtruar ankesë kundër 

Aktgjykimit, C-II-14-0030 të datës 11 Gusht 2015, për shkak të shkeljeve të 

dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të 

gjendjes faktike, si dhe për shkak të zbatimit të së drejtës materiale. Ankuesja 

pohon  se ka punuar vazhdimisht në NSH ”E D” nga Gjakova nga viti 1984 deri 

në qershor 1999, pas së cilit vit, për shkak të rrethanave të njohura dhe rrezikut 

të drejtpërdrejtë të luftës me duhej të largohem nga vendi im i punës. Andaj i 

propozojë Kolegjit të Apelit  të anulojë Aktgjykimin  e shkallës së I, dhe të 

vendosë që unë të përfshihem në listën përfundimtare të punëtorëve për të 

përfituar 20 % të të ardhurave nga privatizimi i NSH-së ”E D” nga Gjakova. 

 

AKP-ja ankesën e ka pranuar më datë 08.05.2017 dhe ndaj të njëjtës  nuk ka 

parashtruar përgjigje . 

 

Më datë 22 shtator 2015  ankuesja  A0007 V. B, ka parashtruar ankesë kundër 

Aktgjykimit, C-II-14-0030 të datës 11 Gusht 2015, për shkak të siç thuhet, 

shkeljeve të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit të gabuar dhe jo 

të plotë të gjendjes faktike, si dhe për shkak të zbatimit të së drejtës materiale. 

Ankuesja pohon  se ka punuar vazhdimisht në NSH ”E D” nga Gjakova nga viti 

1966 deri në qershor 1999, pas së cilit vit, për shkak të rrethanave të njohura 

dhe rrezikut të drejtpërdrejtë të luftës me duhej të largohem nga vendi im i 

punës. Andaj i propozojë Kolegjit të Apelit  të anulojë Aktgjykimin  e shkallës së 

I, dhe të vendosë që unë të përfshihem në listën përfundimtare të punëtorëve 

për të përfituar 20 % të të ardhurave nga privatizimi i NSH-së ”E D” nga 

Gjakova. 

 

AKP-ja ankesën e ka pranuar më datë 08.05.2017 dhe ndaj te njëjtës  nuk ka 

parashtruar përgjigje . 

 

Më datë 22.09.2015 Ankuesja  A0008 G. V V, ka parashtruar ankesë kundër 

Aktgjykimit, C-II-14-0030 të datës 11 Gusht 2015, për shkak të siç thuhet, 

shkeljeve të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit të gabuar dhe jo 

të plotë të gjendjes faktike, si dhe për shkak të zbatimit të së drejtës materiale. 

Ankuesja pohon  se ka punuar vazhdimisht në NSH ”E D” nga Gjakova deri në 

vitin 1999, pas së cilit vit për shkak të rrethanave të njohura dhe rrezikut të 



drejtpërdrejtë të luftës me duhej të largohem nga vendi im i punës. Andaj i 

propozojë Kolegjit të Apelit  të anulojë Aktgjykimin  e shkallës së I, dhe të 

vendosë që unë të përfshihem në listën përfundimtare të punëtoreve për të 

përfituar 20 % të të ardhurave nga privatizimi u NSH-së ”E D” nga Gjakova. 

 

AKP-ja ankesën e ka pranuar më datë 08.05.2017 dhe ndaj te njëjtës  nuk ka 

parashtruar përgjigje . 

 

 

Arsyetimi ligjor 

 

Ankesa A0003 aprovohet si e bazuar. 

Ankesat e ankuesve A0001, A0002, A0005, A0006, A0007 dhe A0008  refuzohen 

si të pabazuara. 

Ankesa dhe A0004, hedhet poshtë si e pa pranueshme. 

 

Në bazë të nenit 64.1 të Shtojcës së Ligjit të Republikës së Kosovës nr. 04/L-033 

mbi Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për Çështjet lidhur me 

Agjencinë Kosovare të Privatizimit (Shtojca), Kolegji i Apelit vendos që të heq 

dorë nga pjesa gojore e procedurës.  

 

Meritat e ankesave dhe vlerësimi i kolegjit të Apelit 

 

Ankuesja  A0001 D. Đ R C0031,  më datë 24 mars 2014 kishte  parashtruar 

ankesë listës përfundimtare për të drejtat legjitime të 20% nga privatizimi i 

NSH.  Ankuesja ka pohuar se ka punuar në NSH që nga data 10.04.1984 deri më 

07.12.1998. Ankuesja kishte bashkangjitur kopjen e librezës së punës nr. 38015 

(numri shumë pak i lexueshëm). 

 

AKP në përgjigjen e saj kishte pohuar e  njëjta duhet të hedhet poshtë si e 

papranueshme pasi që ishte parashtruar pas afatit ligjor për parashtrimin e 

ankesave.  

 

Kolegji i Specializuar lidhur me ankesën e ankueses kishte konstatuar se data e 

fundit e parashtrimit të ankesës ka qenë data 22.03.2014, kurse ankuesja ka 



parashtruar ankesë me datë 24.03.2014, jashtë afatit , andaj ankesën e saj e ka 

hedhur poshtë si të papranueshme. 

 

Kolegji i Apelit vlerëson se Kolegji i Specializuar saktë ka vendosur kur e  ka 

hedhur poshtë si të papranueshme ankesën e ankueses  C-0031, sepse ankuesja 

ka parashtruar ankesë jashtë afatit të paraparë ligjor. Afati i fundit për 

parashtrimin e ankesës ishte data 22.03.2014 ndërsa ankuesja ka parashtruar 

ankesë pas afatit ligjor me datë 24.03.2014.  E njëjta përveç aspektit deklarativ 

nuk prezanton kurrfarë fakti apo dëshmi për të dëshmuar arsyet e vonesës për 

Kolegjin e Specializuar, e as  para Kolegjit të Apelit nuk afron ndonjë fakt apo 

dëshmi me të cilën sqaron  arsyet  e vonesës.  

 

Andaj ankesa e ankueses refuzohet si e pabazuar dhe vërtetohet Aktgjykimi i 

Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së, C-II-14-0030 i  datës 11.08.2015 lidhur 

me këtë ankuese.   

 
   
Ankuesi A0002 Agjencia Kosovare e Privatizimit më datë 18.09.2015  ka 

parashtruar ankesë dhe atë pjesërisht kundër pikës –I- të dispozitivit të  

Aktgjykimit , C-II-14-0030 të datës 11 Gusht 2015, përveç ankuesve  C0001 E. 

K, C0003 V. B. L, dhe C0009 T. L K, për shkak të vërtetimit të gabuar të 

gjendjes faktike, dhe aplikimit të gabuar të së drejtës materiale dhe i propozon 

Kolegjit të Apelit i Dhomës së Posaçme ta aprovojë ankesën  si te bazuar, dhe 

anulon  Aktgjykimin  e shkalles së parë:  C-II-14-0030 të datës 11 Gusht 2015.  

 

Kolegji i Apelit   shqyrtoi secilën ankesë si në vijim: 

 

Ankuesi në shkallë të parë C-0008, N. G më 14.03.2014 (dorëzuar me postë me 

12.03.2014) ka parashtruar ankese pranë Dhomës se Posaçme të Gjykatës 

Supreme, kundër Agjencisë Kosovare te Privatizimit, duke kërkuar përfshirjen në 

listën përfundimtare të punëtoreve për të marr pjesën e të ardhurave nga 

privatizimi i NSH”E D” Gjakovë. Ankuesi ka kërkuar që ti njihet e drejta në 

përfitimin e 20 %. Ankuesi pohon se në këtë ndërmarrje ka filluar punën më 

datë 09.02.1987 deri në mbylljen e librezës së punesa me 07.09.2012.  Ankesës 

ia kishte bashkangjitur librezën e punës nr 32721 me të cilën shihet se ai ka 



filluar punën në NSH 09.02.1987 deri më 07.09.2012, kopjen e letërnjoftimit, 

kopjen e kartelës bankare, një Aktvendim nr. 12649 të NSH-së datë 07.10.1988. 

 

Kolegji i Specializuar i DHPGJS lidhur me këtë ankues kishte konstatuar se i 

njëjti ka dorëzuar ankesën brenda afatit të caktuar kohor, dhe i plotëson kushtet 

e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 të ndryshuar andaj ankesën e 

aprovon si të bazuar. 

 

Kolegji i Apelit, pas shikimit të shkresave të lëndës vjen në përfundim se ankesa 

e ankuesit në shkallë të parë C-0008, N. G është e bazuar dhe vlerësimi i 

Kolegjit të Specializuar është i drejtë.  Ankuesi mjaftueshëm ka vërtetuar 

marrëdhënien e tij të punës në NSH në kohën e privatizimit me dokumentet e 

sjella.  Në bazë të nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut  2003/13, punëtori 

konsiderohet si legjitim nëse është i regjistruar si punëtor i ndërmarrjes në 

pronësi shoqërore në kohën e privatizimit dhe nëse konstatohet se ka qenë në 

listën e pagave të ndërmarrjes për jo më pak se tri (3) vite.  

 

Prandaj Kolegji i Apelit vlerëson se kriteret ligjore në bazë të nenit 10.4 të 

Rregullores së UNMIK-ut  2003/13 e ndryshuar me Rregulloren 2004/45 janë 

plotësuar.  

 

Nga këto arsye ankesa e AKP-së lidhur me këtë ankues është e  pa  bazuar dhe 

vërtetohet pika - I- e dispozitivit  të Aktgjykimit të ankimuar  si e drejtë  dhe e 

bazuar me ligj. 

 

 

Ankuesja në shkallë të parë C-0010, Lj. K më 17.03.2014  ka paraqitur ankesë 

pranë Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme, kundër Agjencisë Kosovare te 

Privatizimit, duke kërkuar përfshirjen në listën përfundimtare të punëtoreve, për 

të marrë pjesën e të ardhurave nga privatizimi i NSH ”E D” Gjakovë. Ankuesja 

ka pohuar se në këtë ndërmarrje ka punuar prej 05.02.1985 deri në Qershor 

1999, kur është dashur ta lëshoj Kosovën për rrethana të njohura 

ndërkombëtarisht. 

 



Kolegji i Specializuar lidhur me këtë ankuese ka konstatuar se  në bazë të 

librezës së punës e njëjta shihet se ka filluar punën në NSH me datë 

05.02.1985, libreza është ende e hapur. Mirëpo duke pasur parasysh  gjendjen  

e sigurisë së pasluftës në Kosovë  e cila konsiderohet të ketë qenë e vështirë , 

andaj edhe nuk ka mundur të vazhdojë punësimin në NSH. Andaj ankesën e 

ankueses e ka aprovuar si të bazuar. 

 

Kolegji i Apelit vlerëson si të drejtë dhe të bazuar në ligj përfundimin e Kolegjit 

të Specializuar lidhur me këtë ankuese. Nga gjendja faktike e vërtetuar dhe nga 

shkresat e lëndës, përkatësisht nga kopja e librezës së punës shihet që ankuesja 

ka krijuar marrëdhënie punë në NSH dhe ka qenë punëtore e NSH-së nga data 

05.02.1985  dhe e cila është e hapur, po ashtu ankuesja ka pohuar se pas vitit 

1999 për shkak të sigurisë nuk ka mundur të kthehet në vendin e tij të punës. 

Kolegji i Apelit vlerëson se koha kur ankuesja pretendon se nuk ka mundur të 

kthehet në vendin e saj të punës, ka qenë kohë që ka mbizotëruar pasiguria e 

kësaj ankuesje  për vetën dhe familjen e saj për shkak të përkatësisë etnike që 

ka dhe se kjo pasiguri për punëtoret e nacionalitetit serb ka vazhduar edhe pas 

përfundimit të luftës, andaj nga kjo vie përfundimi se ankuesja  ka qenë e 

diskriminuar sa i përket vazhdimit të marrëdhënies së punës dhe kësisoj 

ankuesja i plotëson kushtet ligjore nga neni 10.4 i Rregullores së UNMIK-ut 

2003/13 të ndryshuar për tu përshirë në listën përfundimtare të të punësuarve 

me të drejta legjitime. Deri tek ky përfundim vie edhe për faktin se e paditura 

me asnjë provë nuk e dëshmon faktin se ankuesja nuk ka ofruar shërbime për 

NSH, e njëjta nuk i është nënshtruar diskriminimit sa i përket vazhdimit të 

marrëdhënies së punës, apo se të njëjtës  ia ka ndërprerë marrëdhënien e 

punës.   

 

 Nga këto arsye ankesa e AKP-së lidhur me këtë ankuese refuzohet si e pa 

bazuar dhe vërtetohet pika e -I- e dispozitivit të Aktgjykimit të ankimuar si i 

drejtë dhe i bazuar në ligj. 

  

 

Ankuesi në shkallë të parë C-0012, P. Gj më 17.03.2014 ka paraqitur ankesë 

pranë Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme, kundër Agjencisë Kosovare te 

Privatizimit duke kërkuar përfshirjen në listën përfundimtare të punëtoreve, për 



të marrë pjesën e të ardhurave nga privatizimi i NSH ”E D” Gjakovë. Ankuesi 

pohon se në këtë ndërmarrje ka punuar më gjatë se 30 vjet e deri në privatizim.  

 

Kolegji i Specializuar lidhur me këtë ankues ka konstatuar se i njëjti ka dorëzuar 

ankesën brenda afatit kohor, dhe se i njëjti i plotëson kushtet e parapara të 

nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut  2003/13, për tu përfshirë në listën 

përfundimtare për të drejtat legjitime të 20%, andaj ankesën e ka aprovuar si të 

bazuar.  

 

Kolegji i Apelit, pas shikimit të shkresave të lëndës vjen në përfundim se ankesa 

e ankuesit në shkallë të parë C-0012 P. Gj është e bazuar dhe vlerësimi i 

Kolegjit të Specializuar është i drejtë.  Ankuesi mjaftueshëm ka vërtetuar 

marrëdhënien e tij të punës në NSH në kohën e privatizimit me dokumentet e 

sjella.  Në bazë të nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut  2003/13, punëtori 

konsiderohet si legjitim nëse është i regjistruar si punëtor i ndërmarrjes në 

pronësi shoqërore në kohën e privatizimit dhe nëse konstatohet se ka qenë në 

listën e pagave të ndërmarrjes për jo më pak se tri (3) vite.  

 

Prandaj Kolegji i Apelit vlerëson se kriteret ligjore në bazë të nenit 10.4 të 

Rregullores së UNMIK-ut  2003/13 e ndryshuar me Rregulloren 2004/45 janë 

plotësuar.  

 

Nga këto arsye ankesa e AKP-së lidhur me këtë ankues është e  pa  bazuar dhe 

vërtetohet pika - I- e dispozitivit  të Aktgjykimit të ankimuar  si e drejtë  dhe e 

bazuar me ligj. 

 

 

Ankuesja në shkallë të parë C-0025, O. K më 19.03.2014  ka paraqitur ankesë 

pranë Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme, kundër Agjencisë Kosovare te 

Privatizimit , duke kërkuar përfshirjen në listën përfundimtare të punëtoreve, për 

të marrë pjesën e të ardhurave nga privatizimi i NSH ”E D” Gjakovë. Ankuesja 

ka pohuar se në këtë ndërmarrje ka punuar prej 01.10.1969 deri në Qershor 

1999, kur edhe sipas saj ka qenë e detyruar ta lëshojë Kosovën, për shkak të 

sigurisë jetësore. 

 



Kolegji i Specializuar lidhur me këtë ankuese ka konstatuar se e njëjta është 

paraqitur brenda afatit kohor. Ankuesja ka ofruar librezën e punës në bazë të 

cilës shihet se  ajo ka punuar në  NSH nga data 05.02.1985, libreza e hapur. 

Mirëpo duke pasur parasysh  gjendjen  e sigurisë së pasluftës në Kosovë  e cila 

konsiderohet të ketë qenë e vështirë , andaj edhe nuk ka mundur të vazhdojë 

punësimin në NSH. Andaj ankesën e ankueses e ka aprovuar si të bazuar. 

 

Kolegji i Apelit vlerëson si të drejtë dhe të bazuar në ligj përfundimin e Kolegjit 

të Specializuar lidhur me këtë ankuese. Nga gjendja faktike e vërtetuar dhe nga 

shkresat e lëndës, përkatësisht nga kopja e librezës së punës shihet që ankuesja 

ka krijuar marrëdhënie punë në NSH dhe ka qenë punëtore e NSH-së nga data 

01.10.1969  dhe e cila është e hapur, po ashtu ankuesja ka pohuar se pas vitit 

1999 për shkak të sigurisë nuk ka mundur të kthehet në vendin e saj të punës. 

Kolegji i Apelit vlerëson se koha kur ankuesja pretendon se nuk ka mundur të 

kthehet në vendin e saj të punës, ka qenë kohë që ka mbizotëruar pasiguria e 

kësaj ankuesje  për vetën dhe familjen e saj për shkak të përkatësisë etnike që 

ka dhe se kjo pasiguri për punëtoret e nacionalitetit serb ka vazhduar edhe pas 

përfundimit të luftës, andaj nga kjo vie përfundimi se ankuesja  ka qenë e 

diskriminuar sa i përket vazhdimit të marrëdhënies së punës dhe kësisoj 

ankuesja i plotëson kushtet ligjore nga neni 10.4 i Rregullores së UNMIK-ut 

2003/13 të ndryshuar për tu përshirë në listën përfundimtare të të punësuarve 

me të drejta legjitime. Deri tek ky përfundim vie edhe për faktin se e paditura 

me asnjë provë nuk e dëshmon faktin se ankuesja nuk ka ofruar shërbime për 

NSH, e njëjta nuk i është nënshtruar diskriminimit sa i përket vazhdimit të 

marrëdhënies së punës, apo se të njëjtës  ia ka ndërprerë marrëdhënien e 

punës.   

 

Nga këto arsye ankesa e AKP-së lidhur me këtë ankuese refuzohet si e pa 

bazuar dhe vërtetohet pika e -I- e dispozitivit të Aktgjykimit të ankimuar si i 

drejtë dhe i bazuar në ligj. 

 

 

Ankuesja në shkallë të parë C-0029, N. A (në emër të bashkëshortit të saj 

të ndjerë M E A)  më 19.03.2014  ka paraqitur ankesë pranë Dhomës së 

Posaçme të Gjykatës Supreme, kundër Agjencisë Kosovare te Privatizimit , duke 



kërkuar përfshirjen në listën përfundimtare të punëtoreve, për të marrë pjesën e 

të ardhurave nga privatizimi i NSH ”E D” Gjakovë. Ankuesja ka pohuar se 

bashkëshorti i saj  ka filluar punën me 04.11.1975 e mbyllur me 07.09.2012. 

Ankuesja si dëshmi ka bashkangjitur Kopjen e Librezës se Punes, Aktvendimi 

nr.8476 i datës 14.05.1987, kopjen e letërnjoftimit data e lindjes 02.04.1949, 

Certifikata e Vdekjes dt.05.08.2013, Certifikatën nga Amza e të Kurorëzuarve  

dt.15.07.1976, kopja e kartelës bankare në emër të N. A data e lëshimit 

22.07.2010, kopja e letërnjoftimit N.  A.    

 

Kolegji i Specializuar lidhur me këtë ankues ka konstatuar se i njëjti ka dorëzuar 

ankesën brenda afatit kohor, dhe se i njëjti i plotëson kushtet e parapara të 

nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut  2003/13, për tu përfshirë në listën 

përfundimtare për të drejtat legjitime të 20%, andaj ankesën e ka aprovuar si të 

bazuar.  

 

Kolegji i Apelit, pas shikimit të shkresave të lëndës vjen në përfundim se ankesa 

e ankuesit në shkallë të parë C-0029 M. (E) A, është e bazuar dhe vlerësimi i 

Kolegjit të Specializuar është i drejtë.  Ankuesi mjaftueshëm ka vërtetuar 

marrëdhënien e tij të punës në NSH në kohën e privatizimit me dokumentet e 

sjella.  Në bazë të nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut  2003/13, punëtori 

konsiderohet si legjitim nëse është i regjistruar si punëtor i ndërmarrjes në 

pronësi shoqërore në kohën e privatizimit dhe nëse konstatohet se ka qenë në 

listën e pagave të ndërmarrjes për jo më pak se tri (3) vite.  

 

Prandaj Kolegji i Apelit vlerëson se kriteret ligjore në bazë të nenit 10.4 të 

Rregullores së UNMIK-ut  2003/13 e ndryshuar me Rregulloren 2004/45 janë 

plotësuar.  

 

Nga këto arsye ankesa e AKP-së lidhur me këtë ankues është e  pa  bazuar dhe 

vërtetohet pika - I- e dispozitivit  të Aktgjykimit të ankimuar  si e drejtë  dhe e 

bazuar me ligj. 

 

 

Ankuesi A0003 F. Z, më datë 07 mars 2014 ka parashtruar ankesë në DHPGJS 

kundër  listës përfundimtare të punëtorëve për të drejtat  legjitime të 20% nga 



privatizimi i NSH-së. Ankuesi ka deklaruar se ka punuar që nga viti 1973  duke 

punuar pa ndërprerë 30 vjet e 9 muaj dhe 16 ditë deri te ndërprerja e punës në 

ndërmarrje. Ai si dëshmi ka prezantuar dhe Librezën e Punës nr. 5855. 

 

AKP-ja në përgjigjen e saj kishte pohuar se ankuesi nuk ka paraqitur ankesë në 

AKP kundër listës së përkohshme , andaj ankesa duhet të hedhet poshtë si e 

papranueshme.  

 

Kolegji i specializuar me Aktgjykimin C-II-14-0030 më datë 11.08.2015, 

ankesën e ankuesit C0002 F. Z e ka refuzuar me arsyetim se në kohën e 

privatizimit i njëjti nuk ka qenë i regjistruar si punëtor i ndërmarrjes, pasi që 

marrëdhënia e punës i ka përfunduar më 19.06.1992, dhe që nga data 

19.06.1992 ka krijuar marrëdhënie të re të punës në ndërmarrje tjetër dhe në 

bazë të nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 me ndryshime ankesën e 

ankuesit e ka refuzuar. 

 

Kolegji i Apelit pas shikimit të shkresave të lëndës vjen në përfundim se arsyet e 

dhëna nga  Kolegji i Specializuar për hedhjen poshtë të ankesës është i gabuar, 

sepse i njëjti ka prezantuar librezën e punës të vërtetuar ku shihet se i njëjti ka 

punuar në ndërmarrje NSH ”E. D” në Gjakovë   që nga 21.11.1973 e deri më 

07.09.2012. Privatizimi i ndërmarrjes  ka ndodhur më 14.08.2012. Në bazë të 

nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut  2003/13,  punëtori konsiderohet si 

legjitim nëse është i regjistruar si punëtor i ndërmarrjes në pronësi shoqërore në 

kohën e privatizimit dhe nëse konstatohet se ka qenë në listën e pagave të 

ndërmarrjes për jo më pak se tri (3) vite. 

Prandaj  Kriteret ligjore në bazë të nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut  

2003/13 e ndryshuar me Rregulloren 2004/45 janë plotësuar dhe ankesa e 

ankuesit  duhet aprovuar . 

 

Nga këto arsye ankesa e ankuesit A0003 F. (J) Z, aprovohet si e bazuar dhe 

obligohet AKP që punëtorin e cekur ta përfshijë në listën përfundimtare për të 

drejtat legjitime të 20% nga privatizimi i NSH-së.  

 

  



Ankuesja  A0004 S. K, më datë 05 maj 2014 (përmes postës 10.04.2014) ka 

parashtruar ankesë në DHPGJS kundër  listës përfundimtare të punëtorëve për 

të drejtat  legjitime të 20% nga privatizimi i NSH-së.  Ankesës ia ka 

bashkangjitur kopjen e librezës së punës nr. 4075, letërnjoftimin, vërtetimin për 

lajmërim të vendbanimit.  

 

Kolegji i Specializuar lidhur me ankesën e ankueses kishte konstatuar se data e 

fundit e parashtrimit të ankesës ka qenë data 22.03.2014, kurse ankuesja ka 

parashtruar ankesë me datë 10.04.2014, jashtë afatit , andaj ankesën e saj e ka 

hedhur poshtë si të papranueshme. 

 

Kolegji i Apelit vlerëson se Kolegji i Specializuar saktë ka vendosur kur e  ka 

hedhur poshtë si të papranueshme ankesën e ankueses  C-0037, sepse ankuesja 

ka parashtruar ankesë jashtë afatit të paraparë ligjor. Afati i fundit për 

parashtrimin e ankesës ishte data 22.03.2014 ndërsa ankuesja ka parashtruar 

ankesë pas afatit ligjor me datë 10.04.2014. 

 

Andaj ankesa e ankueses refuzohet si e pabazuar dhe vërtetohet Aktgjykimi i 

Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së, C-II-14-0030 i  datës 11.08.2015 lidhur 

me këtë ankuese.   

 

 

Ankuesja A0005 M R, më datë 19 mars 2014 ka parashtruar ankesë në 

DHPGJS kundër  listës përfundimtare të punëtorëve për të drejtat  legjitime të 

20% nga privatizimi i NSH-së.  Ankuesja pohon  se ka punuar vazhdimisht në 

NSH ”E D” nga Gjakova nga data 24.10.1974 deri në vitin 1999, pas së cilit vit 

për shkak të rrethanave të njohura dhe rrezikut të drejtpërdrejtë të luftës me 

duhej të largohem nga vendi im i punës. Vetëm pas disa kohe kam vërejtur se 

libreza ime e punës ishte mbyllur gabimisht, edhe pse vazhdoja të punoja në 

NSH-në E D” nga Gjakova.   

 

Kolegji i Specializuar lidhur me këtë ankuese ka konstatuar se e njëjta nuk i 

plotëson kushtet e parapara me nenin 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, 

pasi që libreza e saj është e mbyllur me datë 18.01.1999, andaj ankesën e ka 

refuzuar si të pabazuar. 



 

 

Kolegji i Apelit pas shikimit të shkresave të lëndës vjen në përfundim se arsyet e 

dhëna nga  Kolegji i Specializuar për refuzimin e ankesës është i drejtë. Kolegji i 

Apelit konsideron se ankesa e ankueses A0005 M. R, është e pa bazuar,  sepse 

të njëjtës ju ka ndërprerë marrëdhënia e punës me 18.01.1999, kjo dëshmohet 

dhe me librezën e punës. Sipas të drejtës precedentale të DHPGJS-së (ASC-11-

0069, AC-I-12-0012 etj), të diskriminuar mund të llogariten punëtorët e 

përkatësisë etnike serbe të cilët për shkak të mungesës së sigurisë pas qershorit 

1999, nuk u paraqiten në punë dhe të njëjtit nuk u gjendën në listat 

përfundimtare të punëtorëve.  

 

Prandaj  Kriteret ligjore në bazë të nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut  

2003/13 e ndryshuar me Rregulloren 2004/45 nuk janë plotësuar dhe ankesa 

duhet refuzuar.  

 

Andaj ankesa e ankueses refuzohet si e pabazuar dhe vërtetohet Aktgjykimi i 

Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së, C-II-14-0030 i  datës 11.08.2015 lidhur 

me këtë ankuese.   

 

Ankuesja  A0006 V. J A më datë 11 mars 2014 ka parashtruar ankesë në 

DHPGJS kundër  listës përfundimtare të punëtorëve për të drejtat  legjitime të 

20% nga privatizimi i NSH-së.   Ankuesja pohon  se ka punuar vazhdimisht në 

NSH ”E D” nga Gjakova nga viti 1984 deri më 1999, pas së cilit vit për shkak të 

rrethanave të njohura dhe rrezikut të drejtpërdrejtë të luftës me duhej të 

largohem nga vendi im i punës.  

 

Kolegji i Specializuar lidhur me këtë ankuese ka konstatuar se ankesa është e 

parashtruar brena afatit mirëpo ankuesja nuk ka prezantuar librezën e punës 

apo ndonjë dëshmi tjetër që dëshmon se ajo ka qenë në marrëdhënie punë në 

kohën e privatizimit të NSH, andaj ankesën e saj e ka refuzuar si të pabazuar.  

 

Kolegji i Apelit pas shikimit të shkresave të lëndës vjen në përfundim se arsyet e 

dhëna nga  Kolegji i Specializuar për refuzimin e  ankesës është i drejtë. Kolegji i 

Apelit konsideron se ankesa e ankueses A0006 V. J A, është e pa bazuar, e 



njëjta as me ankesë pranë Kolegjit të Apelit nuk ka prezantuar librezën e punës 

dhe as një dëshmi për të dëshmuar kontinuitetin e marrëdhënies së punës  në 

NSH në mënyre që të vërtetoje që ka qenë i regjistruar si punëtor i NSH-së në 

kohën e privatizimit. 

 

Prandaj  Kriteret ligjore në bazë të nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut  

2003/13 e ndryshuar me Rregulloren 2004/45 nuk janë plotësuar dhe ankesa 

duhet refuzuar.  

 

 

 

Andaj ankesa e ankueses refuzohet si e pabazuar dhe vërtetohet Aktgjykimi i 

Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së, C-II-14-0030 i  datës 11.08.2015 lidhur 

me këtë ankuese.   

 

Ankuesja  A0007 V. B, më datë 19 mars 2014 ka parashtruar ankesë në 

DHPGJS kundër  listës përfundimtare të punëtorëve për të drejtat  legjitime të 

20% nga privatizimi i NSH-së. Ankuesja pohon  se ka punuar në NSH ”E. D nga 

Gjakova nga viti 1966 deri në qershor 1999, pas së cilit vit për shkak të 

rrethanave të njohura dhe rrezikut të drejtpërdrejtë të luftës me duhej të 

largohem nga vendi im i punës.  Ankesës ia ka bashkangjitur letërnjoftimin  dhe 

një ID kartë. 

 

Kolegji i Specializuar lidhur me këtë ankuese ka konstatuar se ankesa është e 

parashtruar brena afatit mirëpo ankuesja nuk ka prezantuar librezën e punës 

apo ndonjë dëshmi tjetër që dëshmon se ajo ka qenë në marrëdhënie punë në 

kohën e privatizimit të NSH, andaj ankesën e saj e ka refuzuar si të pabazuar.  

 

Kolegji i Apelit pas shikimit të shkresave të lëndës vjen në përfundim se arsyet e 

dhëna nga  Kolegji i Specializuar për refuzimin e  ankesës është i drejtë. Kolegji i 

Apelit konsideron se ankesa e ankueses A0007 V. B, është e pa bazuar, e njëjta 

as me ankesë pranë Kolegjit të Apelit nuk ka prezantuar librezën e punës dhe as 

një dëshmi për të dëshmuar kontinuitetin e marrëdhënies së punës  në NSH në 

mënyre që të vërtetoje që ka qenë e regjistruar si punëtore e NSH-së në kohën 

e privatizimit. 



 

Prandaj  Kriteret ligjore në bazë të nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut  

2003/13 e ndryshuar me Rregulloren 2004/45 nuk janë plotësuar dhe ankesa 

duhet refuzuar.  

 

Andaj ankesa e ankueses refuzohet si e pabazuar dhe vërtetohet Aktgjykimi i 

Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së, C-II-14-0030 i  datës 11.08.2015 lidhur 

me këtë ankuese.   

 

Ankuesja  A0008 Gordana V. V, më datë 24 mars 2014 ka parashtruar 

ankesë në DHPGJS kundër  listës përfundimtare të punëtorëve për të drejtat  

legjitime të 20% nga privatizimi i NSH-së. Ankuesja pohon  se ka punuar në 

NSH ”E D” nga Gjakova nga viti 1982 deri në qershor 1999, pas së cilit vit për 

shkak të rrethanave të njohura dhe rrezikut të drejtpërdrejtë të luftës me duhej 

të largohem nga vendi im i punës.  Ankesës ia ka bashkangjitur letërnjoftimin,  

një deklaratë,  dhe dy Vendime të NSH-së  të datës, 28.12.1990, dhe 

08.11.1982. 

 

Kolegji i Specializuar lidhur me këtë ankuese ka konstatuar se ankesa është e 

parashtruar brena afatit mirëpo ankuesja nuk ka prezantuar librezën e punës 

apo ndonjë dëshmi tjetër që dëshmon se ajo ka qenë në marrëdhënie punë në 

kohën e privatizimit të NSH, andaj ankesën e saj e ka refuzuar si të pabazuar.  

 

Kolegji i Apelit pas shikimit të shkresave të lëndës vjen në përfundim se arsyet e 

dhëna nga  Kolegji i Specializuar për refuzimin e  ankesës është i drejtë. Kolegji i 

Apelit konsideron se ankesa e ankueses A0008 Gordana Vuksanović Vukanić, 

është e pa bazuar, e njëjta as me ankesë pranë Kolegjit të Apelit nuk ka 

prezantuar librezën e punës dhe as një dëshmi për të dëshmuar kontinuitetin e 

marrëdhënies së punës  në NSH në mënyre që të vërtetoje që ka qenë e 

regjistruar si punëtore e NSH-së në kohën e privatizimit. 

 

Prandaj  Kriteret ligjore në bazë të nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut  

2003/13 e ndryshuar me Rregulloren 2004/45 nuk janë plotësuar dhe ankesa 

duhet refuzuar.  

 



Andaj ankesa e ankueses refuzohet si e pabazuar dhe vërtetohet Aktgjykimi i 

Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së, C-II-14-0030 i  datës 11.08.2015 lidhur 

me këtë ankuese.   

 

Me sa u tha më sipër e në bazë të nenit 9.10 të LDHP-së është vendosur si në 

dispozitiv. 

 

Taksat gjyqësore: 

 

Ankuesve  nuk i caktohet taksë gjyqësore për procedurën ankimore   pasi që 

plani i miratuar i taksave gjyqësore të DHPGJS-së, i cili ka hyrë në fuqi më 

27.03.2014, nuk mund të zbatohet në mënyrë retroaktive në lëndët në pritje 

 

 

 

Lëshuar nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, më  27 shkurt 2020. 

 

 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar Kryesues    __________________ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


