
 
DHOMA E POSAÇME E 

GJYKATËS SUPREME TË 

KOSOVËS PËR ÇËSHTJE QË 

LIDHEN ME AGJENCINË 

KOSOVARE TË 

PRIVATIZIMIT 

SPECIAL CHAMBER OF THE 

SUPREME COURT OF KOSOVO 

ON PRIVATIZATION AGENCY 

OF KOSOVO RELATED 

MATTERS 

POSEBNA KOMORA 

VRHOVNOG SUDA 

KOSOVA ZA PITANJA 

KOJA SE ODNOSE NA 

KOSOVSKU AGENCIJU ZA 

PRIVATIZACIJU 

 

                                             AC-I.-14-0171 

Në ankesën e 

  Ankuesve në shkallë të parë/  
Ankuesve në shkallë të dytë  

           

A0001 L.B 

Suharekë 

 

A0002 D.B        

Suharekë 

 

A0003 I.F.R       

Prizren 

 

A0004 E.G        

Fshati Shiroka, Suharekë 

 

A0005 M.S       

Suharekë 

 

A0006 S.K         

Fshati Graikoc, Suharekë 

 

A0007 I.H        

Fshati Graikoc, Suharekë 

 

A0008 H.B.K      

Suharekë 

 

A0009 N.K, në emër të burrit të saj të ndjerë Q.K. 

Suharekë 

 

A0010 J.S                             

Suharekë 
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A0012 R.J                           

Suharekë 

 

A0013 H.G                            

Suharekë 

 

A0014 S.S                

Pozharevc  

 

A0015 F.Sh                 

Shkup                                                                                   

A0016 H.M, në emër të babait të tij të ndjerë S.M   

 

A0017 Z.J, M.J, D.K, S.M, Z.J                    

Të përfaqësuar nga avokati M.D,  

A0018 E.S                         

Suharekë 

A0019 L.(M).I                        

Beograd 

A0020 R.K                     

Malishevë 

A0021 H.Sh 

Prizren 

A0022 I.Z 

Suharekë 

A0023 E.H 

Suharekë 

A0024 H.K 

Suharekë 

A0025 L.P 

Serbia 

        

Kundër 
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               E paditura/ Ankuesja 

A0011 Agjencia Kosovare e Privatizimit 

Rruga 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, Ondrej Pridal, Gertraud Marx-

Leitenberger, Ilmi Bajrami dhe Sabri Halili, gjyqtarë, duke vendosur lidhur 

me ankesat e Ankuesve kundër Aktgjykimeve të Kolegjit të Specializuar të 

DHPGJSK-së C-II.-13-0419–C-0001-C-0249 të datës 5 maj 2014 dhe C-II.-

13-0419–C-0254-C-0259 të datës 25 qershor 2014, pas seancën 

vendimmarrëse të mbajtur më 10 shkurt 2017, me shumicë votash, lëshon 

këtë: 

 

AKTGJYKIM 

 

1. Ankesat e Ankuesve: A0003 I.F, A0016 H.M në emër të babait të 

tij të ndjerë S.M, A0017 S.M, Z.J, A0022 I.Z dhe A0025 L.P 

hedhen poshtë si të papranueshme. 

2. Ankesat e Ankuesve: A0017 Z.J, M.J dhe D.K duhet të 

regjistrohen nga Zyra e Regjistrit si ankesa në shkallë të parë 

dhe të gjykohen nga Kolegji përkatës i Specializuar.  

3. Ankesat e Ankuesve: A0001 L.B, A0002 D.B, A0004 E.G, A0005 

M.S, A0006 S.K A0009 N.K, A0010 J.S, A0012 R.J,A0013 H.G, 

A0014 S.S, A0015 F.K, A0018 E(B)S, A0020 R.K, A0021 H.Sh, 

A0023 E.H, A0024 H.K refuzohen si të pabazuara.  

4. Ankesat e Ankuesve: A0007 I.H, A0008 H.B.K dhe A0019 L. (M) 

I, janë të bazuara dhe lidhur me këta Ankues, ndryshohet pika 

II e dispozitivit të Aktgjykimit C-II.-13-0419–C-0001-C-0249 të 
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Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së të datës 5 maj 2014 dhe 

këta Ankues përfshihen në listën përfundimtare të punëtorëve 

me të drejta për pjesën e 20% nga privatizimi i NSH-së “B”- në 

Suharekë. 

5. Ankesa e Ankueses A0011 Agjencisë Kosovare të Privatizimit 

lidhur me këta Ankues në shkallë të parë: C0001 R.B, C0002 

Q.K, C0003 Sh.(S)P, C0004 M.B, C0005 H.K, C0015 S.Z, C0019 

Ž.J, C0020 M.L, C0021 S.L, C0022 –V.S, C0023 D.M, C0024 J.L, 

C0026 I.F.R, C0027 S.A.B, C0028 E.(A)Z, C0029 I.(A)Z, C0030 

V.K, C0033 D.K, C0035 R.G, C0036 R.L, C0037 R.(R) B, C0040 B. 

A, C0041 D.Đ, C0043 S.J, C0044 L.Z, C0047 P.L, C0048 V.L, 

C0057 S.S, C0059 D.K, C0061 D.Sh, C0063 V.M, C0064 S.S, 

C0066 R.G, C0067 R.Xh, C0070 M.S, C0071 D.Š, C0073 M.H, 

C0075 Xh.A, C0077 S.M.1, C0078 Đ.P, C0079 R.L, C0080 S.K, 

C0081 Z.M, C0082 B.J, C0083 S.M.2, C0084 D.P, C0085 Z.J, 

C0086 S.P, C0087 M.K, C0088 N.K, C0089 S.M.3, C0090 S.M.4, 

C0091 M.K, C0092 P.S, C0093 Đ.S, C0094 D.R, C0095 M.S, 

C0096 D.M, C0097 Ž.B, C0098 J.L, C0099 N.L, C0100 I.J, C0101 

D. U, C0102 O.Đ, C0103 S.S, C0104 A.A, C0105 N.Ž, C0106 D.T, 

C0107 B.P, C0108 S.J, C0109 S.R, C0110 Z.Š, C0112 S.M.5, 

C0113 D.Đ, C0114 V.C, C0115 S.S, C0116 D.J, C0117 R.N, C0118 

R.M, C0119 V.K, C0120 Đ.M, C0121 Z.M, C0122 S.M.6, C0123 

V.Ž, C0124 R.T, C0125 D.P, C0126 Z.A, C0127 M.J, C0128 

M.Đ,C0129 I. S, C0130 R.I, C0131 Z.I, C0133 M.P, C0134 D.M, 

C0135 G.S, C0136 S.T, C0137 M.T, C0138 S.S, C0139 D.M, C0140 

S.M.7, C0141 Z.M, C0142 Đ.C, C0143 M.C, C0144 S.J, C0145 

S.M.8, C0146 Č.K, C0147 B.C, C0148 O.J, C0149 R.L, C0150 J.J, 

C0151 D.J, C0152 S.J, C0153 D.J, C0154 J.J, C0155 S.K, C0156 

B.S, C0157 S. S, C0158 B.K, C0159 I.B, C0160 S.K, C0161 V.L, 

C0162 V.(M)R, C0163 S.I, C0164 S.S, C0165 J.C, C0166 Ž.Đ, 
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C0167 S.R, C0168 D.M, C0169 V.R, C0170 S.Ž, C0171 J.Ž, C0172 

L.S,C0173 Z.T, C0174 P.C, C0175 J.C, C0176 S.(S)J, C0177 

S.(R)J, C0178 Z.U, C0179 M.U, C0180 Z.M, C0182 V.R, C0183 

K.J, C0184 M.M, C0185 N.N, C0186 J.I, C0187 N.P, C0188 D.I, 

C0189 J.S, C0190 V.J, C0191 D.J, C0192 S.M.9, C0193 V.R, 

C0194 B.P, C0196 R.A, C0197 V. (A) S, C0198 D(V)S, Ankuesi 

C0199 G.R, Ankuesi C0201 J.D, C0202 M.C, C0203 D(Č)R, C0204 

N(M)S, C0205 S(Č)S, C0206 V. (M).C, C0208 N.A, C0209 H.V, 

C0211 Z.J, C0212 T.K, C0213 I.K, C0214 L.K, C0215 Ž.K, C0216 

M.K, C0217 B.I, C0219 L.M, C0220 N.D, C0221 S.M, C0222 S.K, 

C0223 (C0229) V.A, C0224 B.A, C0228 R. G, C0230 S.S, C0231 

M.K, C0233 Z.J, C0234 S.M.10, C0235 V.G, C0242 J.Ž, refuzohet 

si e pabazuar dhe këta ankues mbesin në listën e punëtorëve 

me të drejta për pjesën e 20% nga privatizimi i NSH-së “B”- në 

Suharekë. 

6. Ankesa e Ankueses A0011 Agjencisë Kosovare të Privatizimit 

lidhur me këta Ankues në shkallë të parë: C0007 G.Z, C0008 I.Z, 

C0011 –S(I)P, C0014 J.B, C0018 A.R.K, C0045 H.B, C0046 M.K, 

C0053 R.K, C0065 H.B, C0068 M.Xh, C0069 S.A, C0076 V.Sh, 

C0132 S.M, C0210 N.B, aprovohet si e bazuar dhe këta ankues 

hiqen nga lista punëtorëve me të drejta për pjesën e 20% nga 

privatizimi i NSH-së -“B”në Suharekë. 

7. Ankesa e AKP-së kundër Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar 

nr. C-II.-13-0419–C-0001-C-0249, të datës 5 maj 2014, lidhur 

me ankuesin D.G (C-0062) ndahet nga procedura dhe duhet t’i 

caktohet numër i ri i lëndës.   

8. Nuk caktohen taksa gjyqësore për procedurën ankimore.  

 

Rrethanat procedurale dhe faktike 
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Ndërmarrja Shoqërore (NSH)-“B” në Suharekë ishte privatizuar nga Agjencia 

Kosovare të Privatizimit (AKP) më 22 korrik 2005.  

Fillimisht lista përfundimtare e punëtorëve me të drejta legjitime për pjesën 

e 20% nga privatizimi i NSH-së -“B” në Suharekë, ishte publikuar nga AKP-ja 

më 7, 8, 9 dhe 10 maj 2009. Për shkak se stafi i Komisionit Shqyrtues 

përgjegjës për listën e publikuar në maj të vitit 2009, nuk ishte në përbërje 

sipas kushteve të parapara me Nenin 24.1 dhe 24.2 të Ligjit për Agjencinë 

Kosovare të Privatizimit, Kolegji i Specializuar i DHPGJS-së me Aktvendimin 

SCEL-09-0002 të datës 1 mars 2013 e shpalli listën e lartpërmendur të 

pavlefshme dhe pa efekte juridike. AKP-ja ishte urdhëruar që ta shpallë një 

listë të re të punëtorëve me të drejta legjitime në përputhje me ligjin. 

Gjithashtu AKP-ja ishte urdhëruar që të njoftojë lidhur me shpalljen e re të 

gjithë personat të cilët ishin përfshirë në listën e shpallur më datën e 

lartpërmendur, si dhe të gjithë personat të cilët ishin përfshirë në listën e pa-

publikuar të aprovuar nga Bordi i AKP-së më 28 maj 2010 dhe të gjithë 

personat të cilët kanë parashtruar ankesë kundër listën e shpallur. Sipas 

këtij vendimi, të gjitha palët e interesuara do të kenë një afat të ri kohor prej 

20 ditëve nga data e shpalljes apo datës së njoftimit, cilado që është e dyta 

për të parashtruar ankesë në DHPGJS. Me Aktvendimin e Kolegjit të Apelit 

AC-I.-13-0036 të datës 12 shtator 2013, duke vendosur në ankesat kundër 

Aktvendimit SCEL-09-0002 të datës 1 mars 2013, pikat 3 dhe 4 janë 

ndryshuar. Nën pikën 2 të dispozitivit të Aktvendimit SCEL-09-0002 të 1 

marsit 2013, është shtuar pika vijuese: ‘cilido ankues i cili nuk është i 

kënaqur me mospërfshirje në listën përfundimtare dhe të cilët veçse kanë 

parashtruar ankesë në DHPGJS lidhur me këtë çështje, nuk kërkohet që të 

parashtrojnë ankesë të re’. 

Më pas lista përfundimtare e punëtorëve me të drejta legjitime për pjesën 

20% e të ardhurave nga privatizimi i NSH-së -“B” në Suharekë, është 
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shpallur më 5 tetor 2013. Afati për parashtrimin e ankesës në DHPGJS ka 

qenë 28 tetor 2013, si ditë e parë e punës pas 26 tetorit 2013.  

Kundër listës përfundimtare të shpallur nga AKP-ja ishin parashtruar 259 

ankesa. Ankuesit kanë kërkuar nga DHPGJS-ja që të aprovojë ankesat e tyre 

dhe t’i përfshijë ata në listën përfundimtare të punëtorëve me të drejta 

legjitime në pjesën prej 20% nga të ardhurat e privatizimit të NSH-së- “B”në 

Suharekë. 

 

Aktgjykimi C-II.-13-0419 – C-0001 - C-0249 i datës 5 maj 2014  

Më 5 maj 2014 Kolegji i Specializuar i DHPGJS-së lëshoi aktgjykim lidhur me 

ankesat prej C-0001 deri te C-0249, përmes së cilit:  

 

I. Ankesat e ankuesve: C-0010 N.K, C-0049 V.S, C-0050 Sh.V.K, C-0051 S.H, 

C-0052 D.B.B, C-0054 E.G, C-0055 Z.G, C-0056 G.K, C-0058 N.K, C-0244 R.J, 

C-0245 L.P, C-0246 V.J, C-0247 M.G, C-0248 R.G dhe C-0249 L.V, hedhen 

poshtë si të papranueshme. 

 

II. Ankesat e ankuesve vijues pranohen, dhe AKP-ja urdhërohet që t’i përfshijë 

ata në listën përfundimtare të punëtorëve me të drejta legjitime në pjesën prej 

20% nga të ardhurat e privatizimit të NSH-së -“B” në Suharekë:  

C-0001 R.B, C-0002 Q.K, C-0003 Sh.(S)P, C-0004 M.B, C-0005 H.K, C-0007 

G.Z, C-0008 I.Z, C-0011 S.(I)P, C-0014 J.B, C-0015 S.Z, C-0018 A.R.K, C-

0019 Ž.J, C-0020 M.L, C-0021 S.L, C-0022 V.S, C-0023 D.M, C-0024 J.L, C-

0026 I.F.R, C-0027 S.A.B, C-0028 E.(A)Z, C-0029 I.(A)Z, C-0030 V.K, C-0033 

D.K, C-0035 R.G, C-0036 R.L, C-0037 R.(R)B, C-0040 B.A, C-0041 D.Đ, C-

0043 S.J, C-0044 L.Z, C-0045 H.B, C-0046 M.K, C-0047 P.L,C-0048 V.L, C-

0053 R.K, C-0057 S.S, C-0059 D.K, C-0061 D.Sh, C-0062 D.G, C-0063 V. M, 

C-0064 S.S, C-0065 H.B, C-0066 R.G, C-0067 R.Xh, C-0068 M.Xh, C-0069 S. 

A, C-0070 M.S, C-0071 Đ.Š, C-0073 M.H, C-0075 Xh.A, C-0076 V. Sh, C-0077 
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S.M, C-0078 Đ.P, C-0079 R.L, C-0080 S.K, C-0081 Z.M, C-0082 B.J, C-0083 S. 

M, C-0084 D.P, C-0085 Z.J, C-0086 S.P, C-0087 M.K, C-0088 N.K, C-0089 

S.M, C-0090 S.M, C-0091 M.K, C-0092 P.S, C-0093 Đ.S, C-0094 D.R, C-0095 

M.S, C-0096 D.M, C-0097 Ž.B, C-0098 J.L, C-0099 N.L, C-0100 I.J, C-0101 D. 

U, C-0102 O.Đ, C-0103 S.S, C-0104 A.A, C-0105 N.Ž, C-0106 D.T, C-0107 B. 

P, C-0108 S.J, C-0109 S.R, C-0110 Z.Š, C-0112 S.M, C-0113 D.Đ, C-0114 

V.C, C-0115 S.S, C-0116 D.J, C-0117 R.N, C-0118 R.M, C-0119 V.K, C-0120 

Đ.M, C-0121 Z.M, C-0122 S.M, C-0123 V.Ž, C-0124 R.T, C-0125 D.P, C-0126 

Z.A, C-0127 M.J, C-0128 M.D, C-0129 I.S, C-0130 R.I, C-0131 Z.I, C-0132 

S.M, C-0133 M.P, C-0134 D.M, C-0135 G.S, C-0136 S.T, C-0137 M.T, C-0138 

S.S, C-0139 D.M, C-0140 S.M, C-0141 Z.M, C-0142 Đ.C, C-0143 M.C, C-0144 

S.J, C-0145 S.M, C-0146 Č.K, C-0147 B.C, C-0148 O.J, C-0149 R.L, C-0150 

J.J, C-0151 D.J, C-0152 S.J, C-0153 D.J, C-0154 J.J, C-0155 S.K, C-0156 B.S, 

C-0157 S.S, C-0158 B.K, C-0159 I.B, C-0160 S.K, C-0161 V.L, C-0162 V. (M) 

R, C-0163 S.I, C-0164 S.S, C-0165 J.C, C-0166 Ž.Đ, C-0167 S.R, C-0168 D. 

M, C-0169 V.R, C-0170 S.Ž, C-0171 J.Ž, C-0172 L.S, C-0173 Z.T, C-0174 P.C, 

C-0175 J.C, C-0176 S.(S).J, C-0177 S.(R)J, C-0178 Z.U, C-0179 M.U, C-0180 

Z.M, C-0182 V.R, C-0183 K.J, C-0184 M.M, C-0185 N.N, C-0186 J.I, C-0187 N. 

P, C-0188 D.I, C-0189 J.S, C-0190 V.J, C-0191 D.J, C-0192 S.M, C-0193 V.R, 

në emër të babait të tij të ndjerë M(R)R, C-0194 B.P, në emër të babait të tij 

të ndjerë J.P, C-0196 R.A, C-0197 V.S, C-0198 D.S, C-0199 G.R, C-0201 J. D, 

C-0202 M.C, C-0203 D.R, C-0204 N.S, C-0205 S.S, C-0206 V.C, C-0208 N. A, 

C-0209 H.V, C-0210 N.B,C-0211 Z.J, C-0212 T.K, C-0213 I.K, C-0214 L. K, C-

0215 Ž.K, C-0216 M.K, C-0217 B.I, C-0219 L.M, C-0220 N.D, C-0221 S.M, C-

0222 S.K, C-0223 V.A, C-0224 B.A, C-0228 R.G, C-0229 V.A, C-0230 S. S, C-

0231 M.K, C-0233 J.Z, C-0234 S.M, C-0235 V(F) G, C-0242 J(D) Ž. 

 

III. Ankesat e ankuesve vijues refuzohen si të pabazuara:  

C-0006 H.G, C-0009 E.H, C-0012 H.B.K, C-0013 S.U, C-0016 S.Z.L, C-0017 

L.B, C-0025 B.K, C-0031 Rr.Z, C-0032 S.M, C-0034 Sh.(Z)B, C-0038 I.S. K, C-
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0039 D.(Đ)D, C-0042 Đ.Đ, C-0060 M.S, C-0072 Z.G, C-0074 I.H, C-0111 O.P, 

C-0181 V.J, C-0195 S.S, C-0200 F.M, C-0207 D.T, C-0218 L.I, C-0225 F. K, C-

0227 J.S,C-0232 H.Z, C-0236 R.(H)K, C-0237 H.M, C-0238  E.S, C-0239 Sh.S, 

C-0240 S.K dhe C-0241 M.S. 

 

IV. Ankesa numër C-0226, R.S, është transferuar për gjykim të ndarë me një 

numër të ri reference; 

 

V. Ankesa numër C-0243, F.B, është transferuar për gjykim të ndarë me një 

numër të ri reference; 

 

Aktgjykimi C-II.-13-0419 – C-0254-C-0259 i datës 25 qershor 2014 

 

Më 25 qershor 2014 Kolegji i Specializuar i DHPGJS-së ka lëshuar një 

aktgjykim tjetër për lëndën C-II.-13-0419 lidhur me ankesat prej C-0254 deri 

C-0259, përmes së cilit: ankesat e ankuesve vijues hedhen poshtë si të 

papranueshme:  

C-0254 I.S, C-0255 R.K, C-0256 H.K, C-0257 A.(B)S, C-0258 L.V, C-0259 

H.Sh (ankesat tjera C-0250 – C-0253 janë gjykuar përmes aktgjykimit C-II-

13-0419-C-0250-C-0254 të datës 20 maj 2014). 

 

Kundër këtyre dy aktgjykimeve janë parashtruar 25 ankesa (në shkallë të 

dytë).  

 

A0001 Ankuesja L.B, më 19 maj 2014 ka parashtruar ankesë kundër 

Aktgjykimit C-II.-13-0419 të datës 5 maj 2014, për të kërkuar nga Kolegji i 

Apelit që të aprovojë ankesën e saj si të bazuar dhe të obligojë të paditurën që 

ta përfshijë atë në listën përfundimtare të punëtorëve me të drejta legjitime 

në pjesën prej 20% nga të ardhurat e privatizimit të NSH-së -“B” në Suharekë. 

Ankuesja theksoi se Kolegji i Specializuar përmes aktgjykimit të ankimuar e ka 
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refuzuar ankesën e saj për shkak të moshës. Më tej ajo theksoi se mosha nuk 

mund të merret si faktor vendimtar për refuzimin e kërkesës/ ankesës. 

Me urdhër të datës 27 maj 2016, ankesa e ankuesit iu është dorëzuar të 

paditurës për përgjigje në ankesë. E paditura e ka pranuar urdhrin më 9 

qershor 2016. Nuk është parashtruar kurrfarë përgjigje ndaj ankesës.  

A0002 Ankuesi D.B, më 22 maj 2014 ka parashtruar ankesë kundër 

Aktgjykimit C-II.-13-0419 të datës 5 maj 2014, për shkak të shkeljes së 

dispozitës së aplikueshme ligjore dhe diskriminimit të bërë kundër ankuesit si 

ish punëtor me kontratë. Ankuesi më tutje theksoi se ankesa e tij gabimisht 

është hedhur poshtë si e pasafatshme sepse ai nuk ka qenë i informuar lidhur 

me këtë dhe se ai nuk ka mundur të blejë gazetën çdo ditë. Lidhur me 

vazhdimin e punës pas luftës, Ankuesi i referohet librezës së punës.  

Me urdhër të datës 27 maj 2016, ankesa e ankuesit iu është dorëzuar të 

paditurës për përgjigje në ankesë. E paditura e ka pranuar urdhrin më 9 

qershor 2016. Nuk është parashtruar kurrfarë përgjigje ndaj ankesës.  

A0003 Ankuesja I.F.R, më 22 maj 2014 ka parashtruar ankesë kundër 

Aktgjykimit C-II.-13-0419 të datës 5 maj 2014, duke kërkuar nga Kolegji i 

Apelit që ta ndryshojë dhe plotësojë aktgjykimin e ankimuar, dhe ta që ta 

përfshijë atë në listën e punëtorëve me të drejta legjitime në pjesën prej 20%. 

Me urdhër të datës 27 maj 2016, ankesa e ankuesit iu është dorëzuar të 

paditurës për përgjigje në ankesë. E paditura e ka pranuar urdhrin më 9 

qershor 2016. Nuk është parashtruar kurrfarë përgjigje ndaj ankesës. 

A0004 Ankuesja E.G, më 23 maj 2016 ka parashtruar ankesë kundër 

Aktgjykimit C-II.-13-0419 të datës 5 maj 2014, për të kërkuar nga Kolegji i 

Apelit që t’i njihet e drejta e saj për t’u përfshirë në listën e punëtorëve me të 

drejta legjitime për 20%. Ankuesja theksoi se në NSH ka punuar 12 vite, 11 

muaj e 18 ditë gjë që mund të vërtetohet përmes librezës së saj. Më pas ajo 
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theksoi se ka dështuar të dorëzojë ankesën brenda afatit të paraparë kohor 

sepse babai i saj ka vdekur dhe ka dorëzuar kopjen e certifikatës së vdekjes së 

babait të saj, përmes së cilës mund të shihet se ka vdekur më 4 tetor 2013.  

Ankesa e Ankueses iu është dorëzuar të paditurës më 9 qershor 2016. Nuk 

është parashtruar kurrfarë përgjigje ndaj ankesës.  

Me urdhër të datës 27 maj 2016 nga Ankuesja është kërkuar që të dorëzojë 

ankesën e nënshkruar nga ana e tij, pasi që ankesa e parashtruar në DHPGJS 

më 23 maj 2014 nuk është e nënshkruar. Urdhri është kthyer mbrapa me 

vërejtjen e postierit ‘i zhvendosur’. Zyrtari i Regjistrit e ka thirr Ankuesen me 

telefon për ta njoftuar atë lidhur me urdhrin dhe ka kërkuar që ta dorëzojë në 

DHPGJS ankesën e nënshkruar nga Ankuesja. Ankuesja iu është përgjigjur 

urdhrin dhe ka dorëzuar ankesën e nënshkruar.  

A0005 Ankuesi M.S, më 21 maj 2014 ka parashtruar ankesë kundër 

Aktgjykimit C-II.-13-0419 të datës 5 maj 2014, për të kërkuar nga Kolegji i 

Apelit që të aprovojë ankesën e tij si të bazuar dhe të obligojë të paditurën që 

ta përfshijë atë në listën e punëtorëve me të drejta legjitime në pjesën prej 

20% nga të ardhurat e privatizimit. Ankuesi theksoi se në aktgjykimin e 

ankimuar është cekur se ai nuk është i kualifikuar që të përfshihet në listën e 

punëtorëve me të drejta legjitime sipas kritereve të parapara me Nenin 10.4 

të Rregullores së UNMIK-ut nr. 2003/13, sepse është pensionuar në prill të 

vitit 2005, dhe ky argument është marrë për të mos e përfshirë atë në listën e 

punëtorëve me të drejta legjitime. Ankuesi shtoi se gjykata nuk ka ofruar 

shpjegim dhe argumente rreth asaj se cili është vendimi të cilit gjykata i 

referohet.  

Me urdhër të datës 27 maj 2016, ankesa e ankuesit iu është dorëzuar të 

paditurës për përgjigje në ankesë. E paditura e ka pranuar urdhrin më 9 

qershor 2016. Nuk është parashtruar kurrfarë përgjigje ndaj ankesës.  
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A0006 Ankuesi S.K, më 22 maj 2014 ka parashtruar ankesë kundër 

Aktgjykimit C-II.-13-0419 të datës 5 maj 2014, për të kërkuar nga Kolegji i 

Apelit që të aprovojë ankesën e tij si të bazuar dhe të obligojë të paditurën që 

ta përfshijë atë në listën e punëtorëve me të drejta legjitime në pjesën prej 

20% nga të ardhurat e privatizimit. Ankuesi gjithashtu theksoi se mes 

dëshmive që vërtetojnë faktin se ka të drejtë legjitime, është vendimi PRZ014-

0042/1335 i lëshuar nga Autoriteti i Likuidimit të AKP-së, përmes së cilit 

kërkesa e ankuesit për kompensimin e pagave të papaguara dhe për taksën në 

të ardhura është aprovuar. Më tutje ai theksoi se pas luftës ai ka qenë i 

interesuar që të kthehet në vendin e tij të punës por nuk ka marrë kurrfarë 

përgjigje nga mbikëqyrësit e tij.  

Me urdhër të datës 27 maj 2016, ankesa e ankuesit iu është dorëzuar të 

paditurës për përgjigje në ankesë. E paditura e ka pranuar urdhrin më 9 

qershor 2016. Nuk është parashtruar kurrfarë përgjigje ndaj ankesës.  

A0007 Ankuesi I.H, më 24 maj 2014, ka parashtruar ankesë kundër 

Aktgjykimit C-II.-13-0419 të datës 5 maj 2014, për të kërkuar nga Kolegji i 

Apelit që të aprovojë ankesën e tij si të bazuar dhe të obligojë të paditurën që 

ta përfshijë atë në listën e punëtorëve me të drejta legjitime në pjesën prej 

20% nga të ardhurat e privatizimit. Ankuesi theksoi se kjo ankesë është 

refuzuar pa bazë ligjore sepse ka punuar në NSH prej datës 13 mars 1985 gjer 

më 14 shtator 1990 kur është larguar nga masat e dhunshme.  

Me urdhër të datës 27 maj 2016, ankesa e ankuesit iu është dorëzuar të 

paditurës për përgjigje në ankesë. E paditura e ka pranuar urdhrin më 9 

qershor 2016. Nuk është parashtruar kurrfarë përgjigje ndaj ankesës. 

A0008 Ankuesja H.B.K, më 22 maj 2014 ka parashtruar ankesë kundër 

Aktgjykimit C-II.-13-0419 të datës 5 maj 2014, për të kërkuar nga Kolegji i 

Apelit që të aprovojë ankesën e saj si të bazuar dhe të obligojë të paditurën që 

ta përfshijë atë në listën e punëtorëve me të drejta legjitime në pjesën prej 
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20% nga të ardhurat e privatizimit. Ankuesja theksoi se duke ia njohur 

përvojën e saj të punës në këtë NSH, ligjërisht nuk do të duhej t’i hiqej për 

20%.   

Me urdhër të datës 27 maj 2016, ankesa e ankuesit iu është dorëzuar të 

paditurës për përgjigje në ankesë. E paditura e ka pranuar urdhrin më 9 

qershor 2016. Nuk është parashtruar kurrfarë përgjigje ndaj ankesës. 

A0009 Ankuesja N.K, më 28 maj 2014 ka parashtruar ankesë kundër 

Aktgjykimit C-II.-13-0419 të datës 5 maj 2014, për të kërkuar nga Kolegji i 

Apelit që të aprovojë ankesën e saj si të bazuar dhe të obligojë të paditurën që 

ta përfshijë atë, në emër të bashkëshortit të saj të ndjerë Q.K, në listën e 

punëtorëve me të drejta legjitime për marrjen e 20% nga të ardhurat e 

privatizimit. Ankuesja theksoi se nga dëshmitë në shkresat e lëndës është 

vërtetuar fakti se i ndjeri Q.K ka qenë punëtor i NSH-së por në mënyrë të 

kundërligjshme nuk është përfshirë në listë. Më tutje ajo theksoi se sipas 

vërtetimit të lëshuar nga AKP-ja të datës 20 dhjetor 2013, bashkëshorti i saj 

ka përvojë pune prej 24 viteve, 1 muaj dhe 25 ditë.  

Me urdhër të datës 27 maj 2016, ankesa e ankuesit iu është dorëzuar të 

paditurës për përgjigje në ankesë. E paditura e ka pranuar urdhrin më 9 

qershor 2016. Nuk është parashtruar kurrfarë përgjigje ndaj ankesës. 

A0010 Ankuesi J.S, më 28 maj 2014 ka parashtruar ankesë kundër 

Aktgjykimit C-II.-13-0419 të datës 5 maj 2014, për të kërkuar nga Kolegji i 

Apelit që të aprovojë ankesën e tij si të bazuar dhe të obligojë të paditurën që 

ta përfshijë atë në listën e punëtorëve me të drejta legjitime në pjesën prej 

20% nga të ardhurat e privatizimit. Ankuesi mes tjerash theksoi se ka qenë 

jashtë vendit dhe në vitin 2000 u kthye në Kosovë dhe kërkoi që të kthehej në 

vendin e tij të punës por nuk ka marr kurrfarë përgjigje nga menaxhmenti i 

NSH-së.  
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Me urdhër të datës 27 maj 2016, ankesa e ankuesit iu është dorëzuar të 

paditurës për përgjigje në ankesë. E paditura e ka pranuar urdhrin më 9 

qershor 2016. Nuk është parashtruar kurrfarë përgjigje ndaj ankesës. 

A0011 Ankuesja – Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP), më 29 maj 

2014 ka parashtruar ankesë kundër Aktgjykimit C-II.-13-0419 të datës 5 maj 

2014, përkatësisht kundër pikës II të dispozitivit të këtij aktgjykimi për shkak 

të vërtetimit të gabuar të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës 

materiale. AKP-ja kërkoi nga Kolegji i Apelit që të aprovojë ankesën dhe të 

prishë aktgjykimin e ankimuar në pjesën e ankimuar. AKP-ja theksoi se 

konsideron që aktgjykimi i ankimuar është kontradiktor, i paargumentuar 

bazuar në të drejtën materiale, nuk përmban faktet kruciale dhe në mënyrë 

arbitrare e interpreton ligjin e aplikueshëm. Ankuesja ka kundërshtuar se disa 

prej ankesave të ankuesve janë aprovuar bazuar në faktin se janë 

diskriminuar pa kurrfarë provash apo fakte të paraqitura nga ankuesit përmes 

së cilave do të supozohet diskriminimi direkt apo indirekt. AKP-ja më tutje 

theksoi se ankuesi duhet të ofrojë fakte dhe dëshmi mbi të cilat do të 

supozohej diskriminimi direkt apo indirekt dhe vetëm nëse paraqiten këto 

fakte dhe dëshmi, e paditura duhet të paraqesë kundër argumente dhe dëshmi 

se nuk ka pasur qasje diskriminuese. AKP-ja gjithashtu shtoi se nuk është 

kontestuese se ka pasur diskriminim, në të dyja anët, megjithatë konsideron 

se diskriminimi është veprim individual dhe se duhet të dëshmohet në secilin 

rast konkret, sepse në kontekst të mbrojtjes kundër diskriminimit është shumë 

e vështirë për të vërtetuar sigurt se qasja e pabarabartë është e motivuar me 

cilindo prej veprimeve të ndaluara diskriminuese.  

Përmes urdhrit të datës 27 maj 2016, ankesa e AKP-së iu është dorëzuar 

ankuesve të përfshirë në pikën II të dispozitivit, me përjashtim të atyre të cilët 

veçse kanë dorëzuar përgjigjen e tyre ndaj ankesës së AKP-së. Disa prej 

ankuesve kanë dorëzuar përgjigje në ankesë të AKP-së për të kërkuar nga 
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Kolegji i Apelit refuzimin e ankesës si të pabazuar dhe të vërtetohet aktgjykimi 

i ankimuar përkatësisht pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar.  

Dorëzimi i ankesës së AKP-së te disa ankues të përfshirë në pikën II të 

dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar nuk ishte i suksesshëm sepse urdhrat 

ishin kthyer prapa me komentin si: ‘panjohur’; ‘zhvendosur’; ‘pakërkuar’. Për 

këta ankues, më 18 gusht 2016 është lëshuar një urdhër për Regjistrin që të 

shpallë në Tabelën e Shpalljeve të gjykatës, urdhrat të cilët nuk ishin pranuar 

nga ankuesit. Bazuar në njoftimin zyrtar të Regjistrit, urdhri është postuar në 

Tabelën e Shpalljeve të gjykatës prej datës 18 gusht 2016 gjer më 30 gusht 

2016.  

A0012 Ankuesi R.J, më 28 maj 2014 ka parashtruar ankesë kundër 

Aktgjykimit C-II.-13-0419–C-0001-C-0249 të datës 5 maj 2014, për të 

kërkuar nga Kolegji i Apelit që të aprovojë ankesën e tij si të bazuar dhe të 

obligojë të paditurën që ta përfshijë atë në listën e punëtorëve me të drejta 

legjitime në pjesën prej 20% nga të ardhurat e privatizimit. Ankuesi theksoi se 

ankesa e tij është hedhur poshtë pa bazë ligjore dhe se është diskriminuar 

duke qenë punëtori më i vjetër i NSH-së. Më tutje ai theksoi se pas luftës ka 

kërkuar që të kthehet në vendin e tij të punës.  

Me urdhër të datës 27 maj 2016, ankesa e ankuesit iu është dorëzuar të 

paditurës për përgjigje në ankesë. E paditura e ka pranuar urdhrin më 9 

qershor 2016. Nuk është parashtruar kurrfarë përgjigje ndaj ankesës. 

A0013 Ankuesi H.G, më 28 maj 2014 ka parashtruar ankesë kundër 

Aktgjykimit C-II.-13-0419–C-0001-C-0249 të datës 5 maj 2014 dhe kërkoi 

nga Kolegji i Apelit që të aprovojë ankesën e tij si të bazuar dhe të obligojë të 

paditurën që ta përfshijë atë në listën e punëtorëve me të drejta legjitime për 

pjesën e 20% e të ardhurave nga privatizimi. Ankuesi theksoi se ankesa e tij 

është refuzuar pa kurrfarë baze ligjore duke e diskriminuar të drejtën e tij si 

punëtor me përvojë. Gjithashtu theksoi se ka kërkuar që të vazhdojë punën 

por nuk ka pranuar kurrfarë përgjigje nga menaxhmenti i NSH-së.  
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Me urdhër të datës 27 maj 2016, ankesa e ankuesit iu është dorëzuar të 

paditurës për përgjigje në ankesë. E paditura e ka pranuar urdhrin më 9 

qershor 2016. Nuk është parashtruar kurrfarë përgjigje ndaj ankesës. 

 

A0014 Ankuesi S.S, më 23 maj 2014 ka parashtruar ankesë kundër 

Aktgjykimit C-II.-13-0419–C-0001-C-0249 të datës 5 maj 2014, për të 

kërkuar nga Kolegji i Apelit që të aprovojë ankesën e tij si të bazuar dhe të 

obligojë të paditurën që ta përfshijë atë në listën e punëtorëve me të drejta 

legjitime në pjesën prej 20% nga të ardhurat e privatizimit. Ankuesi theksoi se 

ka punuar në NSH prej datës 19 shkurt 1990 gjer më 9 qershor 1999, kur për 

shkak të arsyeve të njohura botërisht ka qenë i detyruar ta lë vendin e punës 

dhe Kosovën për të shkuar që të jetojë në Serbi. Më tutje theksoi se nuk ka 

qenë në gjendje që të dërgojë kurrfarë dëshmie në shkallën e parë pasi që i ka 

siguruar ato më vonë, ngase është larguar nga Kosova pa kurrfarë dokumenti 

përfshirë librezën e tij të punës. Kolegjit të Apelit i ka paraqitur ankesën me 

një kopje të librezës si dhe vërtetimin e datës 15 tetor 2003 përmes së cilit 

vërtetohet se ka qenë punëtor i NSH-së.  

 

Me urdhër të datës 27 maj 2016, ankesa e ankuesit iu është dorëzuar të 

paditurës për përgjigje në ankesë. E paditura e ka pranuar urdhrin më 9 

qershor 2016. Nuk është parashtruar kurrfarë përgjigje ndaj ankesës. 

 

A0015 Ankuesja F.K, më 29 maj 2014 ka parashtruar ankesë kundër 

Aktgjykimit C-II.-13-0419 të datës 5 maj 2014, për të kërkuar nga Kolegji i 

Apelit që të aprovojë ankesën e saj si të bazuar dhe të obligojë të paditurën 

që ta përfshijë atë në listën e punëtorëve me të drejta legjitime në pjesën 

prej 20% nga të ardhurat e privatizimit. Ankuesja theksoi se në NSH ka 

punuar prej vitit 1977 gjer 1990. Duke kundërshtuar të konstatimet në 

aktgjykimin e ankimuar se ajo nuk ka pasur dëshmi lidhur me marrëdhënien 

e punës në NSH, ankuesja dorëzoi kopjen e librezës së saj e cila tregon se 
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ajo ka punuar në NSH prej datës 6 dhjetor 1976 gjer më 10 shtator 1990 

dhe se libreza e saj është hapur në një ndërmarrje tjetër.  

Me urdhër të datës 27 maj 2016, ankesa e ankuesit iu është dorëzuar të 

paditurës për përgjigje në ankesë. E paditura e ka pranuar urdhrin më 9 

qershor 2016. Nuk është parashtruar kurrfarë përgjigje ndaj ankesës.   

A0016 Ankuesi H.M në emër të babait të tij të ndjerë S.M, më 3 

qershor 2014 ka parashtruar ankesë kundër Aktgjykimit C-II.-13-0419 të 

datës 5 maj 2014, përmes së cilës ka kërkuar nga Kolegji i Apelit që ta 

prishë aktgjykimin e ankimuar dhe ta kthejë lëndën në rigjykim te shkalla e 

parë ose të ndryshojë aktgjykimin e ankimuar për të përfshirë të ndjerin S.M 

në listën e punëtorëve me të drejta legjitime për pjesën 20% e të ardhurave 

nga privatizimit. Ankuesi theksoi se i ndjeri S.M është larguar nga puna nga 

masat e dhunshme më 24 shtator 1990. Më tutje theksoi se dëshmitarët, 

veçanërisht H.G është dëshmitar okular se i ndjeri S.M ka vazhduar punën e 

tij në NSH gjithashtu pas luftës në departamentin e tij në Prishtinë, dhe se ai 

bashkë me disa punëtorë tjerë e kanë rregulluar kulmin e fabrikës në 

Prishtinë. Ai shtoi se pas luftës askush nuk ka mundur të angazhohet në 

punë e as i ndjeri S.M e as punëtorët tjerë për faktin se objekti është dhënë 

me qira.  

Përmes urdhrit të datës 27 maj 2016, nga ankuesi është kërkuar që të 

dorëzojë ankesën e nënshkruar nga ankuesi pasi që ankesa e parashtruar në 

DHPGJS më 23 maj 2014 nuk është e nënshkruar. Ai është paralajmëruar se 

nëse dështon që ta përfillë urdhrin brenda 14 ditëve nga data e pranimit të 

tij, ankesa e tij do të hedhet poshtë si e papranueshme. Urdhri iu është 

dorëzuar ankuesit më 27 qershor 2016. Deri më tani ai nuk e ka përfillur 

urdhrin.  

Më 9 qershor 2016, e paditura ka pranuar ankesën e ankuesit. Nuk është 

parashtruar kurrfarë përgjigje ndaj ankesës. 
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A0017 Ankuesit Z.J.1, M.J, D.K, S.M, Z.J.2, përmes përfaqësuesve të tyre 

më 2 qershor 2016 parashtroi ankesë kundër aktgjykimit C-II.-13-0419 të 

datës 5 maj 2014, duke kërkuar nga Kolegji i Apelit që të ndryshohet 

aktgjykimi i ankimuar dhe të aprovohen ankesat e tyre ose të prishet 

aktgjykimi i ankimuar dhe të kthehet lënda në rigjykim. Përfaqësuesi i ofroi 

Kolegjit të Apelit dëshmi mbështetëse për të gjithë ankuesit.  

Me urdhër të datës 27 maj 2016, ankesa e ankuesit iu është dorëzuar të 

paditurës për përgjigje në ankesë. E paditura e ka pranuar urdhrin më 9 

qershor 2016. Nuk është parashtruar kurrfarë përgjigje ndaj ankesës.   

A0018 Ankuesja E(B)S, më 19 maj 2014 ka parashtruar ankesë kundër 

Aktgjykimit C-II.-13-0419 të datës 5 maj 2014, për të kërkuar nga Kolegji i 

Apelit që të aprovojë ankesën e saj si të bazuar dhe të obligojë të paditurën që 

ta përfshijë atë në listën e punëtorëve me të drejta legjitime në pjesën prej 

20% nga të ardhurat e privatizimit dhe të kompensojë shumën prej 5300 

eurosh në emër të pagave të papaguara. Ankuesja mes tjerash theksoi se në 

NSH ka punuar prej datës 22 korrik 1976 gjer më 17 shkurt 1983 kur është 

larguar si tepricë teknologjike dhe se duhet të jetë në listën përfundimtare të 

punëtorëve me të drejta legjitime për 20%.  

Me urdhër të datës 27 maj 2016, ankesa e ankuesit iu është dorëzuar të 

paditurës për përgjigje në ankesë. E paditura e ka pranuar urdhrin më 9 

qershor 2016. Nuk është parashtruar kurrfarë përgjigje ndaj ankesës. 

A0019 Ankuesja L(M)I, më 3 qershor 2014 ka parashtruar ankesë kundër 

Aktgjykimit C-II.-13-0419 të datës 5 maj 2014, për shkak të vërtetimit të 

gabuar të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, 

dhe kërkoi nga Kolegji i Apelit për të aprovuar ankesën e saj. Ankuesja 

theksoi se ka filluar punën në NSH më 7 tetor 1996 deri në qershor të vitit 

1999, kur është detyruar të lë vendin e saj të punës për shkak të rrethanave 

të luftës, diskriminimit dhe frikës për jetën e saj. Ajo dorëzoi kopjen e 
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librezës së saj të punës për të treguar se ende është e hapur; vendimin e 

datës 7 tetor 1996 për themelimin e marrëdhënies së punës; librezën 

shëndetësore dhe vërtetimin e marrëdhënies së punës në NSH.  

Me urdhër të datës 27 maj 2016, ankesa e ankuesit iu është dorëzuar të 

paditurës për përgjigje në ankesë. E paditura e ka pranuar urdhrin më 9 

qershor 2016. Nuk është parashtruar kurrfarë përgjigje ndaj ankesës. 

A0020 Ankuesi R.K, më 4 korrik 2014 parashtroi ankesë kundër 

aktgjykimit C-II.-13-0419 të datës 25 qershor 2014, duke kërkuar nga 

Kolegji i Apelit që të ndryshojë aktgjykimin e ankimuar dhe të obligojë të 

paditurën që ta përfshijë atë në listën e punëtorëve me të drejta legjitime 

për pjesën e 20% e të ardhurave nga privatizimi dhe t’ia kompensojë 

shumën prej 5300 euro në emër të pagave të papaguara. Ankuesi mes 

tjerash theksoi se në NSH ka punuar prej 22 korrikut 1976 gjer më 17 shkurt 

1983 kur është larguar si tepricë teknologjike dhe se duhet të jetë në listën 

përfundimtare të punëtorëve me të drejta legjitime për 20%.      

Me urdhër të datës 27 maj 2016, ankesa e ankuesit iu është dorëzuar të 

paditurës për përgjigje në ankesë. E paditura e ka pranuar urdhrin më 9 

qershor 2016. Nuk është parashtruar kurrfarë përgjigje ndaj ankesës. 

A0021 Ankuesi H.Sh, më 3 korrik 2014 ka parashtruar ankesë kundër 

Aktgjykimit C-II.-13-0419 të datës 25 qershor 2015, duke kërkuar nga Kolegji 

i Apelit që të ndryshojë aktgjykimin e ankimuar dhe t’i mundësohet pagesa e 

20% nga të ardhurat e privatizimit. Ankuesi theksoi se është përfshirë në 

listën përfundimtare dhe se nuk ka parashtruar ankesë kundër listës 

përfundimtare por kundër ndalesës së njëanshme për pagesën e 20% të bërë 

nga AKP-ja pa kurrfarë vendimi apo urdhri por vetëm përmes njoftimit verbal.  

Me urdhër të datës 27 maj 2016, ankesa e ankuesit iu është dorëzuar të 

paditurës për përgjigje në ankesë. E paditura e ka pranuar urdhrin më 9 

qershor 2016. Nuk është parashtruar kurrfarë përgjigje ndaj ankesës. 
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A0022 Ankuesi I.Z, më 17 korrik 2014 parashtroi ankesë kundër aktgjykimit 

C-II.-13-0419 të datës 5 maj 2014, për të kërkuar nga Kolegji i Apelit që të 

aprovojë ankesën e tij dhe ta përfshijë atë në listën e punëtorëve me të drejta 

legjitime në pjesën prej 20%. Ankuesi theksoi se DHPGJS-ja përmes 

aktgjykimit të ankimuar ka aprovuar ankesën e tij, pasi që sipas dëshmive të 

paraqitura në gjykatë ai i përmbushë kushtet e parapara me Nenin 10.4 të 

Rregullores së UNMIK-ut nr. 2003/13. Përmes kësaj ankese ai e ri-konfirmon 

ankesën e parashtruar për 20% dhe pagat e papaguara të miratuar nga 

gjykata.  

E paditura e ka pranuar ankesën e ankuesit më 9 qershor 2016. Nuk është 

parashtruar kurrfarë përgjigje ndaj ankesës. 

Përmes urdhrit të datës 27 maj 2016, nga ankuesi është kërkuar që brenda 14 

(katërmbëdhjetë) ditëve nga pranimi i këtij urdhri të dorëzojë parashtresën 

përmes së cilës të deklarohet se kur iu është dorëzuar atij aktgjykimi i 

ankimuar. Ankuesi iu është përgjigjur këtij urdhri duke theksuar se kjo lëndë 

është duke u proceduar për një kohë të gjatë prandaj nuk ka kurrfarë 

aktgjykimi e as konfirmim pranimi për t’iu përgjigjur këtij urdhri.  

A0023 Ankuesi E.H, më 17 korrik 2014 parashtroi ankesë kundër aktgjykimit 

C-II.-13-0419 të datës 5 maj 2014, për të kërkuar nga Kolegji i Apelit që të 

aprovojë ankesën e tij dhe ta përfshijë atë në listën e punëtorëve me të drejta 

legjitime në pjesën prej 20%. Ankuesi theksoi se ka qenë punëtor i NSH-së 

dhe fakti se nuk ka punuar në NSH pas luftës nuk ka efekt ndaj të drejtës së 

tij për 20%. Ai theksoi se ka ardhur nga jashtë për të kompletuar 

dokumentacionin e nevojshëm për 20%.  

E paditura e ka pranuar ankesën e ankuesit më 9 qershor 2016. Nuk është 

parashtruar kurrfarë përgjigje ndaj ankesës. 

Përmes urdhrit të datës 27 maj 2016, nga ankuesi është kërkuar që brenda 14 

(katërmbëdhjetë) ditëve nga pranimi i këtij urdhri të dorëzojë parashtresën 
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përmes së cilës të deklarohet se kur iu është dorëzuar atij aktgjykimi i 

ankimuar. Ankuesi e ka pranuar urdhrin më 27 korrik 2016. Ankuesi nuk iu 

është përgjigjur këtij urdhri.   

A0024 Ankuesi H.K, më 19 korrik 2014 parashtroi ankesë kundër 

aktgjykimit C-II.-13-0419 të datës 25 qershor 2014, duke kërkuar nga 

Kolegji i Apelit që të prishë aktgjykimin e ankimuar dhe ta kthejë lëndën për 

rigjykim. Ai theksoi se është e saktë se ka parashtruar ankesë pas afatit 

kohor por kjo nuk është arsye për hedhje poshtë të ankesës si të 

papranueshme. Më tutje theksoi se jeton jashtë vendit në Zvicër dhe nuk ka 

qenë në gjendje që të përcjellë shpalljet publike dhe se askush nuk e ka 

informuar lidhur me shpalljen e listës. Prandaj ai nuk e ka ditur dhe nuk ka 

mundur ta dijë për humbjen e afatit për parashtrimin e ankesës.  

Me urdhër të datës 27 maj 2016, ankesa e ankuesit iu është dorëzuar të 

paditurës për përgjigje në ankesë. E paditura e ka pranuar urdhrin më 9 

qershor 2016. Nuk është parashtruar kurrfarë përgjigje ndaj ankesës. 

A0025 Ankuesi L.P, më 3 nëntor 2014 parashtroi ankesë kundër aktgjykimit 

C-II.-13-0419 të datës 5 maj 2014, duke kërkuar për t’u përfshirë në listën e 

punëtorëve me të drejta legjitime për 20%. Ankuesi theksoi se ka punuar në 

NSH prej datës 15 gusht 1988 deri në qershor të vitit 1999 kur pa dëshirën e 

tij e ka lënë Kosovën. Ai theksoi se është përfshirë nga AKP-ja në listën 

përfundimtare e cila është shpallur në gazetën zyrtare Blic më 8 maj 2009 dhe 

se me aktgjykimin e ankimuar ankesa e tij nuk është aprovuar.  

Ankesa e ankuesit nuk iu është dorëzuar të paditurës sepse është e 

papranueshme pasi që është parashtruar pas afatit.  

Arsyetimi ligjor:  

 

Kolegji i Apelit vendosi të mos mbajë pjesën gojore të procedurës sipas nenit 

64.1 të Shtojcës së Ligjit nr. 04/L-033 mbi Dhomën e Posaçme të Gjykatës 
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Supreme të Kosovës për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të 

Privatizimit (Shtojca). 

 

Merita e ankesave dhe vlerësimi i Kolegjit të Apelit  

Diskriminimi 

Në mënyrë që të ndalojë diskriminimin, promovojë dhe të fusë në fuqi 

parimin e trajtimit të barabartë të qytetarëve të Kosovës, Kuvendi i Kosovës, 

më 30 korrik 2004, miratoi Ligjin Kundër Diskriminimit nr. 2004/3 (të 

shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut 2004/32), i cili është dokument juridik 

ligjërisht i detyrueshëm edhe aktualisht.  

 

Sa i përket barrës së provave, neni 8 i Ligjit Kundër Diskriminimit, , thotë si 

vijon: 

8.1. Kur personat të cilët e konsiderojnë se parimi i trajtimit të barabartë 

nuk është zbatuar ndaj tyre, paraqesin faktet para organit administrativ apo 

Gjykatës kompetente, nga të cilat mund të supozohet se ka pasur 

diskriminim të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, barra e provës bie mbi palën e 

paditur, e cila duhet të dëshmojë se nuk ka pasur shkelje të parimit të 

trajtimit të barabartë. 

Sipas interpretimit të mësipërm, kur një ankues ka për qëllim të dëshmojë 

se është diskriminuar, nga ai/ajo kërkohet vetëm që të pretendojë faktet 

specifike nga të cilat mund të supozohet se ka pasur diskriminim (të 

drejtpërdrejtë apo të tërthortë), dhe i mbetet të paditurit  që të dëshmojë të 

kundërtën, d.m.th. të dëshmojë se nuk ka pasur shkelje të parimit të 

trajtimit të barabartë.  

Sipas të drejtës precedentale DHPGJS-së(ASC-11-0069, AC-I-12-0012 etj), 

të diskriminuar mund të llogariten: 

a) punëtorët e përkatësisë etnike shqiptare, apo që u takojnë 

minoriteteve tjera, të cilit ishin larguar për arsye diskriminimi në periudhën e 

ashtuquajtur të “masave të përkohshme serbe” (që sillet prej vitit 1989 deri 
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në vitin 1999), apo të cilët u diskriminuan edhe në periudha të ndryshme, 

për shkak të etnisë së tyre, besimeve politike dhe religjioze, etj.;  

 

b) punëtorët e përkatësisë etnike serbe të cilët, për shkaqet e njohura 

botërisht pas luftës në Kosovë, pas vitit 1999, nuk u paraqiten në punë dhe 

të njëjtit nuk u gjendën në listat përfundimtare të punëtorëve.  

 

Në veçanti, shikuar në aspektin kohor, në lidhje me diskriminimin e pësuar 

nga kategoritë e lartpërmendura të punëtorëve, duhet të përmendet si vijon: 

a) Më 26 korrik 1990, qeveria serbe shpalli “Ligjin e Marrëdhënieve të 

Punës në Rrethana të Veçanta” (Gazeta Zyrtare e Republikës së Serbisë nr. 

40/90), me të cilin, si rezultat, erdhi largimi i mijëra punëtorëve shqiptarë 

nga vendet e tyre të punës (shih në këtë pikë, edhe Aktgjykimin e TPNJ-së të 

datës 30 nëntor 2005 në lëndën nr. IT-03-66, faqe 16, par. 39, që thotë: “Në 

vitin 1990, Kuvendi i Kosovës dhe Qeveria Krahinore u suprimuan. Në mars 

1990, Kuvendi i Serbisë miratoi një sërë masash të cilat çuan në heqjen nga 

puna të shqiptarëve të Kosovës nga institucionet politike dhe ekonomike dhe 

nga ndërmarrjet e mëdha ekonomike …).  

Në vitet 1990 u miratuan disa rezoluta nga Asambleja e Përgjithshme dhe 

nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, mes të cilave Rezoluta e 

Asamblesë së Përgjithshme nr. 48/153 e datës 20 dhjetor 1993, e cila e njeh 

ekzistimin e (dhe dënon) – mes tjerash – ‘... masat dhe praktikat e 

diskriminimit dhe shkeljet e të drejtave të njeriut të shqiptarëve të Kosovës, 

si dhe represionin e madh të bërë nga autoritetet serbe, duke përfshirë: ... 

b. Largimin diskriminues të zyrtarëve shqiptarë, veçanërisht nga policia dhe 

gjyqësori, largimin masiv të shqiptarëve nga pozitat profesioniste, 

administrative dhe pozitat tjera të kualifikuara në ndërmarrjet shtetërore dhe 

institucionet publike, duke përfshirë mësuesit nga sistemi shkollor i drejtuar 

nga serbët ...’. 
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Si pasojë e të ashtuquajturave “Masa të Përkohshme” të vëna në NSH, 

menaxhmenti shqiptar u largua dhe u zëvendësua me menaxhmentin serb 

(shih “Ligji mbi Masat e Përkohshme për Mbrojtjen Shoqërore të Drejtave 

Vetë-Menaxhuese dhe të Pronës Shoqërore”, publikuar në Gazetën Zyrtare të 

Republikës Socialiste të Serbisë nr. 49 të datës 28 tetor 1989, i cili nuk është 

ligj në fuqi sipas Rregullores së UNMIK-ut 1999/24). 

 

b) Në anën tjetër, një numër i punëtorëve që i takojnë minoritetit serbo-

kosovar, punuan gjatë periudhës së masave të përkohshme serbe (1989-

1999), por nuk ishin në gjendje që të kthehen në punë menjëherë pas luftës, 

pra duke u diskriminuar nga menaxhmenti i ri. Siç u vërejt më lartë, kur një 

ankues pretendon fakte specifike diskriminuese, i mbetet të paditurit që të 

dëshmojë se ankuesi nuk është diskriminuar. E njëjta rregull e “kthimit të 

barrës së provës” që po zbatohet tek punëtorët shqiptarë (dhe minoritetet 

tjera) qe kanë pretenduar diskriminim në lidhje me largimin e tyre nga puna 

gjatë masave të përkohshme serbe, duhet të zbatohet edhe tek ky grup i 

punëtorëve.  

 

Për të gjitha arsyet e mësipërme ligjore, ankesa pranohet si e bazuar kur 

ankuesi dëshmon të ketë qenë i punësuar në NSH, për së paku tre vjet dhe 

ai është i regjistruar si punëtor i NSH-së në kohën e privatizimit, ose kur ai 

ka dorëzuar prova se nuk ishte në gjendje të punojë, sepse ishte 

diskriminuar (me fjalë tjera: ai do të ishte i regjistruar si punëtor po të mos 

ishte diskriminuar). Në të kundërtën, ankesa duhet të refuzohet si e 

pabazuar kur faktet dhe rrethanat e lartpërmendura nuk janë të vërtetuara 

nga ankuesi. 

 

Kolegj i Apelit pas ekzaminimit të ankesave të ankuesve të parashtruara 

kundër aktgjykimeve të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së C-II.-13-0419 të 

datës 4 maj 2014 dhe të datës 25 qershor 2014, vendosi si në vijim: 
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Ankuesja A0001 L.B–ankesa e ankueses është e pabazuar. Ankuesja në 

kohën e privatizimit të NSH-së ka qenë e pensionuar pasi që ka qenë mbi 67 

vjet. Data e saj e lindjes është 1 shtator 1938. Prandaj, Kolegji i Apelit 

konstaton se Kolegji i Specializuar ka vendosur drejtë kur ka refuzuar 

ankesën e ankueses si të pabazuar pasi që ajo nuk i ka përmbushur kushtet 

e parapara me Nenin 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 e ndryshuar. 

Prandaj Kolegji i Apelit e refuzon ankesën e ankueses si të pabazuar dhe e 

vërteton pikën III të dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar. 

Ankuesi A0002 D.B–ankesa e ankuesit është e pabazuar. Ankuesi 

parashtroi ankesë kundër listës përfundimtare më 8 nëntor 2013, ndërsa 

data përfundimtare për parashtrimin e ankesës ka qenë 28 tetor 2013, 

prandaj ankesa është parashtruar pas afatit të paraparë kohor. Në ankesën e 

tij ankuesi shpjegon se ka parashtruar ankesë në emër të babait të tij të 

ndjerë i cili ka vdekur në vitin 2001, i cili ka qenë punëtor i NSH-së. Më tutje 

ai theksoi se ai dhe familja e tij nuk kanë qenë në dijeni lidhur me afatin për 

parashtrimin e ankesës dhe se kjo është arsyeja për vonesën në 

parashtrimin e ankesës. Kjo ankesë e ankuesit nuk mund të konsiderohet 

arsye për parashtrimin e ankesës me vonesë. Kolegji i Apelit vlerësoi se 

Kolegji i Specializuar ka vendosur drejtë kur e ka hedhur poshtë ankesën e 

ankuesit si të papranueshme. Prandaj, Kolegji i Apelit e refuzon ankesën e 

ankuesit si të pabazuar dhe e vërteton pikën I të dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar.  

Ankuesja A0003 I.F.R – Ankesa e ankueses është e papranueshme. Kolegji 

i Specializuar përmes aktgjykimit të ankimuar ka aprovuar ankesën e 

ankueses dhe ka urdhëruar AKP-në që ta përfshijë atë në listën e punëtorëve 

me të drejta legjitime për pjesën e 20% e të ardhurave nga privatizimi i 

NSH-së. Prandaj Kolegji i Apelit e hedhë poshtë ankesën si të papranueshme 

sepse nuk ka interes ligjor për parashtrimin e ankesës. Kërkesa për 

kompensimin e pagave deri në privatizimin e NSH-së nuk mund të 
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parashtrohet me ankesë kundër aktgjykimit C-II.-13-0419 por duhet të 

parashtrohet me padi të re për kompensimin e pagave drejtuar Kolegjit 

përkatës të Specializuar. 

Ankuesja A0004 E.G– Ankesa e ankuesit është e pabazuar. Ankuesi 

parashtroi ankesë kundër listës përfundimtare më 3 dhjetor 2013, ndërsa 

data përfundimtare për parashtrimin e ankesës ka qenë 28 tetor 2013, 

prandaj ankesa është parashtruar pas afatit të paraparë kohor. Ankuesi nuk 

ka ofruar shpjegime për parashtrimin e ankesës pas afatit kohor. Kolegji i 

Apelit vlerësoi se Kolegji i Specializuar ka vendosur drejtë kur e ka hedhur 

poshtë ankesën e ankuesit si të papranueshme. Prandaj, Kolegji i Apelit e 

refuzon ankesën e ankuesit si të pabazuar dhe e vërteton pikën I të 

dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar. 

Ankuesi A0005 M.S– Ankesa e ankuesit është e pabazuar. Ankuesi në kohën 

e privatizimit të NSH-së ka qenë i pensionuar pasi që ka qenë mbi 65 vjet. 

Data e tij e lindjes është 1 prill 1940, ndërsa NSH-ja është privatizuar më 22 

korrik 2005. Prandaj, Kolegji i Apelit konstaton se Kolegji i Specializuar ka 

vendosur drejtë kur ka refuzuar ankesën e ankuesit si të pabazuar pasi që ai 

nuk i ka përmbushur kushtet e parapara me Nenin 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13 e ndryshuar. Letra e njoftimit për ndërprerjen e 

marrëdhënies së punës është lëshuar nga AKM-ja pasi që është pensionuar. 

Për më tepër ankuesi vet ka theksuar se ai nuk ka qenë i punësuar në NSH 

gjatë kohës së privatizimit. Prandaj Kolegji i Apelit e refuzon ankesën e 

Ankuesit si të pabazuar dhe e vërteton pikën III të dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar. 

Ankuesi A0006 S.K– Ankesa e ankuesit është e pabazuar. Ankuesi në 

kohën e privatizimit të NSH-së ka qenë i pensionuar pasi që ka qenë mbi 69 

vjet. Data e tij e lindjes është 28 maj 1936. Prandaj, Kolegji i Apelit 

konstaton se Kolegji i Specializuar ka vendosur drejtë kur ka refuzuar 

ankesën e ankuesit si të pabazuar pasi që ai nuk i ka përmbushur kushtet e 
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parapara me Nenin 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 e ndryshuar. 

Prandaj Kolegji i Apelit e refuzon ankesën e Ankuesit si të pabazuar dhe e 

vërteton pikën III të dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar. 

Ankuesi A0007 I.H–Ankesa e ankuesit është e bazuar. Ankuesi në ankesën 

e tij të parashtruar kundër listës përfundimtare theksoi se ka punuar në NSH 

prej datës 13 mars 1985 deri më 14 shtator 1990 kur është dëbuar nga 

masat e dhunshme. Ankuesi ka dorëzuar vendimin e këshillit të punëtorëve 

të datës 20 gusht 2001 nr. 872 përmes së cilit është dëshmuar se ka qenë i 

interesuar që të punojë edhe pas luftës. Kolegji i Apelit vlerësoi se ankuesi i 

përmbushë kushtet e parapara me Nenin 10.4 të Rregullores 2003/13 të 

ndryshuar, për t’u përfshirë në listën përfundimtare të punëtorëve me të 

drejta legjitime për 20%. Prandaj, ankesa e ankuesit aprovohet si e bazuar 

dhe ndryshohet pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar lidhur me 

këtë ankues. E paditura obligohet që ta përfshijë atë në listën përfundimtare 

të punëtorëve me të drejta legjitime për të ardhurat e 20% nga privatizimi i 

NSH-së.  

Ankuesja A0008 H.B.K–Ankesa e ankueses është e bazuar. Ankuesja në 

ankesën e saj theksoi se pas luftës ka vazhduar të punojë në NSH kur ka 

qenë e nevojshme përkatësisht kur e kanë thirr menaxhmenti i NSH-së. Për 

më tepër, mes dokumenteve tjera bashkëngjitur në këtë ankesë është edhe 

kopja e vërtetuar e shkresës për ndërprerjen e marrëdhënies së punës së 

lëshuar nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit (AKM) më 22 korrik 2005, 

përmes së cilës është njoftuar se marrëdhënia e saj e punës në NSH është 

ndërprerë si rezultat i shitjes së aseteve të NSH-së. Nga kjo mund të 

konkludohet se ankuesja ka qenë e regjistruar si punëtore e NSH-së në 

kohën e privatizimit. E paditura nuk e ka kontestuar këtë dëshmi. Kolegji i 

Apelit vlerëson se ankuesja i plotëson kushtet e parapara me Nenin 10.4 të 

Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 siç është ndryshuar, për përfshirje në 

listën përfundimtare të punëtorëve me të drejta legjitime për 20%. Prandaj 
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ankesa e ankueses aprovohet si e bazuar dhe pika III e dispozitivit të 

aktgjykimit të ankimuar ndryshohet lidhur me këtë ankuese. E paditura 

obligohet që ta përfshijë atë në listën përfundimtare të punëtorëve me të 

drejta legjitime për 20% e të ardhurave nga privatizimi i NSH-së.  

Ankuesja A0009 N.K–Ankesa e ankueses është e pabazuar. Ankuesja në 

emër të bashkëshortit të saj të ndjerë Q.K, ka parashtruar ankesë kundër 

listës përfundimtare më 28 tetor 2013 që nënkupton se është parashtruar 

brenda afatit kohor. Megjithatë, ankesa është e pabazuar sepse sipas 

certifikatës së vdekjes, bashkëshorti i ankueses ka ndërruar jetë më 16 

shkurt 2003 që do të thotë para privatizimit të NSH-së më 22 korrik 2005. 

Bashkëshorti i ankueses nuk i ka përmbushur kushtet e parapara me Nenin 

10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 e ndryshuar, për përfshirje në 

listën përfundimtare të punëtorëve me të drejta legjitime për 20%. Prandaj 

Kolegji i Apelit e refuzon ankesën e ankueses dhe ndryshon arsyetimin e 

aktgjykimit të ankimuar. Ankesa nuk është e paafatshme dhe e 

papranueshme, siç është konstatuar nga Kolegji i Specializuar, por ishte e 

pabazuar për shkak të vdekjes së bashkëshortit të ankueses para privatizimit 

të NSH-së.  

Ankuesi A0010 J.S– Ankesa e ankuesit është e pabazuar. ankuesi në kohën 

e privatizimit të NSH-së ishte pensionuar pasi që ka qenë 72 vjeçar. Data e 

tij e lindjes është 21 gusht 1933. Prandaj Kolegji i Apelit konsideron se 

ankuesi nuk i ka përmbushur kushtet e parapara me Nenin 10.4 të 

Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 e ndryshuar. Prandaj Kolegji i Apelit e 

refuzon ankesën e Ankuesit si të pabazuar dhe e vërteton pikën III të 

dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar. 

Ankuesja A0011 Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) – Ankesa e 

ankueses është e pabazuar. Pas shqyrtimit të ankesës së AKP-së përmes së 

cilës është kundërshtuar përfshirja e punëtorëve në listën përfundimtare, 
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Kolegji i Apelit duke e trajtuar në mënyrë individuale secilin ankues të 

kontestuar erdhi në përfundim si në vijim:  

Ankuesi C0001–R.B–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 12 gusht 1974 gjer më 

14 shtator 1990 kur është dëbuar nga ana e masave të dhunshme, që mund 

të shihet edhe në librezën e tij të punës. Më tutje theksoi se pas luftës ka 

filluar të punojë në NSH prej datës 17 qershor 1999 dhe ka punuar atje për 

disa ditë, por për shkak se nuk kishte punë nuk është angazhuar. Këto 

pretendimet të ankuesit nuk ishin kontestuar nga AKP-ja. Nga kjo mund të 

konkludohet se ankuesi ka qenë në listën e pritjes. Më tutje theksoi se për disa 

arsye ai nuk është përfshirë në listë, ndërsa në listë janë përfshirë disa 

persona të cilët qysh para luftës kanë shkuar jashtë vendit dhe nuk janë 

kthyer në punë, disa persona të cilët kanë punuar shumë shkurt në NSH, disa 

persona të cilët nuk kanë punuar pas luftës si dhe disa të cilët nuk janë gjallë. 

Kolegji i Apelit konsideron se ky ankues duhet të mbetet në listën 

përfundimtare sepse ai ka qenë i interesuar të vazhdojë marrëdhënien e tij të 

punës në NSH por pasi që nuk ka pasur punë nuk është angazhuar. Prandaj, 

bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e 

dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë 

ankues. 

Ankuesi C0002–Q.K–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare mes tjerash ka theksuar se ka punuar në NSH bazuar në 

vendimin e lëshuar nga organi kompetent i NSH-së bashkë me punëtorët tjerë 

të cilët ishin përfshirë në listën përfundimtare. Më tutje ai theksoi se është 

diskriminuar nga ana e menaxhmentit të NSH-së me mospërfshirje në listë. 

Sipas librezës së bashkëngjitur në ankesë, ai ka punuar në NSH prej datës 13 

shtator 1976 gjer më 14 shtator 1990. Ankesës së tij, ankuesi ia ka 

bashkëngjitur vendimin për caktimin e të ardhurave personale të lëshuar nga 

NSH-ja me nr. 1171 të datës 1 mars 2003, i cili tregon se ai ka punuar në NSH 
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edhe pas luftës. Kolegji i Apelit konsideron se ky ankues është diskriminuar 

nga menaxhmenti i NSH-së për mospërfshirje në listën përfundimtare dhe ai 

duhet të mbetet në listën përfundimtare. Prandaj, bazuar në këto arsye 

ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues.    

Ankuesi C0003–Sh.(S).P– në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ai theksoi se është diskriminuar me mospërfshirje në listën 

përfundimtare. Sipas librezës së bashkëngjitur në ankesë, ai ka punuar në 

NSH prej datës 6 janar 1984 gjer më 10 prill 1984 dhe prej datës 21 qershor 

1985 gjer më 24 shtator 1990. Ankesës së tij, ankuesi ia ka bashkëngjitur 

vendimin për caktimin e të ardhurave personale të lëshuar nga NSH-ja me nr. 

2400 të datës 1 mars 2000, përmes së cilës tregohet se ka punuar në NSH 

edhe pas luftës. Kolegji i Apelit konsideron se ky ankues është diskriminuar 

nga menaxhmenti i NSH-së për mospërfshirje në listën përfundimtare dhe ai 

duhet të mbetet në listën përfundimtare. Prandaj, bazuar në këto arsye 

ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0004–M.B–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se ai ka punuar në NSH prej datës 13 mars 1985 

deri në privatizimin e NSH-së dhe kërkoi për t’u përfshirë në listën e 

punëtorëve me të drejta legjitime për 20%. Ai bashkëngjiti librezën e tij të 

punës e cila tregon se ka punuar në NSH prej datës 13 mars 1985 gjer më 13 

shtator 1985 dhe prej datës 21 tetor 1985 gjer më 14 shtator 1990. Ai 

gjithashtu ka bashkëngjitur vërtetimin e AKP-së në të cilin thuhet se ankuesi 

ka punuar në NSH prej datës 13 mars 1985 gjer më 14 shtator 1990 dhe prej 

datës 21 korrik 1999 gjer më 22 korrik 2005. Kolegji i Apelit konsideron se ky 

ankues është diskriminuar nga menaxhmenti i NSH-së duke mos e përfshirë 

në listën përfundimtare, sepse nga vërtetimi  i lartpërmendur mund të 

konstatohet se ai ka punuar në NSH deri në privatizimin e saj dhe se duhet të 
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mbetet në listën përfundimtare. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-

së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar 

duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0005 –H.K– në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se ai ka punuar në NSH për shumë vite që mund të 

dëshmohet nga libreza e tij e bashkëngjitur në ankesë. Libreza tregon se ai ka 

punuar në NSH prej datës 5 janar 1981 gjer më 10 shtator 1990. Ankesës së 

tij ia ka bashkëngjitur vendimin (vula është e palexueshme) për caktimin e të 

ardhurave personale të lëshuar nga NSH-ja me nr. 1872 të datës 1 shkurt 

2000, që tregon se ka punuar në NSH edhe pas luftës. Kolegji i Apelit 

konsideron se ky ankues është diskriminuar nga menaxhmenti i NSH-së për 

mospërfshirje në listën përfundimtare dhe ai duhet të mbetet në listën 

përfundimtare. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues.     

Ankuesi C0007–G.Z–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se ai ka punuar në NSH për shumë vite siç mund të 

shihet në librezën e tij që nuk është bashkëngjitur në ankesë. Kësaj ankese ia 

bashkëngjiti vërtetimin e lëshuar nga AKP-ja më 11 tetor 2013 në të cilin 

theksoi se sipas librit amzë të NSH-së nën numrin 2473 ankuesi ka punuar në 

NSH prej datës 15 mars 1985 gjer më 14 shtator 1990. Ankuesi nuk ka 

paraqitur ndonjë dëshmi se ka punuar apo ka qenë i interesuar të punoj në 

NSH pas luftës përkatësisht pas vitit 1999. Ankuesi bile nuk e ka theksuar 

nëse e ka shprehur interesimin për të punuar në NSH pas vitit 1999 dhe nëse 

ai është refuzuar në mënyrë diskriminuese nga ana e Menaxhmentit. Bazuar 

në këto fakte nuk është i saktë konkluzioni i Kolegjit të Specializuar se ky 

ankues ka qenë i diskriminuar pasi që ankuesi vet nuk i ka pohuar faktet e 

diskriminimit. Prandaj, ankesa e AKP-së lidhur me këtë Ankues aprovohet si e 

bazuar, ndryshohet pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar lidhur me 



32 

 

këtë ankues, ankesa e tij refuzohet si e pabazuar dhe ai hiqet nga pika II e 

dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar.    

Ankuesi C0008–I.Z–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se ai ka punuar në NSH për shumë vite gjer kur 

është larguar nga masat e dhunshme, që është evidentuar në librezën e tij të 

punës. Edhe nëse në ankesën e tij ka theksuar se si dëshmi ka ofruar librezën 

e punës, nuk ia ka bashkëngjitur ankesës. Dëshmia e vetme e paraqitur nga 

ankuesi është vërtetimi i lëshuar nga AKP-ja më 10 tetor 2013 në të cilën 

theksohet se sipas librit amzë të NSH-së nën numrin 1351, ankuesi ka punuar 

në NSH prej datës 16 gusht 1977 gjer më 17 mars 1989, prandaj marrëdhënia 

e tij e punës është ndërprerë para masave të dhunshme. Ankuesi nuk ka 

paraqitur kurrfarë dëshmie se ka punuar në NSH pas kësaj date. Gjithashtu 

ankuesi nuk ka pohuar se ka qenë i interesuar për t’u kthyer në vendin e tij të 

punës në NSH pas luftës, përkatësisht pas vitit 1999. Prandaj, ankesa e AKP-

së lidhur me këtë Ankues aprovohet si e bazuar, ndryshohet pika II e 

dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar lidhur me këtë ankues, ankesa e tij 

refuzohet si e pabazuar dhe ai hiqet nga pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar. 

Ankuesi C0011 – S.(I).P– parashtroi ankesë në emër të babait të tij të ndjerë 

I.P. Në ankesë ai theksoi se babai i tij ka punuar në NSH për shumë vite siç 

mund të shihet në librezën e tij të punës dhe vendimin e punësimit të 

bashkëngjitura në ankesë. Më tutje theksoi se bazuar në dokumentet e 

bashkëngjitura ai i përmbushë kushtet për t’u përfshirë në listën e punëtorëve 

me të drejta legjitime për 20%. Kësaj ankese ia bashkëngjet vërtetimin e 

lëshuar nga AKP-ja më 14 tetor 2013 në të cilën theksohet se sipas librit amzë 

të NSH-së nën numrin 692, ankuesi ka punuar në NSH prej datës 6 korrik 

1973 gjer më 4 shtator 1990, libreza është ende e hapur dhe certifikata e 

lindjes së babait të tij. Pasi që në ankesën e tij nuk e ka cekur datën e vdekjes 

së babait të tij, nga ai është kërkuar me urdhër të Kolegjit të Apelit të datës 3 
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gusht 2016 që t’i ofrojë gjykatës certifikatën e vdekjes. Urdhri iu është 

dorëzuar ankuesit më 8 gusht 2016. Ankuesi nuk iu është përgjigjur urdhrit 

prandaj nuk ka dëshmuar se është trashëgimtar i babait të tij. Ankesa e AKP-

së lidhur me këtë ankues aprovohet si e bazuar, ndryshohet pika II e 

dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar lidhur me këtë ankues dhe ai hiqet nga 

lista e punëtorëve me të drejta legjitime për 20% e të ardhurave nga 

privatizimi i NSH-së -“B”në Suharekë.  

Ankuesi C0014–J.B–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 7 mars 1974 gjer më 10 

shtator 1990, kur marrëdhënia e tij e punës iu është ndërprerë nga masat e 

dhunshme. Më tutje ai theksoi se pas luftës është paraqitur të punojë në 

qershor dhe korrik 1999, por për shkak të gjendjes së tij shëndetësore – 

paaftësisë nuk ka mundur që vazhdojë të punojë në NSH. Ai shtoi se është 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listën përfundimtare. Të vetmin 

dokument të cilin e ka dorëzuar ankuesi është vërtetimi i AKP-së i datës  16 

tetor 2013 në të cilën theksohet se sipas librit amzë të NSH-së nën numrin 

822, ankuesi ka punuar në NSH prej datës 11 mars 1973 gjer më 10 shtator 

1990. Bazuar në këto fakte nuk është i saktë konkluzioni i Kolegjit të 

Specializuar se ky ankues i përmbushë kriteret e Nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13 e ndryshuar. Prandaj, ankesa e AKP-së lidhur me këtë 

Ankues aprovohet si e bazuar, ndryshohet pika II e dispozitivit të aktgjykimit 

të ankimuar lidhur me këtë ankues, ankesa e tij refuzohet si e pabazuar dhe ai 

hiqet nga pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar.     

Ankuesi C0015–S.Z– në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se ai ka punuar në NSH për një kohë të gjatë gjer 

kur është larguar nga ana e masave të dhunshme. Ai theksoi se pas luftës nuk 

ka mundur të punojë sepse NSH-ja nuk ka punuar me kapacitet të plotë dhe 

nuk ka mundur të punësojë të gjithë punëtorët e vet. Ai gjithashtu theksoi se 

ai është i diskriminuar me mospërfshirjen e tij në listë. Ai ka ofruar librezën e 
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tij të punës në të cilën shihet se ka punuar në NSH prej datës 21 janar 1980 

gjer më 14 shtator 1990. Kolegji i Apelit konsideron se ky ankues është 

diskriminuar nga menaxhmenti i NSH-së për mospërfshirje në listën 

përfundimtare dhe ai duhet të mbetet në listën përfundimtare. Prandaj, bazuar 

në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të 

aktgjykimit të ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0018–A.R.K – në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 24 shtator 1976 gjer më 

10 shtator 1990, kur është dëbuar nga ana e masave të dhunshme, me një 

ndërprerje prej datës 13 dhjetor 1979 gjer më 27 prill 1980. Ai theksoi se emri 

i tij pa të drejtë nuk është përfshirë në listën e punëtorëve me të drejta për 

20%. Ankuesi nuk ka paraqitur ndonjë dëshmi se ka punuar apo ka qenë i 

interesuar të punoj në NSH pas luftës përkatësisht pas vitit 1999. Ankuesi bile 

nuk e ka theksuar nëse e ka shprehur interesimin për të punuar në NSH pas 

vitit 1999 dhe nëse ai është refuzuar në mënyrë diskriminuese nga ana e 

Menaxhmentit. Bazuar në këto fakte nuk është i saktë konkluzioni i Kolegjit të 

Specializuar se ky ankues ka qenë i diskriminuar pasi që ankuesi vet nuk i ka 

pohuar faktet e diskriminimit. Prandaj, ankesa e AKP-së lidhur me këtë Ankues 

aprovohet si e bazuar, ndryshohet pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar lidhur me këtë ankues, ankesa e tij refuzohet si e pabazuar dhe ai 

hiqet nga pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar. 

Ankuesi C0019 –Ž.J– në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 1 tetor 1990 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 
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UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues.    

Ankuesi C0020–M.L– në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 19 dhjetor 1990 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues.        

Ankuesi C0021–S.L– në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 7 shtator 1990 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 
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Ankuesja C0022 –V.S- në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 12 qershor 1991 

deri në qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier e 

pasigurt për t’u kthyer në vendin e saj të punës. Më tutje ajo theksoi se ishte e 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ajo ka ofruar librezën e saj të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankueses janë 

të sakta. Ankuesja do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores 

së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ajo nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankuese.  

Ankuesi C0023 –D.M– në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 19 prill 1984 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesja C0024 –J.L-në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 3 tetor 1990 deri 

në qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier e 

pasigurt për t’u kthyer në vendin e saj të punës. Më tutje ajo theksoi se ishte e 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ajo ka ofruar librezën e saj të 
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punës e cila është ende e hapur por vula është e palexueshme përkatësisht 

nuk duket kurrfarë vule e NSH-së. AKP-ja nuk e ka kundërshtuar faktin se 

ankuesi ka qenë punëtor i NSH-së. Për më tepër, AKP-ja theksoi se sipas librit 

amzë nën numrin 3047 marrëdhënia e saj e punës është ndërprerë me 

dëshirën e saj më 15 gusht 1999, që tregojnë se ka qenë e regjistruar si 

punëtore e NSH-së. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga 

Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankueses janë të sakta. 

Ankuesja do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ajo nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankuese.  

Ankuesja C0026–I.F.R–në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 10 dhjetor 1990 

gjer në fund të luftës. Më tutje theksoi se pas luftës ajo është paraqitur në 

punë por drejtori i ka thënë se do ta thërrasin kur të ketë punë për të. 

Megjithatë kjo nuk ka ndodhur. Mes dokumenteve tjera ajo ka ofruar librezën 

e saj të punës e cila është ende e hapur. Nga kjo mund të konkludohet se 

ankuesi ka qenë në listën e pritjes. Kolegji i Apelit konsideron se ky ankues 

duhet të mbetet në listën përfundimtare sepse ka qenë e interesuar për të 

vazhduar marrëdhënien e saj të punës në NSH, por për shkak se nuk ka pasur 

punë ajo nuk është angazhuar. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së 

duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet 

të vërtetohet lidhur me këtë ankuese. 

Ankuesi C0027–S.A.B– në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 25 tetor 1984 gjer më 4 

shtator 1990 kur është dëbuar nga ana e masave të dhunshme. Pas luftës ai 

është paraqitur në punë por iu është thënë se nëse kanë nevojë do ta 

thërrasin për të punuar. Ai përmendi emrat e disa kolegëve të tij me të cilët ka 
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punuar dhe të cilët janë në listën përfundimtare dhe të cilët nuk kanë punuar 

në kohën e privatizimit. Ai ofroi vërtetimin e lëshuar nga NSH-ja të datës 3 

qershor 2010, përmes së cilit vërtetohet se ka punuar në NSH prej datës 25 

tetor 1984 gjer më 27 shtator 1990. Kolegji i Apelit konsideron se ky ankues 

është diskriminuar nga menaxhmenti i NSH-së për mospërfshirje në listën 

përfundimtare dhe ai duhet të mbetet në listën përfundimtare. Prandaj, bazuar 

në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të 

aktgjykimit të ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0028–E.(A).Z–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 13 gusht 1974 gjer më 

10 shtator 1990 kur është dëbuar nga ana e masave të dhunshme. Ai theksoi 

se pas luftës është paraqitur në punë. Ai përmendi emrat e disa kolegëve të tij 

me të cilët ka punuar dhe të cilët janë në listën përfundimtare dhe të cilët nuk 

kanë punuar në kohën e privatizimit. Ai dorëzoi librezën e tij të punës e cila 

është hapur më 13 gusht 1974 dhe është mbyllur më 10 shtator 1990. Kolegji 

i Apelit konsideron se ky ankues është diskriminuar nga menaxhmenti i NSH-

së për mospërfshirje në listën përfundimtare dhe ai duhet të mbetet në listën 

përfundimtare. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0029–I.(A)Z–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 16 janar 1981 gjer më 4 

shtator 1990 kur është dëbuar nga ana e masave të dhunshme. Pas luftës ai 

është paraqitur në punë por iu është thënë se nuk ka punë dhe kur të kenë 

nevojë do ta thërrasin për të punuar. Ai përmendi emrat e disa kolegëve të tij 

me të cilët ka punuar dhe të cilët janë në listën përfundimtare dhe të cilët nuk 

kanë punuar në kohën e privatizimit. Ai dorëzoi librezën e tij të punës e cila 

është hapur në NSH më 16 janar 1981 dhe është mbyllur më 4 shtator 1990. 

Kolegji i Apelit konsideron se ky ankues është diskriminuar nga menaxhmenti i 
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NSH-së për mospërfshirje në listën përfundimtare dhe ai duhet të mbetet në 

listën përfundimtare. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0030–V.K–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 24 korrik 1974 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0033–D.K–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se ai ka punuar në NSH gjer kur është larguar nga 

ana e masave të dhunshme. Më tutje theksoi se ka punuar bazuar në vendimin 

siç kanë punuar edhe punëtorët tjerë të përfshirë në listën përfundimtare. Ai 

shtoi se është i diskriminuar duke mos qenë i përfshirë në listën 

përfundimtare. Ai ofroi vërtetimin e lëshuar nga NSH-ja më 17 shtator 1999, 

në të cilin thuhet se ka qenë punëtor i NSH-së prej datës 19 tetor 1970, që 

nënkupton se ende është punëtor i NSH-së. Kolegji i Apelit konsideron se ky 

ankues është diskriminuar nga menaxhmenti i NSH-së për mospërfshirje në 

listën përfundimtare dhe ai duhet të mbetet në listën përfundimtare. Prandaj, 

bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e 

dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë 

ankues. 
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Ankuesi C0035–R.G–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 20 tetor 1985 gjer më 

gusht 1990, kur është dëbuar nga ana e masave të dhunshme. Më tutje ai 

theksoi se pas luftës është paraqitur në punë por për shkak se nuk kishte punë 

ka pritur që ta thërrasin. Ai shtoi se e ka pranuar letrën për ndërprerje të 

marrëdhënies së punës përmes së cilës punësimi i tij është ndërprerë nga data 

22 korrik 2005. Mes dokumenteve të ofruara nga ankuesi është letra për 

ndërprerjen e marrëdhënies së punës e lëshuar nga Agjencia Kosovare e 

Privatizimit më 22 korrik 2005, për të njoftuar ankuesin se punësimi i tij 

ndërpritet për shkak të shitjes së aseteve të NSH-së. Nga kjo mund të 

konkludohet se ankuesi ka qenë i evidentuar si punëtor i NSH-së në kohën e 

privatizimit. E paditura nuk e ka kontestuar këtë dëshmi. Kolegji i Apelit 

konsideron se ky ankues është diskriminuar nga menaxhmenti i NSH-së për 

mospërfshirje në listën përfundimtare dhe ai duhet të mbetet në listën 

përfundimtare. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0036–R.L–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 1 nëntor 1993 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 
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Ankuesi C0037–R.(R).B–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare theksoi se ka punuar në NSH deri kur është larguar nga ana e 

masave të dhunshme më 9 gusht 1990. Ai ka dorëzuar vendimin e këshillit të 

punëtorëve të datës 20 gusht 2001 me nr. 872 përmes së cilit dëshmohet se 

ka qenë i interesuar të punojë edhe pas luftës. Kolegji i Apelit konsideron se 

ky ankues duhet të mbetet në listën përfundimtare pasi që ka qenë i 

interesuar të vazhdojë marrëdhënien e punës në NSH. Prandaj, në bazë të 

këtyre arsyeve ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të 

aktgjykimit të ankimuar të vërtetohet lidhur me këtë ankues.  

Ankuesja C0040–B.A–në ankesën e saj përkatësisht në deklaratën e saj 

theksoi se ka punuar në NSH prej datës 13 prill 1992 deri në mars të vitit 

1999 kur ka filluar bombardimi. Ajo theksoi se libreza e saj është ende e hapur 

në NSH. Është e qartë se ajo nuk është paraqitur në punë gjatë luftës por e ka 

lënë librezën në NSH me gjasë duke synuar që pas përfundimit të situatës të 

kthehet në vendin e saj të punës dhe të vazhdojë punën. Në mbështetje të 

kësaj është fakti se marrëdhënia e saj e punës nuk është ndërprerë me NSH-

në dhe libreza e saj është ende e hapur. Më tutje theksohet se ajo ka qenë e 

diskriminuar sepse nuk është përfshirë në listën përfundimtare. AKP-ja në 

vërejtjen e saj me shkrim theksoi se sipas librit të amzës nr. 3482 

marrëdhënia e saj e punës është ndërprerë më 15 gusht 1999. Kolegji i Apelit 

konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar 

ankesën e ankuesve janë të sakta. Ankuesja do të kishte plotësuar kërkesat e 

nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ajo nuk do 

të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e 

AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar 

duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankuese. 

Ankuesja C0041–D.Đ–në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 19 nëntor 1984 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier e 
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pasigurt për t’u kthyer në vendin e saj të punës. Më tutje ajo theksoi se ishte e 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ajo ka ofruar librezën e saj të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankueses janë 

të sakta. Ankuesja do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores 

së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ajo nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankuese. 

Ankuesja C0043–S.J–në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 13 gusht 1974 deri 

në qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier e 

pasigurt për t’u kthyer në vendin e saj të punës. Më tutje ajo theksoi se ishte e 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ajo ka ofruar librezën e saj të 

punës e cila është ende e hapur. Vula e NSH-së në librezën e saj është e 

palexueshme, por AKP-ja në vërejtjen e saj me shkrim theksoi se ajo ka qenë 

e regjistruar në librin amzë nën numrin 945. Kolegji i Apelit konsideron se 

arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e 

Ankueses janë të sakta. Ankuesja do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 

të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ajo nuk do të kishte 

qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së 

duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet 

të vërtetohet lidhur me këtë ankuese. 

Ankuesi C0044–L.Z–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se ai ka punuar në NSH gjer kur është larguar nga 

ana e masave të dhunshme. Mes dokumenteve tjera të paraqitura nga ankuesi 

është libreza e cila është hapur në NSH më 26 janar 1981 dhe është mbyllur 

më 10 shtator 1990, gjithashtu letra për ndërprerjen e marrëdhënies së punës 

së lëshuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit më 22 korrik 2005, për të 
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njoftuar ankuesin se marrëdhënia e tij është ndërprerë për shkak të shitjes së 

aseteve të NSH-së. Pas vërejtjes së të paditurës se kopja e kësaj shkrese për 

ndërprerjen e marrëdhënies së punës nuk është vërtetuar, ankuesi më 24 

dhjetor 2013 ka parashtruar kopjet e vërtetuara për të gjitha provat e 

paraqitura si dhe shkresën për ndërprerjen e marrëdhënies së punës. Nga kjo 

mund të konkludohet se ankuesi ka qenë i evidentuar si punëtor i NSH-së në 

kohën e privatizimit. Kolegji i Apelit konsideron se ky ankues është 

diskriminuar nga menaxhmenti i NSH-së për mospërfshirje në listën 

përfundimtare dhe ai duhet të mbetet në listën përfundimtare. Prandaj, bazuar 

në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të 

aktgjykimit të ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0045–H.B–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se ai ka punuar në NSH gjer kur është larguar nga 

ana e masave të dhunshme. Ankesës së tij ia ka bashkëngjitur librezën e 

punës së mbyllur më 10 shtator 1990. Ankuesi nuk ka paraqitur ndonjë 

dëshmi se ka punuar apo ka qenë i interesuar të punoj në NSH pas luftës 

përkatësisht pas vitit 1999. Ankuesi bile nuk e ka theksuar nëse e ka shprehur 

interesimin për të punuar në NSH pas vitit 1999 dhe nëse ai është refuzuar në 

mënyrë diskriminuese nga ana e Menaxhmentit. Bazuar në këto fakte nuk 

është i saktë konkluzioni i Kolegjit të Specializuar se ky ankues i përmbushë 

kushtet e parapara me Nenin 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 e 

ndryshuar. Prandaj, ankesa e AKP-së lidhur me këtë Ankues aprovohet si e 

bazuar, ndryshohet pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar lidhur me 

këtë ankues, ankesa e tij refuzohet si e pabazuar dhe ai hiqet nga pika II e 

dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar 

Ankuesja C0046 –M.K– në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 29 gusht 1977 deri 

në qershor të vitit 1999, për shkak të situatës pas luftës është ndier e pasigurt 

dhe e ka lënë vendin e saj të punës dhe Suharekën. Ajo theksoi se nuk është 
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trajtuar barabartë me punëtorët tjerë të përkatësisë jo-serbe të cilët janë 

përfshirë në listën përfundimtare. Megjithatë ankuesja nuk ka paraqitur ndonjë 

dokument se ka punuar në NSH. Të vetmen dëshmi të cilën e ka bashkëngjitur 

në ankesën e saj është kopja e letërnjoftimit dhe kartelën e personave të 

zhvendosur. Asnjë prej këtyre dokumenteve nuk mund të konsiderohet si 

dëshmi se ankuesja ka qenë punëtor i NSH-së. Prandaj, ankesa e AKP-së 

lidhur me këtë Ankuese aprovohet si e bazuar, ndryshohet pika II e dispozitivit 

të aktgjykimit të ankimuar lidhur me këtë ankuese, ankesa e saj refuzohet si e 

pabazuar dhe ajo hiqet nga pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar. 

Ankuesi C0047–P.L.–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 1985 deri në qershor të 

vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u 

kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar 

ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila 

është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga 

Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. 

Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-

ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesja C0048–V.L–në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 7 tetor 1996 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier e 

pasigurt për t’u kthyer në vendin e saj të punës. Më tutje ajo theksoi se ishte e 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ajo ka ofruar librezën e saj të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankueses janë 

të sakta. Ankuesja do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores 
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së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ajo nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankuese. 

Ankuesi C0053–R.K– në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 13 mars 1984 gjer më 

14 shtator 1990 kur është dëbuar nga ana e masave të dhunshme. Më tutje ai 

theksoi se në listën përfundimtare janë përfshirë punëtorë të cilët nuk kanë 

punuar pas luftës që nënkupton se janë shkelur të drejtat e tij. Ankesës së tij 

ia ka bashkëngjitur vërtetimin e AKP-së të lëshuar më 24 tetor 2013, përmes 

së cilit  vërtetohet se ai ka punuar në NSH prej datës 13 mars 1984 gjer më 

14 shtator 1990 dhe prej datës 21 korrik 1999 gjer më 21 korrik 2005, 

shkresën për ndërprerjen e marrëdhënies së punës të lëshuar nga Agjencia 

Kosovare e Mirëbesimit (AKM) më 22 korrik 2005, përmes së cilës është 

njoftuar se marrëdhënia e tij e punës është ndërprerë si rezultat i shitjes së 

aseteve të NSH-së. Ankuesi e ka parashtruar ankesën e tij kundër listës 

përfundimtare të parashtruar në DHPGJS më 23 nëntor 2013, ndërsa afati për 

parashtrimin e ankesës kundër listës përfundimtare ka qenë 28 tetor 2013. 

Prandaj, ankesa e AKP-së lidhur me këtë Ankues aprovohet si e bazuar, 

ndryshohet pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar lidhur me këtë 

ankues, ankesa e tij hedhet poshtë i e papranueshme, sepse është parashtruar 

pas afatit dhe ai hiqet nga pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar.   

Ankuesja C0057 –S.S – në ankesën e parashtruar kundër listës përfundimtare 

ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 9 shtator 1991 deri në qershor të 

vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier e pasigurt për t’u 

kthyer në vendin e saj të punës. Më tutje ajo theksoi se ishte e diskriminuar 

ngase nuk është përfshirë në listë. Ajo ka ofruar librezën e saj të punës e cila 

është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga 

Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankueses janë të sakta. 
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Ankuesja do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ajo nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankuese. 

Ankuesi C0059–D.K–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 1973 kur është dëbuar 

nga ana e masave të dhunshme në vitin 1990, ndërsa pas luftës ai ka filluar të 

punojë më 21 korrik 1999 dhe ka punuar deri në privatizimin e NSH-së më 22 

korrik 2005. Ankuesi dorëzoi kopjen e vërtetuar të vërtetimit të lëshuar nga 

NSH-ja në të cilin thuhet se ka punuar në NSH prej datës 10 tetor 1973 gjer 

më 14 shtator 1990 dhe nga data 21 korrik 1999 gjer më 22 korrik 2005. E 

paditura kontestoi se kjo dëshmi është lëshuar 3 vite pas privatizimit të NSH-

së. Kolegji i Apelit konsideron se ky ankues është diskriminuar nga 

menaxhmenti i NSH-së për mospërfshirje në listën përfundimtare dhe ai duhet 

të mbetet në listën përfundimtare. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e 

AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar 

duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0061–D.Sh–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 1974 gjer më 1990, kur 

është dëbuar nga ana e masave të dhunshme. Më tutje theksoi se pas luftës 

është paraqitur në punë por menaxhmenti i NSH-së për arsye të panjohura 

nuk i ka dhënë mundësinë për të punuar. Mes dokumenteve të ofruara nga 

ankuesi është letra për ndërprerjen e marrëdhënies së punës e lëshuar nga 

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit më 22 korrik 2005, për të njoftuar ankuesin 

se punësimi i tij ndërpritet për shkak të shitjes së aseteve të NSH-së. Nga kjo 

mund të konkludohet se ankuesi ka qenë i evidentuar si punëtor i NSH-së në 

kohën e privatizimit. Kolegji i Apelit konsideron se ky ankues është 

diskriminuar nga menaxhmenti i NSH-së për mospërfshirje në listën 
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përfundimtare dhe ai duhet të mbetet në listën përfundimtare. Prandaj, bazuar 

në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të 

aktgjykimit të ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues.   

Ankuesi C0063–V.M– në ankesën e parashtruar kundër listës përfundimtare ka 

theksuar se në NSH ka punuar prej datës 13 prill 1992 kur iu është ndërprerë 

marrëdhënia e punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk 

është përfshirë në listë. Ai shtoi se pas luftës është paraqitur në punë por iu 

është thënë se nuk ka punë për të dhe se do ta thërrasin nëse do të ketë 

punë. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e hapur. Kolegji i 

Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të 

aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar 

kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse 

ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye 

ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0064–S.S– në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 17 dhjetor 1987 gjer më 

14 shtator 1990, kur është dëbuar nga ana e masave të dhunshme, ndërsa 

pas luftës ka filluar punën më 21 korrik 1999 dhe ka punuar deri në 

privatizimin e NSH-së më 21 korrik 2005. Ankuesi mes tjerash ka dorëzuar 

vendimin e lëshuar nga NSH-ja me nr. 2621 të datës 30 korrik 2001 për 

ndarjen e pagave dhe kopjen e vërtetuar të vërtetimit të lëshuar nga NSH-ja 

më 15 maj 2009 në të cilin thuhet se ka punuar në NSH prej datës 17 dhjetor 

1987 gjer më 14 shtator 1990 dhe nga data 21 korrik 1999 gjer më 21 korrik 

2005. E paditura kontestoi se kjo dëshmi është lëshuar 4 vite pas privatizimit 

të NSH-së. Megjithatë, ankuesi e ka dorëzuar vendimin e NSH-së të vitit 2001 

përmes së cilit tregohet se ka punuar në NSH pas luftës. Kolegji i Apelit 

konsideron se ky ankues është diskriminuar nga menaxhmenti i NSH-së për 

mospërfshirje në listën përfundimtare dhe ai duhet të mbetet në listën 
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përfundimtare. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesja C0065–H.B–në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 10 nëntor 1981 

gjer më 14 shtator 1990, kur është dëbuar nga ana e masave të dhunshme. 

Ankuesja nuk ka ofruar ndonjë dëshmi nëse ka vazhduar punën në NSH pas 

luftës ose nëse e ka shprehur interesimin për të vazhduar punën në vendin e 

saj të punës në NSH. Prandaj, ankesa e AKP-së lidhur me këtë Ankuese 

aprovohet si e bazuar, ndryshohet pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar lidhur me këtë ankuese, ankesa e saj refuzohet si e pabazuar dhe 

ajo hiqet nga pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar.   

Ankuesi C0066–R.G– në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 1973 gjer në privatizimin 

e saj në vitin 2005. Mes dokumenteve të dorëzuara nga Ankuesi janë letra për 

ndërprerjen e marrëdhënies së punës (ku emri i ankuesit është i palexueshëm) 

e lëshuar nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit më 22 korrik 2005, për të 

njoftuar ankuesin se marrëdhënia e tij është ndërprerë për shkak të shitjes së 

aseteve të NSH-së, dhe vendimin e lëshuar nga NSH-ja më 1 mars 2000 për 

ndarjen e pagave. Nga kjo mund të konkludohet se ankuesi ka qenë i 

evidentuar si punëtor i NSH-së në kohën e privatizimit. Kolegji i Apelit 

konsideron se ky ankues është diskriminuar nga menaxhmenti i NSH-së për 

mospërfshirje në listën përfundimtare dhe ai duhet të mbetet në listën 

përfundimtare. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues.   

Ankuesi C0067–R.Xh– në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 10 nëntor 1970 gjer më 

22 korrik 1979 dhe nga data 23 korrik 1979 gjer më 4 shtator 1990, kur është 
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dëbuar nga ana e masave të dhunshme. Ai theksoi se pas luftës rregullisht 

është paraqitur në punë bashkë me disa punëtorë tjerë dhe se janë 

nënshkruar në listën e punëtorëve, prandaj e konsideron veten se ka qenë 

punëtor i NSH-së. Kolegji i Apelit konsideron se ky ankues është diskriminuar 

nga menaxhmenti i NSH-së duke mos e përfshirë në listën përfundimtare, 

sepse ka qenë i interesuar për të punuar dhe se është paraqitur rregullisht në 

punë por nuk është angazhuar nga NSH-ja. Prandaj, bazuar në këto arsye 

ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0068–M.Xh– në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 10 nëntor 1970 gjer më 

22 korrik 1979 dhe nga data 23 korrik 1979 gjer më 4 shtator 1990, kur është 

dëbuar nga ana e masave të dhunshme. Ankuesi nuk ka ofruar ndonjë dëshmi 

nëse ka vazhduar punën në NSH pas luftës ose nëse e ka shprehur interesimin 

për të vazhduar punën në vendin e tij të punës në NSH. Prandaj, ankesa e 

AKP-së lidhur me këtë Ankues aprovohet si e bazuar, ndryshohet pika II e 

dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar lidhur me këtë ankues, ankesa e tij 

refuzohet si e pabazuar dhe ai hiqet nga pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar. 

Ankuesi C0069–S.A–në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 1 tetor 1976 gjer 

më 14 shtator 1990, kur është dëbuar nga ana e masave të dhunshme. Ajo 

ofroi librezën e saj të punës e cila është e mbyllur në NSH më 14 shtator 1990 

dhe është hapur në një ndërmarrje tjetër më 1 tetor 1997, vërtetimin e 

lëshuar nga NSH-ja më 18 maj 2009, në të cilin thuhet se ajo ka punuar në 

NSH prej datës 1 tetor 1976 gjer më 14 shtator 1990, ndërsa pas luftës ajo ka 

rifilluar punën me pozitë në Shërbimin e Kontabilitetit dhe ka punuar atje gjer 

më 30 shtator 2000. Nuk ka kurrfarë shpjegimi pse ajo nuk ka vazhduar 

punën pas asaj date. Ankuesja nuk ka theksuar e as nuk ka paraqitur kurrfarë 
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dëshmie nëse ka vazhduar punën në NSH pas kësaj date. Prandaj, ankesa e 

AKP-së lidhur me këtë Ankuese aprovohet si e bazuar, ndryshohet pika II e 

dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar lidhur me këtë ankues, ankesa e saj 

refuzohet si e pabazuar dhe ajo hiqet nga pika II e dispozitivit të aktgjykimit 

të ankimuar.  

Ankuesi C0070–M.S–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 13 shtator 1976 kur 

është dëbuar nga ana e masave të dhunshme. Ankuesi ofroi kopjet e 

vërtetuara të vendimit të lëshuar nga NSH-ja me numër 1166 të datës 1 mars 

2004 për ndarjen e pagave, librezën e cila është e hapur prej datës 13 shtator 

1976 gjer më 19 prill 1977, pastaj prej datës 3 maj 1977 gjer më 14 shtator 

1990 dhe nga data 21 korrik 1999 dhe është mbyllur më 21 korrik 2005. Nga 

kjo mund të konkludohet se ankuesi ka qenë i evidentuar si punëtor i NSH-së 

në kohën e privatizimit. Kolegji i Apelit konsideron se ky ankues është 

diskriminuar nga menaxhmenti i NSH-së duke mos e përfshirë në listën 

përfundimtare. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0071–D.Š–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 27 dhjetor 1985 dhe se 

marrëdhënia e punës nuk i është ndërprerë. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai shtoi se pas luftës është 

paraqitur në punë por iu është thënë se nuk ka punë dhe se do ta thërrasin 

nëse do të ketë punë për të. Ai dorëzoi kopjen e vërtetuar të librezës së tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 
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refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues.  

Ankuesi C0073–M.H–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 13 mars 1985 gjer më 

14 shtator 1990, kur është dëbuar nga ana e masave të dhunshme. Ai ka 

dorëzuar vendimin e këshillit të punëtorëve të datës 20 gusht 2001 me nr. 872 

përmes së cilit dëshmohet se ka qenë i interesuar të punojë edhe pas luftës. 

Kolegji i Apelit konsideron se ky ankues duhet të mbetet në listën 

përfundimtare pasi që ka qenë i interesuar të vazhdojë marrëdhënien e punës 

në NSH. Prandaj, në bazë të këtyre arsyeve ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar të vërtetohet 

lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0075–Xh.A– në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 15 mars 1985. Ankesës 

së tij ai ia bashkëngjiti kërkesën me numër 1523 të datës 25 maj 2009 të 

drejtuar AKP-së të nënshkruar nga drejtori i NSH-së, Kryetarit të Këshillit të 

Punëtorëve dhe Kryetarit të Sindikatës. Me këtë letër ata kërkuar nga AKP-ja 

që të përfshijë ankuesin në listën përfundimtare sepse gjatë përpilimit të listës 

së punëtorëve me të drejta legjitime është bërë një gabim i paqëllimshëm dhe 

se emri i këtij ankuesi nuk është përfshirë. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet 

e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankueses 

janë të sakta. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues.   

Ankuesi C0076–V-Sh–në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 1 janar 1977 gjer 

më 27 gusht 1990, kur është dëbuar nga ana e masave të dhunshme. Mes 

dokumenteve ankuesja dorëzoi kopjen e vërtetuar të librezës e cila është e 

mbyllur më 27 gusht 1990. Ankuesja nuk ka ofruar ndonjë dëshmi nëse ka 
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vazhduar punën në NSH pas luftës ose nëse e ka shprehur interesimin për të 

vazhduar punën në vendin e saj të punës në NSH. Prandaj, ankesa e AKP-së 

lidhur me këtë Ankuese aprovohet si e bazuar, ndryshohet pika II e dispozitivit 

të aktgjykimit të ankimuar lidhur me këtë ankuese, ankesa e saj refuzohet si e 

pabazuar dhe ajo hiqet nga pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar. 

Ankuesja C0077–S.M.1– në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 19 mars 1997 deri 

në qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier e 

pasigurt për t’u kthyer në vendin e saj të punës. Më tutje ajo theksoi se ishte e 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ajo ka ofruar librezën e saj të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankueses janë 

të sakta. Ankuesja do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores 

së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ajo nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankuese. 

Ankuesi C0078–Đ.P–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 27 shtator 1977 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 
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Ankuesi C0079–R.L–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 1 tetor 1990 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0080–S.K–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 13 prill 1992 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0081–Z.M–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 5 tetor 1990 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 
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punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0082–B.J–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 19 maj 1997 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0083–S.M.2–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 1 nëntor 1993 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 
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refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0084–D.P–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 1990 deri në qershor të 

vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u 

kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar 

ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila 

është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga 

Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. 

Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-

ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0085–Z.J–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 22 shtator 1989 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesja C0086–S.P–në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 11 maj 1987 deri 

në qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier e 
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pasigurt për t’u kthyer në vendin e saj të punës. Më tutje ajo theksoi se ishte e 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ajo ka ofruar librezën e saj të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankueses janë 

të sakta. Ankuesja do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores 

së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ajo nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankuese.  

Ankuesi C0087–M.K–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 26 nëntor 1990 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues.  

Ankuesi C0088–N.K–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 1 tetor 1990 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 
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UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues.   

Ankuesja C0089–S.M.3–në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 12 tetor 1990 gjer 

më 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier e pasigurt për t’u 

kthyer në vendin e saj të punës. Më tutje ajo theksoi se ishte e diskriminuar 

ngase nuk është përfshirë në listë. Ajo ka ofruar librezën e saj të punës e cila 

është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga 

Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankueses janë të sakta. 

Ankuesja do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ajo nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankuese. 

Ankuesi C0090–S.M.4– në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 12 korrik 1977 gjer më 

1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u kthyer 

në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk 

është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e 

hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i 

Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të 

kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të 

ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, 

bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e 

dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë 

ankues. 
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Ankuesi C0091–M.K– në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 10 dhjetor 1990 (edhe 

pse në librezë ceket 1 mars 1994) deri në qershor të vitit 1999, kur për shkak 

të situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u kthyer në vendin e tij të 

punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk është përfshirë në 

listë. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e hapur. Kolegji i 

Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të 

aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar 

kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse 

ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye 

ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesja C0092–P.S–në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 20 prill 1992 deri 

në qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier e 

pasigurt për t’u kthyer në vendin e saj të punës. Më tutje ajo theksoi se ishte e 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ajo ka ofruar librezën e saj të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankueses janë 

të sakta. Ankuesja do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores 

së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ajo nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankuese. 

Ankuesi C0093–Đ.S–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 9 shkurt 1970 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 
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punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues.      

Ankuesi C0094–D.R–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 24 shtator 1990 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues.  

Ankuesi C0095–M.S–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 31 maj 1991 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 
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refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesja C0096–D.M–në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 19 mars 1997 gjer 

më 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier e pasigurt për t’u 

kthyer në vendin e saj të punës. Më tutje ajo theksoi se ishte e diskriminuar 

ngase nuk është përfshirë në listë. Ajo ka ofruar librezën e saj të punës e cila 

është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga 

Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankueses janë të sakta. 

Ankuesja do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ajo nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankuese.    

Ankuesi C0097–Ž.B- në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 1 tetor 1990 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues.       

Ankuesi C0098–J.L– në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 20 maj 1991 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 
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për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0099–N.L–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 11 tetor 1990 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0100–I.J–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës përfundimtare 

ka theksuar se në NSH ka punuar prej 1 tetor 1990 gjer më 1999, kur për 

shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u kthyer në vendin e tij 

të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk është përfshirë 

në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e hapur. Kolegji i 

Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të 

aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar 

kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse 
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ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye 

ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues.  

Ankuesi C0101–D.U–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 7 tetor 1996 (edhe pse 

në librezë ceket 21 maj 1997) deri në qershor të vitit 1999, kur për shkak të 

situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u kthyer në vendin e tij të 

punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk është përfshirë në 

listë. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e hapur. Kolegji i 

Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të 

aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar 

kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse 

ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye 

ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesja C0102–O.Đ–në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 11 tetor 1990 deri 

në qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier e 

pasigurt për t’u kthyer në vendin e saj të punës. Më tutje ajo theksoi se ishte e 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ajo ka ofruar librezën e saj të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankueses janë 

të sakta. Ankuesja do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores 

së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ajo nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankuese. 

Ankuesi C0103–S.S–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 15 tetor 1990 deri në 
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qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0104–A.A–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 15 tetor 1990 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0105–N.Ž–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 16 tetor 1990 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 
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të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0106–D.T–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 18 tetor 1990 gjer më 

1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u kthyer 

në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk 

është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e 

hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i 

Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të 

kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të 

ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, 

bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e 

dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë 

ankues. 

Ankuesi C0107–B.P–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 19 prill 1991 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 
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Ankuesi C0108–S.J–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 13 nëntor 1984 (edhe 

pse në librezë ceket 20 tetor 1985) deri në qershor të vitit 1999, kur për shkak 

të situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u kthyer në vendin e tij të 

punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk është përfshirë në 

listë. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e hapur. Kolegji i 

Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të 

aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar 

kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse 

ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye 

ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0109–S.R–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 7 shtator 1990 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesja C0110–Z.Š–në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 18 dhjetor 1990 

gjer më 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier e pasigurt për 

t’u kthyer në vendin e saj të punës. Më tutje ajo theksoi se ishte e 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ajo ka ofruar librezën e saj të 
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punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankueses janë 

të sakta. Ankuesja do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores 

së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ajo nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankuese. 

Ankuesja C0112–S.M.5-në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 27 maj 1991 gjer 

më 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier e pasigurt për t’u 

kthyer në vendin e saj të punës. Më tutje ajo theksoi se ishte e diskriminuar 

ngase nuk është përfshirë në listë. Ajo ka ofruar librezën e saj të punës e cila 

është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga 

Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankueses janë të sakta. 

Ankuesja do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ajo nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankuese. 

Ankuesi C0113–D.Đ–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 7 dhjetor 1987 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 
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refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesja C0114–V.C–në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 11 nëntor 1986 

(edhe pse në librezë ceket 3 nëntor 1986) deri në qershor të vitit 1999, kur 

për shkak të situatës pas luftës është ndier e pasigurt për t’u kthyer në vendin 

e saj të punës. Më tutje ajo theksoi se ishte e diskriminuar ngase nuk është 

përfshirë në listë. Ajo ka ofruar librezën e saj të punës e cila është ende e 

hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i 

Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankueses janë të sakta. Ankuesja do të 

kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të 

ndryshuar, nëse ajo nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, 

bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e 

dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë 

ankuese.         

Ankuesja C0115–S.S–në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 7 tetor 1996 (edhe 

pse në librezë ceket 21 maj 1997) deri në qershor të vitit 1999, kur për shkak 

të situatës pas luftës është ndier e pasigurt për t’u kthyer në vendin e saj të 

punës. Më tutje ajo theksoi se ishte e diskriminuar ngase nuk është përfshirë 

në listë. Ajo ka ofruar librezën e saj të punës e cila është ende e hapur. Kolegji 

i Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të 

aprovuar ankesën e Ankueses janë të sakta. Ankuesja do të kishte plotësuar 

kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse 

ajo nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto 

arsye ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të 

aktgjykimit të ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankuese. 

Ankuesja C0116–D.J–në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 19 mars 1997 gjer 
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më 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier e pasigurt për t’u 

kthyer në vendin e saj të punës. Më tutje ajo theksoi se ishte e diskriminuar 

ngase nuk është përfshirë në listë. Ajo ka ofruar librezën e saj të punës e cila 

është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga 

Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankueses janë të sakta. 

Ankuesja do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ajo nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankuese. 

Ankuesi C0117–R.N–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 13 nëntor 1984 (edhe 

pse në librezë ceket 21 tetor 1995) deri në qershor të vitit 1999, kur për shkak 

të situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u kthyer në vendin e tij të 

punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk është përfshirë në 

listë. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e hapur. Kolegji i 

Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të 

aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar 

kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse 

ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye 

ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0118–R.M–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 17 tetor 1990 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 
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të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesja C0119–V.K–në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 19 mars 1997 gjer 

më 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier e pasigurt për t’u 

kthyer në vendin e saj të punës. Më tutje ajo theksoi se ishte e diskriminuar 

ngase nuk është përfshirë në listë. Ajo ka ofruar librezën e saj të punës e cila 

është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga 

Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankueses janë të sakta. 

Ankuesja do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ajo nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankuese. 

Ankuesi C0120–Đ.M–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 19 mars 1997 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues.    
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Ankuesja C0121–Z.M–në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 26 tetor 1998 gjer 

më 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier e pasigurt për t’u 

kthyer në vendin e saj të punës. Më tutje ajo theksoi se ishte e diskriminuar 

ngase nuk është përfshirë në listë. Ajo ka ofruar librezën e saj të punës e cila 

është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga 

Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankueses janë të sakta. 

Ankuesja do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ajo nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankuese.  

Ankuesi C0122–S.M.6–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 10 dhjetor 1990 (edhe 

pse në librezë ceket 1 dhjetor 1990) deri në qershor të vitit 1999, kur për 

shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u kthyer në vendin e tij 

të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk është përfshirë 

në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e hapur. Kolegji i 

Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të 

aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar 

kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse 

ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye 

ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesja C0123–V.Ž–në ankesën e saj përkatësisht në deklaratën e saj ka 

theksuar se ka punuar në NSH prej datës 28 dhjetor 1994 (edhe pse në librezë 

ceket 21 maj 1997) deri në mars të vitit 1999 kur ka filluar bombardimi. Ajo 

theksoi se libreza e saj është ende e hapur në NSH. Është e qartë se ajo nuk 

është paraqitur në punë gjatë luftës por e ka lënë librezën në NSH me gjasë 
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duke synuar që pas përfundimit të situatës të kthehet në vendin e saj të punës 

dhe të vazhdojë punën. Në mbështetje të kësaj është fakti se marrëdhënia e 

saj e punës nuk është ndërprerë me NSH-në dhe libreza e saj është ende e 

hapur. Më tutje thekson se ajo ka qenë e diskriminuar sepse nuk është 

përfshirë në listën përfundimtare. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankueses janë 

të sakta. Ankuesja do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores 

së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ajo nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankuese.  

Ankuesja C0124–R.T–në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 11 tetor 1990 deri 

në qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier e 

pasigurt për t’u kthyer në vendin e saj të punës. Më tutje ajo theksoi se ishte e 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ajo ka ofruar librezën e saj të 

punës e cila është ende e hapur, por vula është e palexueshme, përkatësisht 

vula e NSH-së në librezë nuk mund të shihet. AKP-ja nuk e ka kundërshtuar 

faktin se ankuesja ka qenë punëtore e NSH-së. Kolegji i Apelit konsideron se 

arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e 

Ankueses janë të sakta. Ankuesja do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 

të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ajo nuk do të kishte 

qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së 

duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet 

të vërtetohet lidhur me këtë ankuese. 

Ankuesi C0125–D.P–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 10 shtator 1990 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 
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diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankuese.  

Ankuesi C0126–Z.A–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 1 tetor 1990 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0127–M.J–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 1 nëntor 1994 (edhe pse 

në librezë ceket 21 maj 1997) deri në qershor të vitit 1999, kur për shkak të 

situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u kthyer në vendin e tij të 

punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk është përfshirë në 

listë. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e hapur. Kolegji i 

Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të 

aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar 

kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse 
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ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye 

ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0128–M.Đ–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 6 maj 1992 (edhe pse në 

librezë ceket 6 dhjetor 1993) deri në qershor të vitit 1999, kur për shkak të 

situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u kthyer në vendin e tij të 

punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk është përfshirë në 

listë. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e hapur. Kolegji i 

Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të 

aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar 

kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse 

ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye 

ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0129–I.S–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 1 dhjetor 1994 (edhe pse 

në librezë ceket 21 maj 1997) deri në qershor të vitit 1999, kur për shkak të 

situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u kthyer në vendin e tij të 

punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk është përfshirë në 

listë. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e hapur. Kolegji i 

Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të 

aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar 

kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse 

ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye 

ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0130–R.I–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 9 korrik 1973 (edhe pse 
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në librezë ceket 8 dhjetor 1975) deri në qershor të vitit 1999, kur për shkak të 

situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u kthyer në vendin e tij të 

punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk është përfshirë në 

listë. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e hapur. Kolegji i 

Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të 

aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar 

kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse 

ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye 

ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesja C0131–Z.I–në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 1 prill 1995 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier e 

pasigurt për t’u kthyer në vendin e saj të punës. Më tutje ajo theksoi se ishte e 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ajo ka ofruar librezën e saj të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankueses janë 

të sakta. Ankuesja do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores 

së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ajo nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankuese. 

Ankuesi C0132–S.M–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 1980 deri në qershor të 

vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u 

kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar 

ngase nuk është përfshirë në listë. Megjithatë, ankuesi nuk e ka dorëzuar 

librezën e tij të punës e as ndonjë dokument tjetër për të treguar se ka punuar 

në NSH. Dëshmia e vetme të cilën ia ka bashkëngjitur ankesës së tij është 
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kopja e formularit të kërkesës për pagesën e kontributeve pensionale të 

dorëzuar nga ankuesi më 11 janar 2006 në Fondin Pensional të Serbisë. Asnjë 

prej këtyre dokumenteve nuk mund të konsiderohet si dëshmi se ankuesi ka 

qenë punëtor i NSH-së. Prandaj, ankesa e AKP-së lidhur me këtë Ankues 

aprovohet si e bazuar, ndryshohet pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar lidhur me këtë ankues, ankesa e tij refuzohet si e pabazuar dhe ai 

hiqet nga pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar. 

Ankuesja C0133–M.P–në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 13 prill 1992 deri 

në qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier e 

pasigurt për t’u kthyer në vendin e saj të punës. Më tutje ajo theksoi se ishte e 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ajo ka ofruar librezën e saj të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankueses janë 

të sakta. Ankuesja do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores 

së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ajo nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankuese.  

Ankuesi C0134–D.M–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 7 tetor 1996 (edhe pse 

në librezë ceket 21 maj 1997) deri në qershor të vitit 1999, kur për shkak të 

situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u kthyer në vendin e tij të 

punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk është përfshirë në 

listë. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e hapur. Kolegji i 

Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të 

aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar 

kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse 

ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye 
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ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0135–G.S–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 20 prill 1992 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0136–S.T–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 1973 (edhe pse në 

librezë ceket 18 maj 1976) deri në qershor të vitit 1999, kur për shkak të 

situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u kthyer në vendin e tij të 

punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk është përfshirë në 

listë. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e hapur. Kolegji i 

Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të 

aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar 

kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse 

ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye 

ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesja C0137–M.T–në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 1990 (edhe pse në 

librezë ceket 10 qershor 1991) deri në qershor të vitit 1999, kur për shkak të 
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situatës pas luftës është ndier e pasigurt për t’u kthyer në vendin e saj të 

punës. Më tutje ajo theksoi se ishte e diskriminuar ngase nuk është përfshirë 

në listë. Ajo ka ofruar librezën e saj të punës e cila është ende e hapur. Kolegji 

i Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të 

aprovuar ankesën e Ankueses janë të sakta. Ankuesja do të kishte plotësuar 

kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse 

ajo nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto 

arsye ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të 

aktgjykimit të ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankuese.  

Ankuesi C0138–S.S–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 4 tetor 1990 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ofroi librezën e tij të punës 

e cila është ende e hapur. Vula e NSH-së në librezë është e palexueshme. 

Megjithatë ai gjithashtu ka dorëzuar vendimin e NSH-së të datës 1 tetor 1994 

për punësimin e tij në pozitën e operatorit të kamionit me pirun. Kolegji i 

Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të 

aprovuar ankesën e Ankueses janë të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar 

kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse 

ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye 

ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0139–D.M–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 10 dhjetor 1990 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 
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paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0140–S.M.7–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 4 tetor 1971 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ofroi librezën e tij të punës 

e cila është ende e hapur. Vulat e NSH-së në librezën e punës janë të 

palexueshme. AKP-ja nuk e ka kontestuar faktin se ai ka qenë punëtor i NSH-

së. AKP-ja thekson se sipas librit amzë (nën numrin 515) kontrata e tij e 

punës është ndërprerë me dëshirën e tij më 15 gusht 1999, që tregon se ai ka 

qenë i regjistruar si punëtor i NSH-së. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankueses janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0141–Z.M–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 23 gusht 1991 (edhe pse 

në librezë ceket 5 tetor 1992) deri në qershor të vitit 1999, kur për shkak të 

situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u kthyer në vendin e tij të 

punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk është përfshirë në 

listë. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e hapur. Kolegji i 

Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të 
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aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar 

kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse 

ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye 

ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues.  

Ankuesi C0142–Đ.C–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 22 nëntor 1990 (edhe 

pse në librezë ceket 2 janar 1996) deri në qershor të vitit 1999, kur për shkak 

të situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u kthyer në vendin e tij të 

punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk është përfshirë në 

listë. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e hapur. Kolegji i 

Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të 

aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar 

kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse 

ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye 

ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0143–M.C–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 27 maj 1991 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 
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Ankuesi C0144–S.J–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 1 tetor 1990 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0145–S.M.8–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 17 maj 1966 (edhe pse 

në librezë ceket 1 maj 1969) deri në qershor të vitit 1999, kur për shkak të 

situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u kthyer në vendin e tij të 

punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk është përfshirë në 

listë. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e hapur. Kolegji i 

Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të 

aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar 

kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse 

ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye 

ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0146–Č.K–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 1 janar 1968 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 
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punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0147–B.C–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 1 nëntor 1994 (edhe pse 

në librezë ceket 21 maj 1997) deri në qershor të vitit 1999, kur për shkak të 

situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u kthyer në vendin e tij të 

punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk është përfshirë në 

listë. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e hapur. Kolegji i 

Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të 

aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar 

kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse 

ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye 

ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesja C0148–O.J–në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 23 qershor 1997 

gjer më 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier e pasigurt për 

t’u kthyer në vendin e saj të punës. Më tutje ajo theksoi se ishte e 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ajo ka ofruar librezën e saj të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankueses janë 

të sakta. Ankuesja do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores 

së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ajo nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 
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refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankuese. 

Ankuesi C0149–R.L–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 4 tetor 1990 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0150–J.J–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës përfundimtare 

ka theksuar se në NSH ka punuar prej 1 korrik 1966 deri në qershor të vitit 

1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u kthyer 

në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk 

është përfshirë në listë. Ai ofroi librezën e tij të punës e cila është ende e 

hapur. Vula e NSH-së në librezë është e palexueshme, përkatësisht vula e 

NSH-së nuk mund të shihet (vetëm me dorë është shkruar emri i NSH-së). 

AKP-ja nuk e ka kundërshtuar faktin se ankuesi ka qenë punëtor i NSH-së. 

Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për 

të aprovuar ankesën e Ankueses janë të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar 

kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse 

ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye 

ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 
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Ankuesi C0151–D.J–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 1 tetor 1990 (edhe pse 

në librezë ceket 18 mars 1985) deri në qershor të vitit 1999, kur për shkak të 

situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u kthyer në vendin e tij të 

punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk është përfshirë në 

listë. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e hapur. Kolegji i 

Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të 

aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar 

kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse 

ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye 

ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesja C0152–S.J–në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 10 dhjetor 1990 

deri në qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier e 

pasigurt për t’u kthyer në vendin e saj të punës. Më tutje ajo theksoi se ishte e 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ajo ka ofruar librezën e saj të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankueses janë 

të sakta. Ankuesja do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores 

së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ajo nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankuese. 

Ankuesi C0153–D.J–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 1 tetor 1990 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 
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punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0154–J.J–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës përfundimtare 

ka theksuar se në NSH ka punuar prej 6 janar 1991 deri në qershor të vitit 

1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u kthyer 

në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk 

është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e 

hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i 

Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të 

kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të 

ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, 

bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e 

dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë 

ankues. 

Ankuesi C0155–S.K–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 1 tetor 1990 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 
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refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesja C0156–B.S–në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 1990 (edhe pse në 

librezë ceket 23 janar 1996) deri në qershor të vitit 1999, kur për shkak të 

situatës pas luftës është ndier e pasigurt për t’u kthyer në vendin e saj të 

punës. Më tutje ajo theksoi se ishte e diskriminuar ngase nuk është përfshirë 

në listë. Ajo ka ofruar librezën e saj të punës e cila është ende e hapur. Kolegji 

i Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të 

aprovuar ankesën e Ankueses janë të sakta. Ankuesja do të kishte plotësuar 

kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse 

ajo nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto 

arsye ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të 

aktgjykimit të ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankuese.  

Ankuesi C0157–S.S–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 1990 (edhe pse në 

librezë ceket 4 tetor 1990) deri në qershor të vitit 1999, kur për shkak të 

situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u kthyer në vendin e tij të 

punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk është përfshirë në 

listë. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e hapur. Kolegji i 

Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të 

aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar 

kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse 

ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye 

ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0158–B.K–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 16 mars 1966 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 
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për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues.  

Ankuesi C0159–I.B–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 1 prill 1991 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues.  

Ankuesi C0160–S.K–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 4 shkurt 1991 (edhe pse 

në librezë ceket 23 shtator 1992) deri në qershor të vitit 1999, kur për shkak 

të situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u kthyer në vendin e tij të 

punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk është përfshirë në 

listë. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e hapur. Kolegji i 

Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të 

aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar 
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kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse 

ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye 

ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0161–V.L–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 11 nëntor 1979 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0162–V.(M).R–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 10 dhjetor 1990 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 
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Ankuesi C0163–S.I–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 1 nëntor 1993 (edhe pse 

në librezë ceket 21 maj 1997) gjer më 1999, kur për shkak të situatës pas 

luftës është ndier i pasigurt për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai 

theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar 

librezën e tij të punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se 

arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e 

Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të 

Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë 

subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet 

të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0164–S.S–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 1 tetor 1990 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0165–J.C–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 1 nëntor 1983 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 
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punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0166–Ž.Đ–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 27 maj 1991 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0167–S.R–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 29 maj 1991 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 
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refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0168–D.M–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej dhjetor 1990 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ofroi librezën e tij të punës 

e cila është ende e hapur. Vula në librezë është e Balkanbelt në Beograd. 

Megjithatë AKP-ja theksoi se sipas librit amzë nr. 3255 marrëdhënia e punës e 

këtij ankuesi është ndërprerë me vet-dëshirë më 15 gusht 1999. Nga kjo 

mund të konkludohet se ai ka qenë i regjistruar si punëtor i NSH-së. Kolegji i 

Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të 

aprovuar ankesën e Ankueses janë të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar 

kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse 

ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye 

ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0169–V.R–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 12 mars 1984 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 
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Ankuesi C0170–S.Ž–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 28 maj 1985 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesja C0171–J.Ž–në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 19 mars 1997 deri 

në qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier e 

pasigurt për t’u kthyer në vendin e saj të punës. Më tutje ajo theksoi se ishte e 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ajo ka ofruar librezën e saj të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankueses janë 

të sakta. Ankuesja do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores 

së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ajo nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0172–L.S–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 12 qershor 1989 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 
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punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesja C0173–Z.T–në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 8 tetor 1990 gjer 

më 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier e pasigurt për t’u 

kthyer në vendin e saj të punës. Më tutje ajo theksoi se ishte e diskriminuar 

ngase nuk është përfshirë në listë. Ajo ka ofruar librezën e saj të punës e cila 

është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga 

Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankueses janë të sakta. 

Ankuesja do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ajo nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0174–P.C–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 16 nëntor 1990 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 
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refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesja C0175–J.C–në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 19 mars 1997 deri 

në qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier e 

pasigurt për t’u kthyer në vendin e saj të punës. Më tutje ajo theksoi se ishte e 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ajo ka ofruar librezën e saj të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankueses janë 

të sakta. Ankuesja do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores 

së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ajo nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0176–S.(S).J–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 10 dhjetor 1990 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues.  

Ankuesi C0177–S.(R).J–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 11 tetor 1990 gjer më 

1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u kthyer 
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në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk 

është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e 

hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i 

Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të 

kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të 

ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, 

bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e 

dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë 

ankues. 

Ankuesi C0178–Z.U–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 1 tetor 1990 gjer më 

1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u kthyer 

në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk 

është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e 

hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i 

Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të 

kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të 

ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, 

bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e 

dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë 

ankues. 

Ankuesi C0179–M.U–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 16 shtator 1996 gjer më 

1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u kthyer 

në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk 

është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e 

hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i 

Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të 

kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të 
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ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, 

bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e 

dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë 

ankues. 

Ankuesi C0180–Z.M–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 10 qershor 1991 gjer më 

1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u kthyer 

në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk 

është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e 

hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i 

Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të 

kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të 

ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, 

bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e 

dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë 

ankues. 

Ankuesja C0182–V.R–në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 2 tetor 1995 (edhe 

pse në librezë ceket 21 maj 1997) gjer më 1999, kur për shkak të situatës pas 

luftës është ndier e pasigurt për t’u kthyer në vendin e saj të punës. Më tutje 

ajo theksoi se ishte e diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ajo ka 

ofruar librezën e saj të punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit 

konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar 

ankesën e Ankueses janë të sakta. Ankuesja do të kishte plotësuar kërkesat e 

nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ajo nuk do 

të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e 

AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar 

duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankuese. 
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Ankuesi C0183–K.J–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 7 tetor 1996 (edhe pse 

në librezë ceket 21 maj 1997) deri në qershor të vitit 1999, kur për shkak të 

situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u kthyer në vendin e tij të 

punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk është përfshirë në 

listë. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e hapur. Kolegji i 

Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të 

aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar 

kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse 

ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye 

ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0184–M.M–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 20 prill 1988 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0185–N.N–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 17 janar 1991 gjer më 

1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u kthyer 

në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk 

është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e 
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hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i 

Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të 

kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të 

ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, 

bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e 

dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë 

ankues. 

Ankuesi C0186–J.I–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës përfundimtare 

ka theksuar se në NSH ka punuar prej 15 janar 1991 gjer më 1999, kur për 

shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u kthyer në vendin e tij 

të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk është përfshirë 

në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e hapur. Kolegji i 

Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të 

aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar 

kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse 

ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye 

ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0187–N.P–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 21 gusht 1991 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 
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refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0188–D.I–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 2 tetor 1995 (edhe pse 

në librezë ceket 14 korrik 1997) gjer më 1999, kur për shkak të situatës pas 

luftës është ndier i pasigurt për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai 

theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar 

librezën e tij të punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se 

arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e 

Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të 

Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë 

subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet 

të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0189–J.S–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 11 tetor 1990 gjer më 

1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u kthyer 

në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk 

është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e 

hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i 

Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të 

kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të 

ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, 

bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e 

dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë 

ankues. 

Ankuesja C0190–V.J–në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 19 maj 1997 deri 

në qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier e 
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pasigurt për t’u kthyer në vendin e saj të punës. Më tutje ajo theksoi se ishte e 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ajo ka ofruar librezën e saj të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankueses janë 

të sakta. Ankuesja do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores 

së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ajo nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankuese. 

Ankuesi C0191–D.J–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 5 maj 1980 gjer më 

1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u kthyer 

në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk 

është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e 

hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i 

Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të 

kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të 

ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, 

bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e 

dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë 

ankues. 

Ankuesi C0192–S.M.9–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 2 tetor 1990 gjer më 

1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u kthyer 

në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk 

është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e 

hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i 

Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të 

kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të 
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ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, 

bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e 

dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë 

ankues. 

Ankuesi C0193–V.R, në emër të babait të tij të ndjerë M.(R)R – në ankesën e 

tij të parashtruar kundër listës përfundimtare theksoi se babai i tij i ndjerë ka 

punuar në NSH prej datës 1 nëntor 1972 gjer më 1999, kur është kidnapuar 

nga personat e panjohur. AKP-ja theksoi në ankesën e saj se Kolegji i 

Specializuar në aktgjykimin e ankimuar gabimisht ka theksuar se AKP-ja ka 

konstatuar se ankuesi nuk ka qenë i regjistruar si punëtor në kohën e 

privatizimit. Ndërsa AKP-ja theksoi se ky është një rast ekstrem i diskriminimit 

dhe se ankesa duhet të aprovohet si e bazuar. AKP-ja ka bashkëngjitur 

vërejtjen e saj me shkrim në të cilën mes tjerash thuhet se bazuar në 

praktikën dhe procedurat e gjykatës punëtorët të cilët janë vrarë, të kidnapuar 

apo të regjistruar në evidencat e personave të humbur nën rrethana 

diskriminuese konsiderohen të jenë me të drejta legjitime për pjesën e 20%. 

Prandaj pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të vërtetohet sa 

i përket këtij ankuesi. 

Ankuesi C0194–B.P, në emër të babait të tij të ndjerë J.P– në ankesën e tij të 

parashtruar kundër listës përfundimtare theksoi se babai i tij i ndjerë ka 

punuar në NSH prej datës 13 dhjetor 1982 (edhe pse në librezë ceket 9 maj 

1983) gjer më 24 qershor 1998, kur është kidnapuar ndërsa ishte duke kryer 

punën zyrtare. AKP-ja theksoi në ankesën e saj se Kolegji i Specializuar në 

aktgjykimin e ankimuar gabimisht ka theksuar se AKP-ja ka konstatuar se 

ankuesi nuk ka qenë i regjistruar si punëtor në kohën e privatizimit. Ndërsa 

AKP-ja theksoi se ky është një rast ekstrem i diskriminimit dhe se ankesa 

duhet të aprovohet si e bazuar. AKP-ja ka bashkëngjitur vërejtjen e saj me 

shkrim në të cilën mes tjerash thuhet se bazuar në praktikën dhe procedurat e 

gjykatës punëtorët të cilët janë vrarë, të kidnapuar apo të regjistruar në 
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evidencat e personave të humbur nën rrethana diskriminuese konsiderohen të 

jenë me të drejta legjitime për pjesën e 20%. Prandaj pika II e dispozitivit të 

aktgjykimit të ankimuar duhet të vërtetohet sa i përket këtij ankuesi. 

Ankuesi C0196–R.A–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 3 tetor 1990 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues.      

Ankuesja C0197–V.(A).S–në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 1 prill 1997 dhe 

më tutje, për të kërkuar që të përfshihet në listën e punëtorëve me të drejta 

legjitime për 20% e të ardhurave nga privatizimit i NSH-së. Ajo nuk ka 

pretenduar se ka qenë e diskriminuar por pohon se të drejtat e saj janë 

shkelur duke mos e përfshirë në listën përfundimtare. Ajo ka ofruar librezën e 

saj të punës e cila është ende e hapur. Për shkak të gjendjes së sigurisë pas 

luftës ankuesja nuk ka mundur të paraqitet në vendin e saj të punës. Kolegji i 

Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të 

aprovuar ankesën e Ankueses janë të sakta. Ankuesja do të kishte plotësuar 

kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse 

ajo nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto 

arsye ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të 

aktgjykimit të ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankuese. 



102 

 

Ankuesja C0198–D.(V).S–në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 2 tetor 1995 dhe 

prej qershorit 1999 për shkak të situatës pas luftës, është ndier e pasigurt për 

t’u kthyer në vendin e saj të punës. Më tutje ajo theksoi se ishte e 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ajo ka ofruar librezën e saj të 

punës e cila është ende e hapur. Megjithatë libreza e ankueses është mbyllur 

me NSH-“B” në Suharekë më 3 mars 1998 dhe është hapur më 4 mars 1998 

në B-në Beograd. Gjithashtu AKP-ja në vërejtjen e saj me shkrim theksoi se 

sipas librit të amzës me nr. 3609 marrëdhënia e saj e punës është hapur më 2 

tetor 1995 dhe është mbyllur më 3 mars 1998 për pushim pa pagesë. 

Ankuesja gjithnjë thoshte se ka punuar në NSH dhe kjo është vërtetuar 

përmes deklaratave të dëshmitarëve D.R dhe B.M të cilët theksuan se 

ankuesja ka punuar në NSH prej datës 2 tetor 1995 deri në qershor të vitit 

1999. Prandaj AKP-ja e ka gabim se ankuesja nuk ka paraqitur kurrfarë 

dëshmie dokumentuese përmes së cilës vërtetohet vazhdimi i punësimit të saj 

pas datës 4 mars 1998. Për më tepër, pushimi pa pagesë nuk nënkupton 

ndërprerje e marrëdhënies së punës. Kjo situatë korrespondon me librezën e 

punës e cila është ende e hapur. Vula e NSH-së- “B”- në librezën e punës nuk 

ndryshon asgjë në këtë situatë sepse në Raportin për Përcaktimin e Statusit 

(RPS) është alternative emri krejtësisht i njëjtë i NSH-së “B” ndonëse në 

Suharekë. Edhe në rast të punëtorit/ ankuesit tjetër C0168 D.M, AKP-ja 

theksoi se sipas librit amzë nr. 3255, marrëdhënia e punës e këtij ankuesi 

është ndërprerë me dëshirën e tij më 15 gusht 1999, që nënkupton se ai ka 

qenë punëtor pavarësisht vulës së NSH-së “B” në Beograd. Kolegji i Apelit 

konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar 

ankesën e Ankueses janë të sakta. Ankuesja do të kishte plotësuar kërkesat e 

nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ajo nuk do 

të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e 

AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar 

duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 
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Ankuesi C0199–G.R–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 21 maj 1997 dhe më 

tutje, për të kërkuar që të përfshihet në listën e punëtorëve me të drejta 

legjitime për 20% e të ardhurave nga privatizimit i NSH-së. Ai nuk ka 

pretenduar se ka qenë i diskriminuar por pohon se të drejtat e tij janë shkelur 

duke mos e përfshirë në listën përfundimtare. Për shkak të gjendjes së 

sigurisë pas luftës ankuesi nuk ka mundur të paraqitet në vendin e tij të 

punës. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e hapur. Kolegji i 

Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të 

aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar 

kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse 

ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye 

ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0201–J.D–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 30 qershor 1977 dhe më 

tutje, për të kërkuar që të përfshihet në listën e punëtorëve me të drejta 

legjitime për 20% e të ardhurave nga privatizimit i NSH-së. Ai nuk ka 

pretenduar se ka qenë i diskriminuar por pohon se të drejtat e tij janë shkelur 

duke mos e përfshirë në listën përfundimtare. Për shkak të gjendjes së 

sigurisë pas luftës ankuesi nuk ka mundur të paraqitet në vendin e tij të 

punës. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e hapur. Kolegji i 

Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të 

aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar 

kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse 

ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye 

ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 
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Ankuesi C0202–M.C-në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 13 prill 1992 dhe më 

tutje, për të kërkuar që të përfshihet në listën e punëtorëve me të drejta 

legjitime për 20% e të ardhurave nga privatizimit i NSH-së. Ai nuk ka 

pretenduar se ka qenë i diskriminuar por pohon se të drejtat e tij janë shkelur 

duke mos e përfshirë në listën përfundimtare. Për shkak të gjendjes së 

sigurisë pas luftës ankuesi nuk ka mundur të paraqitet në vendin e tij të 

punës. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e hapur. Kolegji i 

Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të 

aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar 

kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse 

ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye 

ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesja C0203–D.(Č).R–në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 12 tetor 1990 dhe 

pas qershorit 1999 për shkak të situatës pas luftës është ndier e pasigurt për 

t’u kthyer në vendin e saj të punës. Më tutje ajo theksoi se ishte e 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ajo ka ofruar librezën e saj të 

punës e cila është ende e hapur (ku vula e NSH-së është e palexueshme), por 

AKP-ja në vërejtjen e saj me shkrim mes tjerash ka theksuar se ajo ka qenë e 

regjistruar në librin amzë me numër 2949. Prandaj kjo tregon se ajo ka qenë 

punëtore e NSH-së. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga 

Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankueses janë të sakta. 

Ankuesja do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ajo nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankuese. 
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Ankuesi C0204–N.(M).S–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 1 shkurt 1991 dhe më 

tutje, për të kërkuar që të përfshihet në listën e punëtorëve me të drejta 

legjitime për 20% e të ardhurave nga privatizimit i NSH-së. Ai nuk ka 

pretenduar se ka qenë i diskriminuar por pohon se të drejtat e tij janë shkelur 

duke mos e përfshirë në listën përfundimtare. Për shkak të gjendjes së 

sigurisë pas luftës ankuesi nuk ka mundur të paraqitet në vendin e tij të 

punës. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e hapur. Kolegji i 

Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të 

aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar 

kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse 

ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye 

ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0205–S.(Č).S–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 1 tetor 1990 dhe pas 

qershor 1999 për shkak të situatës pas luftës ai është ndier i pasigurt për t’u 

kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar 

ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila 

është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga 

Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. 

Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-

ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesja C0206–V.(M).C–në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 7 nëntor 1990 dhe 

më tutje, për të kërkuar që të përfshihet në listën e punëtorëve me të drejta 
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legjitime për 20% e të ardhurave nga privatizimit i NSH-së. Ajo nuk ka 

pretenduar se ka qenë e diskriminuar por pohon se të drejtat e saj janë 

shkelur duke mos e përfshirë në listën përfundimtare. Për shkak të gjendjes së 

sigurisë pas luftës ankuesja nuk ka mundur të paraqitet në vendin e saj të 

punës. Ajo ka ofruar librezën e saj të punës e cila është ende e hapur. Kolegji i 

Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të 

aprovuar ankesën e Ankueses janë të sakta. Ankuesja do të kishte plotësuar 

kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse 

ajo nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto 

arsye ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të 

aktgjykimit të ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankuese. 

Ankuesi C0208–N.A–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 1973 gjer më 14 shtator 

1990, kur është dëbuar nga ana e masave të dhunshme. Më tutje theksoi se 

pas luftës ai është kthyer në punë në NSH prej datës 1 mars 2001. Ai theksoi 

se e ka pranuar letrën për ndërprerjen e marrëdhënies së punës nga data 22 

korrik 2005. Mes dokumenteve të ofruara nga ankuesi është letra për 

ndërprerjen e marrëdhënies së punës e lëshuar nga Agjencia Kosovare e 

Privatizimit më 22 korrik 2005, për të njoftuar ankuesin se punësimi i tij 

ndërpritet për shkak të shitjes së aseteve të NSH-së. Nga kjo mund të 

konkludohet se ankuesi ka qenë i evidentuar si punëtor i NSH-së në kohën e 

privatizimit. E paditura nuk e ka kontestuar këtë dëshmi. Kolegji i Apelit 

konsideron se ky ankues është diskriminuar nga menaxhmenti i NSH-së për 

mospërfshirje në listën përfundimtare dhe ai duhet të mbetet në listën 

përfundimtare. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0209–H.V–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 25 janar 1989 gjer më 
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14 shtator 1990, kur është dëbuar nga ana e masave të dhunshme. Më tutje 

theksoi se pas luftës është paraqitur në punë më 21 korrik 1999, por iu është 

thënë se për shkak të rrethanave të njohura afariste të NSH-së i duhet të 

presë deri në riaktivizimin e shërbimeve mjekësore. Mes dokumenteve tjera ka 

paraqitur vërtetimin e NSH-së në të cilin thuhet se pas luftës është paraqitur 

në punë por pasi që njësia mjekësore e NSH-së nuk ka qenë funksionale ai 

është në listën e pritjes; vendimi i NSH-së nr. 872 të datës 20 gusht 2001 

përmes së cilit i njihet e drejta për marrëdhënie pune prej datës 8 gusht 1990 

gjer më 1 korrik 1999. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga 

Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankueses janë të sakta. 

Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-

ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0210–N.B–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 20 korrik 1981 gjer më 

10 shtator 1990. Ankesës së tij ia ka bashkëngjitur kopjen e librezës në të 

cilën thuhet se ai ka punuar në NSH prej datës 20 korrik 1981 gjer më 10 

shtator 1990. Ankuesi nuk ka paraqitur ndonjë dëshmi se ka punuar apo ka 

qenë i interesuar të punoj në NSH pas luftës përkatësisht pas vitit 1999. 

Ankuesi bile nuk e ka theksuar nëse ka pasur interesim të shprehur për të 

punuar në NSH pas vitit 1999 dhe nëse në mënyrë diskriminuese iu është 

refuzuar nga ana e menaxhmentit të NSH-së. Bazuar në këto fakte nuk është i 

saktë konkluzioni i Kolegjit të Specializuar se ky ankues ka qenë i diskriminuar 

pasi që ankuesi vet nuk i ka pohuar faktet e diskriminimit. Prandaj, ankesa e 

AKP-së lidhur me këtë Ankues aprovohet si e bazuar, ndryshohet pika II e 

dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar lidhur me këtë ankues, ankesa e tij 

refuzohet si e pabazuar dhe ai hiqet nga pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar. 



108 

 

Ankuesi C0211–Z.J–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 27 maj 1991 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesja C0212–T.K–në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 1 tetor 1990 deri 

në qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier e 

pasigurt për t’u kthyer në vendin e saj të punës. Më tutje ajo theksoi se ishte e 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ajo ka ofruar librezën e saj të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankueses janë 

të sakta. Ankuesja do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores 

së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ajo nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankuese.  

Ankuesi C0213–I.K–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 26 dhjetor 1990 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 
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punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesja C0214–L.K–në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 9 shtator 1991 deri 

në qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier e 

pasigurt për t’u kthyer në vendin e saj të punës. Më tutje ajo theksoi se ishte e 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ajo ka ofruar librezën e saj të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankueses janë 

të sakta. Ankuesja do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores 

së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ajo nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankuese. 

Ankuesi C0215–Ž.K–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 4 tetor 1990 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 
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refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0216–M.K–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 21 gusht 1991 deri në 

qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt 

për t’u kthyer në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ka ofruar librezën e tij të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues.
 

Ankuesi C0217–B.I–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 1990 (edhe pse në 

librezë ceket 1 tetor 1990) deri në qershor të vitit 1999, kur për shkak të 

situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u kthyer në vendin e tij të 

punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk është përfshirë në 

listë. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e hapur. Kolegji i 

Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të 

aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar 

kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse 

ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye 

ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues.  

Ankuesi C0219–L.M–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 23 qershor 1994 (edhe 

pse në librezë ceket 21 maj 1997) deri në qershor të vitit 1999, kur për shkak 
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të situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u kthyer në vendin e tij të 

punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk është përfshirë në 

listë. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e hapur. Kolegji i 

Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të 

aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar 

kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse 

ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye 

ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0220–N.D–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se ka qenë punëtor i NSH-së dhe se është me të 

drejtë legjitime për t’u përfshirë në listë përfundimtare. Më tutje ai theksoi se 

ishte i diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai ofroi librezën e tij në 

të cilën ceket se ka filluar punën në NSH nga data 13 prill 1992 dhe është 

ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i 

Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankueses janë të sakta. Ankuesi do të 

kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të 

ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, 

bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e 

dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë 

ankues. 

Ankuesi C0221–S.M–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 23 janar 1991 (edhe pse 

në librezë ceket 11 tetor 1990) deri në qershor të vitit 1999, kur për shkak të 

situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u kthyer në vendin e tij të 

punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk është përfshirë në 

listë. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e hapur. Kolegji i 

Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të 

aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar 
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kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse 

ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye 

ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0222–S.K–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 1 nëntor 1994 (edhe pse 

në librezë ceket 21 maj 1997) deri në qershor të vitit 1999, kur për shkak të 

situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u kthyer në vendin e tij të 

punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk është përfshirë në 

listë. Ai ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e hapur. Kolegji i 

Apelit konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të 

aprovuar ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar 

kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse 

ai nuk do të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye 

ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0223–V.A–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 1 shtator 1995 dhe tutje. 

Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai 

ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit 

konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar 

ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e 

nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do 

të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e 

AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar 

duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0224–B.A–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 2 tetor 1990 dhe tutje. 

Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ai 
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ka ofruar librezën e tij të punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit 

konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar 

ankesën e Ankuesit janë të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e 

nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do 

të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e 

AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar 

duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0228–R.G–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se ai ka punuar në NSH për 12 vite. Më tutje 

theksoi se pas luftës është paraqitur në punë më 12 shtator 2000 dhe më 8 

dhjetor 2003 por nuk ka pasur punë për të. Ai shtoi se më 1 prill 2004 ai ka 

filluar punën në NSH por vetëm për 5 ditë kur iu është thënë se menaxhmenti 

se duhet t‘i jepet mundësia punëtorëve tjerë për të punuar. Ai dorëzoi librezën 

e punës e cila është e hapur më 30 qershor 1977 dhe është mbyllur më 14 

shtator 1990; vendimin për ndarjen e pagave të lëshuar nga NSH-ja nr. 1297 

më 1 prill 2004; vërtetimin e NSH-së të datës 12 shtator 2000 përmes së cilit 

vërtetohet se për shkak të gjendjes ekonomike të NSH-së, ai nuk është duke 

punuar për momentin; vërtetimin lëshuar nga NSH-ja më 8 dhjetor 2003 

përmes së cilit vërtetohet se për shkak të vështirësive ekonomike ai nuk është 

i angazhuar në punë. Nga kjo mund të konkludohet se ankuesi ka qenë në 

listën e pritjes. Kolegji i Apelit konsideron se ky ankues duhet të mbetet në 

listën përfundimtare pasi që ka qenë i interesuar për të vazhduar punën por ka 

mbetur në listën e pritjes. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së 

duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet 

të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0229–V.A–përmes përfaqësuesit të tij ka parashtruar një ankesë 

tjetër (ankesa me nr. 223 është parashtruar nga vet ankuesi) në të cilat janë 

cekur pothuajse të njëjtat pretendime si në ankesën nr. 223. Konkluzioni i 

Kolegjit të Apelit është i njëjtë si më sipër për Ankuesin C0223. Pasi kemi të 
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bëjmë me gabim të Zyrës së Regjistrit, kjo ankesë duhet të mbahet bashkë 

me C0223.  

Ankuesi C0230–S.S-në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se ai ka punuar në NSH deri në qershor të vitit 

1999 kur për shkak të situatës pas luftës është ndier i pasigurt për t’u kthyer 

në vendin e tij të punës. Më tutje ai theksoi se ishte i diskriminuar ngase nuk 

është përfshirë në listë. Ai dorëzoi librezën e tij të punës të hapur më 1 mars 

1993 dhe e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankueses janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues.   

Ankuesi C0231–M.K–në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 1 shkurt 1991 deri 

në qershor të vitit 1999, kur për shkak të situatës pas luftës është ndier e 

pasigurt për t’u kthyer në vendin e saj të punës. Më tutje ajo theksoi se ishte e 

diskriminuar ngase nuk është përfshirë në listë. Ajo ka ofruar librezën e saj të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankueses janë 

të sakta. Ankuesja do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores 

së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ajo nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues.  

Ankuesja C0233–Z.J–në ankesën e saj të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej datës 17 prill 1992 dhe 

kërkoi që të përfshihet në listën përfundimtare të punëtorëve me të drejta 
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legjitime për 20%. Në parashtresën e saj të datës 11 mars 2010 ajo theksoi se 

më 27 maj 2009 ka dorëzuar përmes postës së regjistruar në DHPGJS, 

ankesën e saj kundër listës përfundimtare që është regjistruar përmes postës 

me nr. 3381500. Më tutje ajo theksoi se ankesa e saj nuk ka arritur në 

adresën e dhënë. Ajo ofroi kopjen e vërtetimit të pranimit të dërgesës së 

postës më 27 maj 2009, nr. 3381500 drejtuar DHPGJS. Është e qartë se 

ankuesja ka parashtruar ankesën e saj brenda afatit kohor por për arsye të 

panjohura dërgesa nuk ka arritur në DHPGJS. Ajo ka ofruar librezën e saj të 

punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankueses janë 

të sakta. Ankuesja do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores 

së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ajo nuk do të kishte qenë subjekt i 

diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankuese.       

Ankuesi C0234–S.M.10–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 2 tetor 1995 (edhe pse 

në librezë ceket 10 shtator 1998) dhe kërkoi që të përfshihet në listën 

përfundimtare të punëtorëve me të drejta legjitime për 20%. Në parashtresën 

e tij të datës 11 mars 2010 ai theksoi se më 27 maj 2009 ka dorëzuar përmes 

postës së regjistruar në DHPGJS, ankesën e tij kundër listës përfundimtare që 

është regjistruar përmes postës me nr. 3381502. Më tutje ai theksoi se ankesa 

e tij nuk ka arritur në adresën e dhënë. Ai ofroi kopjen e vërtetimit të pranimit 

të dërgesës së postës më 27 maj 2009, nr. 3381502 drejtuar DHPGJS. Është e 

qartë se ankuesi ka parashtruar ankesën e tij brenda afatit kohor por për 

arsye të panjohura dërgesa nuk ka arritur në DHPGJS. Ai ka ofruar librezën e 

tij të punës e cila është ende e hapur. Kolegji i Apelit konsideron se arsyet e 

paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar ankesën e Ankuesit janë 

të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e nenit 10.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do të kishte qenë subjekt i 
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diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e AKP-së duhet të 

refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar duhet të 

vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

Ankuesi C0235–V.G–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 1974 gjer më 1990. Më 

tutje theksoi se pas luftës është paraqitur në punë por nuk ka pasur punë për 

të. Ai kërkoi për t’u përfshirë në listën e punëtorëve me të drejta për 20%. Ai 

dorëzoi librezën e cila është e hapur prej datës 29 korrik 1974 gjer më 29 

korrik 1976, nga 20 tetor 1977 gjer më 10 shtator 1990 dhe nga data 22 

korrik 1999 gjer më 22 korrik 2005, në të cilën ceket se ai ka qenë punëtor i 

NSH-së në kohën e privatizimit. Kolegji i Apelit konsideron se ky ankues duhet 

të mbetet në listën përfundimtare pasi që sipas librezës së tij ai ka qenë i 

regjistruar si punëtor i NSH-së gjer në privatizimin e saj. Prandaj, bazuar në 

këto arsye ankesa e AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të 

aktgjykimit të ankimuar duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues.   

Ankuesi C0242–J.Ž–në ankesën e tij të parashtruar kundër listës 

përfundimtare ka theksuar se në NSH ka punuar prej 21 janar 1991 deri në 

mars të vitit 1999 kur ka filluar bombardimi. Ai theksoi se libreza e tij është 

ende e hapur në NSH. Është e qartë se ai nuk është paraqitur në punë gjatë 

luftës por e ka lënë librezën në NSH me gjasë duke synuar që pas përfundimit 

të situatës të kthehet në vendin e tij të punës dhe të vazhdojë punën. Në 

mbështetje të kësaj është fakti se marrëdhënia e tij e punës nuk është 

ndërprerë në NSH dhe se libreza e tij është ende e hapur. Më tutje ai theksoi 

se ka qenë i diskriminuar sepse nuk është përfshirë në listën përfundimtare. 

AKP-ja në vërejtjen e saj me shkrim theksoi se sipas librit të amzës nr. 3239 

marrëdhënia e tij e punës është ndërprerë më 15 gusht 1999. Kolegji i Apelit 

konsideron se arsyet e paraqitura nga Kolegji i Specializuar për të aprovuar 

ankesën e Ankueses janë të sakta. Ankuesi do të kishte plotësuar kërkesat e 

nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të ndryshuar, nëse ai nuk do 
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të kishte qenë subjekt i diskriminimit. Prandaj, bazuar në këto arsye ankesa e 

AKP-së duhet të refuzohet dhe pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar 

duhet të vërtetohet lidhur me këtë ankues. 

A0012 Ankuesi R.J–Ankesa e ankuesit është e pabazuar. Ankuesi parashtroi 

ankesë kundër listës përfundimtare më 13 janar 2014, ndërsa data 

përfundimtare për parashtrimin e ankesës ka qenë 28 tetor 2013, prandaj 

ankesa është parashtruar pas afatit të paraparë kohor. Ankuesi nuk ka ofruar 

shpjegime për parashtrimin e ankesës pas afatit kohor. Kolegji i Apelit vlerësoi 

se Kolegji i Specializuar ka vendosur drejtë kur e ka hedhur poshtë ankesën e 

ankuesit si të papranueshme. Prandaj, Kolegji i Apelit e refuzon ankesën e 

ankuesit si të pabazuar dhe e vërteton pikën I të dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar. 

Ankuesi A0013 H.G–Ankesa e ankuesit është e pabazuar. Sipas librezës së 

punës, ankuesi ka punuar në NSH prej datës 18 gusht 1980 gjer më 26 

shtator 1987. Kjo tregon se marrëdhënia e tij e punës është ndërprerë para 

masave të dhunshme. Ankuesi nuk ka ofruar kurrfarë prove për të dëshmuar 

se ka vazhduar punën në NSH pas kësaj date, që do të thotë pas datës 26 

shtator 1987. Edhe pse ankuesi mes tjerash theksoi se ka kërkuar që të 

kthehet në punë, këto pretendime nuk i ka mbështetur me ndonjë provë. 

Kolegji i Apelit ka vlerësuar se Kolegji i Specializuar me të drejtë ka vendosur 

kur e ka refuzuar ankesën e ankuesit si të pabazuar. Prandaj Kolegji i Apelit e 

refuzon ankesën e Ankuesit si të pabazuar dhe e vërteton pikën II të 

dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar. 

Ankuesi A0014 S.S– ankesa e ankuesit refuzohet si e pabazuar. Ankesës së 

tij në shkallë të parë ankuesi nuk i ka bashkëngjitur ndonjë dokument për të 

mbështetur pretendimet e tij. Megjithatë ankesës së tij drejtuar Kolegjit të 

Apelit, ankuesi për herë të parë e bashkëngjet librezën e tij të punës dhe 

vërtetimin. Në ankesën e tij mes tjerash, theksoi se e ka lënë Kosovën pa 

kurrfarë dokumenti dhe pa kurrfarë libreze të cilat i ka marr më vonë.  
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Neni 65 i Shtojcës parasheh se: 

Në rrethana të jashtëzakonshme dhe për arsye që dëshmohen mirë, Kolegji i 

Apelit mund t'i lejoj një pale paraqitjen e provave të reja që nuk kanë qenë në 

dispozicion të palës gjatë procedurës së shkallës së parë për vlerësimin e 

provave. Kërkesa me shkrim për një leje të tillë duhet së pari t'i dorëzohet 

Kolegjit të Apelit dhe duhet t'i dorëzohet palëve tjera jo më pak se 

pesëmbëdhjetë (15) ditë para datës së seancës kur propozohet paraqitja e 

këtyre provave. Kolegji i Apelit mund të autorizojë paraqitjen e provave të reja 

nëse vlerëson se në këtë mënyrë drejtësia do të vihet në vend. 

 

Kusht i domosdoshëm për pranimin e dëshmive të reja në procedurën 

ankimore është që dëshmitë e reja nuk kanë qenë në dispozicion të palës 

gjatë procedurës në shkallë të parë. Ankuesi nuk e ka dëshmuar këtë dhe 

për më tepër është e mundshme se ai ka mundur t’i sigurojë këto 

dokumente në procedurën e shkallës së parë ashtu siç ka bërë në 

procedurën pranë Kolegjit të Apelit. Prandaj këto dëshmi të reja janë të 

papranueshme.  

 

Kjo është arsyeja pse Kolegji i Apelit e refuzon ankesën e ankuesit si të 

pabazuar dhe e vërteton pikën III të dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar. 

Ankuesja A0015 F.K–Ankesa e ankueses është e pabazuar. Edhe pse 

ankuesja e ka bazuar ankesën e saj në kopjen e librezës së punës dhe 

vendimit për ndërprerjen e marrëdhënies së saj të punës nga ana e masave 

të dhunshme, dëshmitë e cekura nuk janë paraqitur në shkallë të parë. 

Ankesës së parashtruar në Kolegjin e Apelit ankuesja ia ka bashkëngjitur 

kopjen e librezës, ekstraktin e të ardhurave personale, vendimin për njohjen 

e të drejtave nga marrëdhënia e punës për periudhën 8 gusht 1990 gjer më 

1 korrik 1999 nr. 872 të datës 20 gusht 2001, vendimi për ndërrimin e emrit 

nr. 2182-10856/1-98 të datës 25 dhjetor 1998.   

Neni 65 i Shtojcës parasheh se: 
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Në rrethana të jashtëzakonshme dhe për arsye që dëshmohen mirë, Kolegji i 

Apelit mund t'i lejoj një pale paraqitjen e provave të reja që nuk kanë qenë në 

dispozicion të palës gjatë procedurës së shkallës së parë për vlerësimin e 

provave. Kërkesa me shkrim për një leje të tillë duhet së pari t'i dorëzohet 

Kolegjit të Apelit dhe duhet t'i dorëzohet palëve tjera jo më pak se 

pesëmbëdhjetë (15) ditë para datës së seancës kur propozohet paraqitja e 

këtyre provave. Kolegji i Apelit mund të autorizojë paraqitjen e provave të reja 

nëse vlerëson se në këtë mënyrë drejtësia do të vihet në vend. 

Kusht i domosdoshëm për pranimin e dëshmive të reja në procedurën 

ankimore është që dëshmitë e reja nuk kanë qenë në dispozicion të palës 

gjatë procedurës në shkallë të parë. Ankuesja nuk e ka dëshmuar këtë dhe 

për më tepër është e mundshme se ajo ka mundur t’i sigurojë këto 

dokumente në procedurën e shkallës së parë ashtu siç ka bërë në 

procedurën pranë Kolegjit të Apelit. Prandaj këto dëshmi të reja janë të 

papranueshme.  

 

Kjo është arsyeja pse Kolegji i Apelit e refuzon ankesën e ankueses si të 

pabazuar dhe e vërteton pikën III të dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar. 

Ankuesi A0016 H.M në emër të babait të tij të ndjerë S.M– Ankesa e 

ankuesit është e papranueshme.Ankuesi theksoi se babai i tij ka qenë në listën 

e pritjes sepse nuk ka pasur punë për të gjithë punëtorët dhe se departamenti 

në Prishtinë ishte dhënë me qira. Për të vërtetuar këtë fakt ankuesi propozoi 

që të dëgjohen dëshmitarët emrat e të cilëve janë përmendur në ankesë. 

Babai i ankuesit S.M ka ndërruar jetë më 13 dhjetor 2005 pas privatizimit të 

NSH-së. Kolegji i Apelit vlerësoi se ankuesi nuk e ka përmbushur urdhrin e 

datës 27 maj 2016 dhe nuk e ka paraqitur ankesën e nënshkruar nga Ankuesi 

edhe pse është paralajmëruar se nëse nuk e përfill urdhrin do të rezultojë me 

hedhje poshtë të ankesës. Prandaj ankesa e ankuesit hedhet poshtë si e 

papranueshme.  
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Ankuesit A0017 S.M, Z.J– ankesa e ankuesve janë është e papranueshme. 

Përmes aktgjykimit të ankimuar ankesat e ankuesve Z.J dhe S.M janë 

aprovuar ndërsa AKP-ja është urdhëruar që t’i përfshijë ata në listën e 

punëtorëve me të drejta legjitime për pjesën e 20% e të ardhurave nga 

privatizimi, prandaj nuk ka interes ligjor për ta që të parashtrojnë ankesë 

kundër aktgjykimit. Ndërsa ankueset: Z.J, M.J dhe D.K nuk kanë parashtruar 

ankesë kundër listës përfundimtare në shkallë të parë, prandaj nuk ka 

aktgjykim lidhur me ankesat e tyre për t’u ankimuar. Kështu që ankesat e tyre 

duhet të regjistrohen nga Zyra e Regjistrit si ankesa dhe të gjykohen nga 

Kolegji përkatës i Specializuar.  

Ankuesja A0018 E.(B).S– Ankesa e ankueses është e pabazuar. Ankuesja 

theksoi se në NSH ka punuar nga data 22 korrik 1976 gjer më 17 shkurt 1983, 

gjë që mund të shihet edhe në librezën e saj të punës. Sipas librezës së saj 

ajo ka filluar punën në një NSH tjetër prej datës 1 dhjetor 1983 dhe ka punuar 

atje gjer më 27 shtator 1991. Ankuesja nuk ka pretenduar dhe nuk ka ofruar 

ndonjë dëshmi se ka filluar punën sërish në NSH-në -“B” në Suharekë. Kolegji 

i Apelit ka vlerësuar se Kolegji i Specializuar me të drejtë ka vendosur kur e ka 

refuzuar ankesën e ankuesit si të pabazuar. Prandaj Kolegji i Apelit e refuzon 

ankesën e Ankuesit si të pabazuar dhe e vërteton pikën II të dispozitivit të 

aktgjykimit të ankimuar. 

Ankuesja A0019 L.(M).I–Ankesa e ankueses është e bazuar. Ankuesja në 

ankesën e saj në shkallë të parë ka dorëzuar me faks dhe vetëm një pjesë 

(vetëm një rresht) pa të dhënat e ankuesit dhe rreshtat tjerë lidhur me 

përvojën e saj të punës sipas librezës së saj të punës që mund të shihet. Në 

shkresa të lëndës nuk ka kurrfarë dëshmie se Kolegji i Specializuar ka kërkuar 

nga Ankuesja për të dorëzuar kopjen e plotë të librezës së punës. Megjithatë 

bashkë me ankesë ankuesja ka dorëzuar kopjen e librezës në të cilën ceket se 

ajo ka filluar punën në NSH më datën 7 tetor 1996 dhe libreza e punës është 

ende e hapur. Kolegji i Apelit e ka kontrolluar numrin serik dhe numrin e 
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regjistrimit në të dy kopjet (në njërën kopje që është në dosje të shkallës së 

parë dhe në tjetrën që është në dosje të ankesës) dhe konstaton se këta dy 

numra janë të njëjtë. Është e qartë se ankuesja ia ka bashkëngjitur ankesës 

librezën e punës gjithashtu, por për arsye se në faks nuk është printuar kopja 

e plotë e librezës së punës Kolegji i Specializuar e ka refuzuar ankesën në 

vend se t’ia kërkonte ankueses kopjen e plotë të librezës së punës. Kolegji i 

Apelit vlerëson se ankuesja i plotëson kushtet e parapara me Nenin 10.4 të 

Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 siç është ndryshuar, për përfshirje në listën 

përfundimtare të punëtorëve me të drejta legjitime për 20%. Prandaj ankesa e 

ankueses aprovohet si e bazuar dhe pika III e dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar ndryshohet lidhur me këtë ankuese. E paditura obligohet që ta 

përfshijë atë në listën përfundimtare të punëtorëve me të drejta legjitime për 

20% e të ardhurave nga privatizimi i NSH-së. 

Ankuesi A0020 R.K–Ankesa e ankuesit është e pabazuar. Ankuesi parashtroi 

ankesë kundër listës përfundimtare më 25 prill 2014, ndërsa data 

përfundimtare për parashtrimin e ankesës ka qenë 28 tetor 2013, prandaj 

ankesa është parashtruar pas afatit të paraparë kohor. Ankuesi nuk ka ofruar 

shpjegime për parashtrimin e ankesës pas afatit kohor. Kolegji i Apelit vlerësoi 

se Kolegji i Specializuar ka vendosur drejtë kur e ka hedhur poshtë ankesën e 

ankuesit si të papranueshme. Prandaj, Kolegji i Apelit e refuzon ankesën e 

ankuesit si të pabazuar dhe e vërteton pikën I të dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar. 

Ankuesi A0021 H.Sh–Ankesa e ankuesit është e pabazuar. Aktgjykimi i 

Kolegjit të Specializuar përmes së cilit ankesa e ankuesit është hedhur poshtë 

si e papranueshme, është i saktë. Ankesa është parashtruar më 5 qershor 

2014 ndërsa afati i fundit ka qenë 28 tetor 2013. Prandaj, Kolegji i Apelit e 

refuzon ankesën e ankuesit si të pabazuar dhe e vërteton pikën I të dispozitivit 

të aktgjykimit të ankimuar. 
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Ankuesi A0022 I.Z–Ankesa e ankuesit është e papranueshme. Kolegji i 

Specializuar përmes aktgjykimit të ankimuar ka aprovuar ankesën e ankuesit 

dhe ka urdhëruar AKP-në që ta përfshijë atë dhe të obligojë të paditurën që ta 

përfshijë atë në listën e punëtorëve me të drejta legjitime për pjesën e 20% e 

të ardhurave nga privatizimi i NSH-së. Prandaj Kolegji i Apelit e hedhë poshtë 

ankesën si të papranueshme sepse nuk ka interes ligjor për parashtrimin e 

ankesës.   

Ankuesi A0023 E.H–Ankesa e ankuesit është e pabazuar. Sipas vërtetimit të 

lëshuar nga NSH-ja më 10 tetor 2013, ankuesi ka punuar në NSH prej datës 

25 korrik 1974 gjer më 31 dhjetor 1981, prandaj marrëdhënia e tij e punës në 

NSH është ndërprerë para masave të dhunshme. Ankuesi nuk ka paraqitur 

ndonjë dëshmi se ka punuar në NSH pas kësaj date. Gjithashtu ankuesi në një 

farë mënyre theksoi se nuk ka punuar në NSH pas luftës, por fakti se nuk ka 

punuar pas luftës nuk e konteston bazën për kompensimin e 20%. Prandaj 

Kolegji i Apelit e refuzon ankesën e Ankuesit si të pabazuar dhe e vërteton 

pikën II të dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar. 

Ankuesi A0024 H.K-Ankesa e ankuesit është e pabazuar. Afati i fundit për 

dorëzimin e ankesës kundër listës përfundimtare ka qenë 28 tetor 2013, 

ndërsa ankuesi ka parashtruar ankesën e tij më 10 maj 2014. Shpjegimet e 

dhëna në ankesë për parashtrimin e ankesës në shkallë të parë pas afatit 

kohor ngase jeton në Zvicër dhe nuk ka qenë në gjendje që të përcjellë 

njoftimet publike, nuk mund të pranohet si bazë e arsyeshme për parashtrimin 

e ankesës me vonesë. Kolegji i Apelit vlerësoi se Kolegji i Specializuar ka 

vendosur drejtë kur e ka hedhur poshtë ankesën e ankuesit si të 

papranueshme. Prandaj, Kolegji i Apelit e refuzon ankesën e ankuesit si të 

pabazuar dhe e vërteton pikën I të dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar. 

Ankuesi A0025 L.P– ankesa e ankuesit është parashtruar pas afatit prandaj 

hedhet poshtë si e papranueshme. Në bazë të nenit 10.6 të Ligjit nr. 04/L-

033 mbi Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje që 
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lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (LDHP), ankesa kundër 

aktgjykimit apo aktvendimit të Kolegjit të Specializuar mund të parashtrohet 

në Kolegj të Apelit brenda 21 (njëzet e një) ditëve nga data e pranimit të 

aktgjykimit apo aktvendimit.  

Sipas fletë-kthesës, aktgjykimi i ankimuar iu është dorëzuar ankuesit më 22 

maj 2014 ndërsa ankesa është parashtruar më 3 nëntor 2014, që nënkupton 

më tepër se 5 (pesë) muaj pas afatit të paraparë. Prandaj ankesa duhet të 

hedhet poshtë si e papranueshme.  

Ankuesi C-0062 D.G– AKP-ja e ka ankimuar Aktgjykimin e Kolegjit të 

Specializuar nr.  C-II.-13-0419–C-0001-C-0249, të datës 5 maj 2014, lidhur 

me disa ankues përfshirë ankuesin D.G (C-0062). Gjatë procedurës ankimore 

Kolegji i Apelit është informuar se ankuesi ka ndërruar jetë më 15 mars 

2013. Më 18 gusht 2016 DHPGJS-ja ka kërkuar nga anëtarët e familjes së 

ankuesit për ta dorëzuar certifikatën e vdekjes dhe aktvendimin e 

trashëgimisë. Më 2 shtator 2016 në përgjigje ndaj urdhrit janë parashtruar 

certifikata e vdekjes e ankuesit si dhe certifikatat e lindjes së gruas së tij Sh. 

G dhe 6 fëmijëve: N.K.(G), D.B, G.G, L.G.1, L.G.2 dhe S.G. Anëtarët e 

familjes që ankuesit e kanë njoftuar gjykatën se pasi që disa prej 

trashëgimtarëve jetojnë jashtë vendit, aktvendimi i trashëgimisë është në 

procedurë e sipër. Më 11 janar 2017 gjykata urdhëroi anëtarët e familjes së 

ankuesit që brenda 30 ditëve të dorëzojnë aktvendimin e trashëgimisë, 

përmes së cilit vërtetohen të drejtat e tyre trashëgimore, në gjykatë apo 

përmes noterit publik. Prandaj, lënda e këtij ankuesi do të gjykohet më vonë 

përmes një vendimi të ndarë.   

Bazuar në Nenin 10, paragrafi 10 i LDHP-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  
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Taksat/ shpenzimet gjyqësore: 

Nuk ngarkohen taksa gjyqësore ndaj ankuesve në procedurë ankimore, 

ngase sipas tarifës së aprovuar për taksa gjyqësore, ndaj personave fizik 

sikurse ankuesit në listat e punëtorëve për 20%, nuk aplikohen taksat 

gjyqësore. Në bazë të urdhrit të gjykatës për pagesën e taksës gjyqësore, 

ankuesi-AKP iu është përgjigjur këtij urdhri dhe veçse e ka paguar taksën 

gjyqësore në shumë prej 100 euro për ankesën e parashtruar në procedurë 

ankimore, në bazë të vendimit të KGJK-së për taksa gjyqësore nr. 25, të 

datës 24 shtator 2014. 

 

 

Vendosur nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, më 10 shkurt 2017. 

 

 

Mr.Sc. Sahit Sylejmani, Gjyqtari kryesues       

 


