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Në çështjen gjyqësore të  

 

 

Punëtorëve të NSH-së “F”,“D” 

 parashtruesi i ankesës 

/ankuesi 

P.A, C-0006 (Ankuesi A1) 

B.T- M, C-0002 (Ankuesja A2) 

N.M, C-0005 (Ankuesi A3) 

B. (E).G, C-0004 (Ankuesi A4) 

 

 

parashtruesi i ankesës  

 

L.A, C-0007  

 

 

kundër 

 

i paditur /ankuesi 

 

NSH “F”,“D”  

E përfaqësuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit  

“Ilir Konushevci” nr. 8 Prishtinë 

   

    

Kolegji i Apelit i Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për Çështjet 

në Lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (më tej: DHPGJS) e përbërë nga 

Mr.sc. Sahit Sylejmani, si gjyqtar kryesues, Vladimir Kanev, Ondrej Pridal, Sabri 

Halili dhe Ilmi Bajrami, gjyqtarë, në ankesën e paditësve të paraqitur kundër 

aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së nr. SCEL-10-0026, të datës 14 

maj 2013 në seancë vendimmarrëse e mbajtur më 14 dhjetor 2016, lëshon këtë: 
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AKTGJYKIM 

 

1. Ankesa e AKP-së kundër përfshirjes së L.A në aktgjykimin e Kolegjit të 

Specializuar të DHPGJS-së nr. SCEL-10-0026, të datës 14 maj 2013 është 

e pabazuar. 

2. Ankesa e P.A, kundër aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-

së nr. SCEL-10-0026, të datës 14 maj 2013 refuzohet si e pabazuar. 

3. Ankesa e B.T-M, kundër aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar të 

DHPGJS-së nr. SCEL-10-0026, datës 14 maj 2013 refuzohet si e 

pabazuar. 

4. Ankesa e N.M, kundër aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar të 

DHPGJS-së nr. SCEL-10-0026, datës 14 maj 2013 refuzohet si e 

pabazuar. 

5. Ankesa e B(E)G, kundër aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar të 

DHPGJS-së nr. SCEL-10-0026, datës 14 maj 2013 në pjesën e aktgjykimit 

që refuzon përfshirjen e tij  është e pabazuar. 

6. Ankesa e B.(E).G, kundër aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar të 

DHPGJS-së nr. SCEL-10-0026, i datës 14 maj 2013 në pjesën e 

aktgjykimit kundër përfshirjes së njëmbëdhjetë personave në listën e 

personave që i plotësojnë kushtet është e papranueshme.   

7. Vërtetohet Aktgjykimi i Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së nr. SCEL-

10-0026, i datës 14 maj 2013. 

8. Nuk caktohen taksa gjyqësore për procedurë ankimore.  

 

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

 

Më 21 nëntor 2006, Ndërmarrja Shoqërore (NSH) “F”,“D” ishte privatizuar. Lista 

përfundimtare e punëtorëve të cilët i plotësojnë kushtet për 20% të hyrave nga 

privatizimi i NSH-së ishte publikuar më 28 tetor 2010. Afati për paraqitjen e ankesës 

në DHPGJS ishte 20 nëntori 2010.  

 

Bazuar në Nenin 67.7 të Urdhëresës Administrative të UNMIK-ut 2008/6 një kopje e 

çdo ankese i dërgohet AKP-së nga Dhoma e Posaçme. AKP-ja paraqiti vërejtjet e veta 

me shkrim në DHPGJS, të cilat pastaj u janë dërguar parashtruesve të ankesës.  
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P.A – parashtruesi i ankesës nr. C-0006:  

 

Më 23 nëntor 2010, P.A i lindur në vitin ..., ka paraqitur ankesën në DHPGJS kundër 

AKP-së ku kërkonte përfshirjen në listën e punëtorëve që i plotësojnë kushtet. 

Parashtruesi i ankesës ka deklaruar se ai ishte punëtor në NSH-në “F”.“D”,prej 1 

majit 1964 deri më 24 nëntor 1986. Si dëshmi ai kishte paraqitur: një kopje të 

vërtetuar të librezës së tij të punës. 

 

Në përgjigjen e saj, AKP-ja pohonte se parashtruesi i ankesës nuk i plotëson kushtet 

për shkak se parashtruesi i ankesës nuk  kishte parashtruar ankesë në AKP kundër 

listës së përkohshme bazuar në nenin 64.2 të Urdhëresës Administrative 2006/17. 

 

Pamundësia për të plotësuar kushtin prej tre vjet punësim për shkak të arritjes së 

moshës së pensionit, madje duke u diskriminuar, do ta bënte parashtruesin e ankesës 

që të mos e gëzonte të drejtën për përfshirje pasi që ankuesi nuk do të ishte një 

punëtor i kualifikuar në kohën e privatizimit.  

 

Më 14 maj 2013, Kolegji i Specializuar nxori aktgjykimin nr. SCEL -10-0026 dhe në 

Pikën I të dispozitivit vendosi që ankesa e P.A ,është e papranueshme. Kërkesa ishte 

paraqitur më 23 nëntor 2010 pas afatit dhe ishte e paafatshme.  

 

Parashtruesi i ankesës e ka marrë aktgjykimin e Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-

së nr. SCEL-10-0026, të datës 14 maj 2013 sipas konfirmimit të dërgesës më 20 

nëntor 2013.  

Më 27 nëntor 2013, parashtruesi i ankesës paraqiti ankesë kundër aktgjykimit të cekur 

më lart. Ai pretendonte se mosha asnjëherë nuk mund të jetë bazë për mohim të 

drejtave në procesin e privatizimit dhe likuidimit dhe se kjo përbën “diskriminim për 

shkak të moshës” bazuar në KEDNJ dhe në Kushtetutën e Kosovës.  

Më 16 qershor 2014, ankesa i ishte dërguar palës kundërshtare.   

 

N.M - parashtruesi i ankesës nr. C-0005: 

 

Më 19 nëntor 2010, N.M i lindur më... dhjetor ... kishte paraqitur ankesë në DHPGJS 

kundër AKP-së ku kërkonte përfshirje në listën e punëtorëve. Parashtruesi i ankesës 
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deklaroi se ai kishte punuar në NSH prej 1 majit 1964 deri në qershor 1999, ai po 

ashtu deklaron se ai ishte i interesuar të vazhdonte me punësimin e tij, por se nuk 

kishte mundësi për shkak të diskriminimit. Si dëshmi ai kishte paraqitur: një kopje të 

vërtetuar të librezës së tij të punës..   

 

Në përgjigjen e saj, AKP-ja pohonte se parashtruesi i ankesës nuk i plotëson kushtet 

për shkak se parashtruesi i ankesës nuk e kishte paraqitur ankesën në AKP kundër 

listës së përkohshme bazuar në nenin 64.2 të Urdhëresës Administrative 2006/17.  

 

Pamundësia për të plotësuar kushtin prej tre vjet punësim për shkak të arritjes së 

moshës së detyrueshme të pensionit, para privatizimit, do ta bënte parashtruesin e 

ankesës të mos e gëzonte të drejtën për përfshirje pasi që ankuesi nuk do të ishte një 

punëtor i kualifikuar në kohën e privatizimit edhe nëse do të kishte diskriminim.  

  

Më 14 maj 2013, Kolegji i Specializuar nxori aktgjykimin nr. SCEL -10-0026 dhe në 

Pikën III të dispozitivit e refuzoi ankesën e N.M. Gjykata mban qëndrimin se 

parashtruesi i ankesës nuk kualifikohet sipas Nenit 10.4 të Rregullores së ndryshuar të 

UNMIK-ut 2003/13 sepse pensionimi i tij e diskualifikonte atë nga punësimi në kohën 

gjegjëse. Andaj, ankesa e tij refuzohet. Parashtruesi i ankesës e kishte marrë 

aktgjykimin më 19 nëntor 2013. 

 

Më 6 dhjetor 2013, parashtruesi i ankesës paraqiti ankesë kundër aktgjykimit të 

Kolegjit të Specializuar. Ai pretendonte se mosha asnjëherë nuk mund të jetë bazë për 

mohim të drejtave në procesin e privatizimit dhe të likuidimit dhe se kjo është 

“diskriminim për shkak të moshës” bazuar në KEDNJ. 

 

Më 16 qershor 2014 ankesa e parashtruesit të ankesës i ishte dërguar palës 

kundërshtare, që e kishte marrë atë më 26 qershor 2014.  

 

B.E.G- parashtruesi i ankesës no C-0004.  

 

Më 17 nëntor 2010, B.E.G i lindur më ... janar ... paraqiti ankesë në DHPGJS kundër 

AKP-së ku kërkonte përfshirje në listën e punëtorëve. Parashtruesi i ankesës 

deklaronte se ai kishte punuar në NSH prej 1 prillit 1977 deri në vitin 2000, kur 
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UNMIK e mori përsipër administrimin e saj. Ferma nuk ishte fitimprurëse dhe ishte 

mbyllur. Pas privatizimit të kësaj NSH-je, sipas parashtruesit të ankesës, një grup i 

njerëzve kishin përpiluar një listë të punëtorëve me emrat e personave të cilët 

asnjëherë nuk kishin punuar me këtë NSH. Në këta emra përfshihen emrat e 

mëposhtëm dhe përfshirjen e të cilëve ai e kundërshton: A.F, A.I, B.F, B.H, D.Z, G. 

B, K.I, K.Sh, S.A, S.J dhe Z.H. 

 

Si dëshmi ai ka paraqitur: një kopje të librezës së tij të punës ku tregohet se ai e kishte 

filluar punën e tij në NSH më 1 prill 1977 deri më 19 prill 1996 dhe pastaj me NSH 

Thertorja, Fushë Kosovë prej 20 prillit 1996. Ai ka paraqitur edhe vendimin mbi 

pushimin vjetor të punës në vitin 1998 në NSH “Th”.  

 

Në përgjigje AKP-ja pohonte se parashtruesi i ankesës nuk e kishte paraqitur ankesën 

në AKP kundër listës së përkohshme sipas nenit 64.2 të Urdhëresës Administrative 

2006/17.  

Parashtruesi i ankesës e kishte përfunduar punën e tij në NSH më 19 prill 1996. Ai 

kishte filluar një punësim tjetër që kishte zgjatur deri më 31 gusht 2003. Nuk ka gjasa 

që ai të jetë shkarkuar nga NSH-ja në rrethana në të cilat mund të provohet 

diskriminimi.  

 

Më 14 maj 2013, Kolegji i Specializuar nxori aktgjykimin nr. SCEL -10-0026 dhe në 

Pikën III të dispozitivit e refuzoi ankesën e B.E.G. Gjykata vendosi se dëshmitë e 

paraqitura nga parashtruesi i ankesës nuk i përmbushin kriteret e Nenit 10.4 të 

Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 dhe për këtë arsye i është refuzuar ankesa.   

 

Më 9 janar 2014 parashtruesi i ankesës kishte paraqitur ankesë. Ankuesi pretendonte 

se ai kishte punuar për NSH-në prej  1 prillit 1977 deri më 20 shkurt 2000, kur 

UNMIK-u mori përsipër administrimin e saj dhe pas rreth 4 muajsh e kishte mbyllur 

tërë NSH-në për shkak të jo stabilitetit financiar. Ai ishte çuar në shtëpi pa asnjë 

vendim zyrtare. Ai nënvizoi se “F”,“D” teknikisht ishte e inkorporuar në  “Thertore” 

në Fushë Kosovë, por punonte pa pengesa serioze deri më 6 maj 2000.  Në fund, ai 

pretendon se 12 punëtorë të cilët janë përshirë në listën që gëzojnë 20% të aksioneve, 

asnjëherë nuk kanë punuar për NSH-në “F”,“D” por për Selinë Qendrore të K-E në 

Fushë Kosovë.  
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Më 15 prill 2014 ankesa i ishte dorëzuar AKP-së.  

 

B. T. M – parashtruesja e ankesës nr. C-0002: 

 

Më 15 nëntor 2010, B.T-M e lindur më ... janar ... paraqiti ankesë në DHPGJS kundër 

AKP-së ku kërkonte përfshirje në listën e punëtorëve. Parashtruesja e ankesës 

deklaronte se ajo kishte punuar në NSH prej 1 marsit 1992 deri në qershor 1999. Ajo 

po ashtu deklaron se ajo ishte diskriminuar mbi baza etnike dhe si rrjedhojë nuk kishte 

mundur të vazhdonte me punësimin e saj. Si dëshmi ajo ka paraqitur: kopjen e 

vërtetuar të librezës së saj të punës që nuk është e vulosur që tregon se ajo ishte e 

punësuar prej 1 marsit 1992 deri më 19 prill 1996 pas së cilës ajo kishte filluar të 

punonte me një NSH tjetër të ashtuquajtur Thertorja, Fushë Kosovë më 20 prill 1996. 

Ajo ka dorëzuar dëshmi sa i përket punësimit tjetër prej 1 marsit 1995 deri më 28 

shkurt 1997. 

 

Në përgjigje AKP-ja pohonte se parashtruesi i ankesës nuk e kishte paraqitur ankesën 

në AKP kundër listës së përkohshme sipas nenit 64.2 të Urdhëresës Administrative 

2006/17. Parashtruesi i ankesës e kishte ndërprerë marrëdhënien e saj të punës me 

NSH që nga 1 prilli 1996. Nuk ka baza faktike nga të cilat mund të nxirret përfundimi 

se ajo ishte shkarkuar nga NSH-ja në rrethana në të cilat mund të provohet 

diskriminimi.  

 

Më 14 maj 2013, Kolegji i Specializuar nxori aktgjykimin nr. SCEL -10-0026 dhe në 

Pikën III të dispozitivit e refuzoi ankesën e B.T-M. Gjykata vendosi se dëshmitë e 

paraqitura nga parashtruesi i ankesës nuk i përmbushin kriteret e Nenit 10.4 të 

Rregullores së ndryshuar të UNMIK-ut 2003/13. Parashtruesi i ankesës e mori 

aktgjykimin e DHPGJS-së më 9 dhjetor 2013. 

Më 3 shkurt 2014, parashtruesi i ankesës paraqiti ankesë të pa afatshme kundër 

aktvendimit të DHPGJ-së.   

 

Ankesa e AKP-së - parashtruesi i ankesës nr. C-0007-L.A: 

L.A i lindur më ... mars..., përmes avokatit të tij S.D ka parashtruar se ai ka punuar 

prej 7 shkurtit 1968 deri në vitin 1999. Sipas librezës së punës ai ka punuar prej 7 

shkurtit 1968 dhe marrëdhënia e tij e punës nuk është mbyllur. Ai po ashtu ka 
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parashtruar një deklaratë për diskriminim, si dhe një vendim mbi punësimin nr. 130 të 

datës 7 shkurt 1998 të lëshuar nga K-E/“F”,“D”. 

Në përgjigje AKP-ja pohonte se parashtruesi i ankesës nuk i plotësonte kushtet për 

arsye se ai kishte paraqitur një kopje të pavërtetuar të librezës së punës, e cila është e 

hapur prej 7 shkurtit 1968 NSH “F”,“D”. Ai nuk ka baza ligjore sipas Rregullores së 

UNMIK-ut nr. 2003/13, neni 10.4 dhe 10.6 

Kolegji i Specializuar vëren se parashtruesi i ankesës nuk e ka ndërprerë formalisht 

marrëdhënien e tij të punës me NSH-në. Është e qartë nga lista përfundimtare dhe nga 

deklarata e tij se ai ishte trajtuar ndryshe nga ata të cilët janë në listën e punëtorëve që 

i plotësojnë kushtet.   

Në ankesë ai deklaron se asnjëri nuk duhet të jetë në listë për shkak se ndërmarrja nuk 

ishte aktive dhe se në realitet asnjeri nuk ishte i punësuar. Qëndrimi i tij dallon prej 

atyre të përfshirë në listë për arsye të etnisë së tij serbe.  

 

Më 14 maj 2013, Kolegji i Specializuar nxori aktgjykimin nr. SCEL -10-0026 dhe 

miratoi në pikën II të dispozitivit ankesat e A.L dhe e urdhëroi AKP-në që ta 

përfshinte atë në listën e përfundimtare të punëtorëve që i plotësonin kushtet për 

përfitim të hyrave nga NSH  “F”,“D”. Gjykata konsideron se ai teknikisht ishte i 

punësuar në kohën gjegjëse dhe lëshimi i emrit të tij ishte si pasojë e diskriminimit.  

Më 6 qershor 2013, AKP-ja ka ushtruar ankesë ndaj aktgjykimit të Kolegjit të 

Specializuar në lidhje me pikën II të dispozitivit, ku ankesat e L.A u miratuan dhe u 

kërkua që të anulohej aktgjykimi i shkallës së parë në atë pjesë. AKP-ja pretendonte 

se parashtruesi i ankesës nuk i ka paraqitur faktet relevante të cilat konfirmojnë 

trajtimin jo të barabartë dhe diskriminimin.   

Më 15 nëntor 2013, ankesa iu dorëzua parashtruesit të ankesës.  

 

Faktet e tjera: 

Kolegji i Specializuar nxori aktgjykimin nr. SCEL -10-0026, të datës 14 maj 2013 në 

arsyet iu referua neneve 10.4 dhe 10.6 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, të cilat 

parashohin kriteret për plotësim të kushteve për përfshirje. Kështu që sipas Kolegjit të 

Specializuar një punëtor që ka shërbyer gjatë dhe e kishte arritur moshën e 

pensionimit para datës së privatizimit nuk ka të drejtë sepse ai/ajo nuk mund të 

regjistrohet si i punësuar në atë moshë. Ngjashëm edhe për një punëtor që ka shërbyer 

gjatë i cili e ka lënë punën për të punuar diku tjetër nga NSH-ja në fjalë.  
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Për më tepër, Kolegji i Specializuar elaboroi se nëse parashtruesi i ankesës nuk është 

përfshirë në listën e të punësuarve dhe pretendon se kjo ishte si rezultat i 

diskriminimit, neni 8.1 Ligjit Kundër-Diskriminimit parasheh se parashtruesit e 

ankesës duhet të paraqesin faktet nga të cilat mund të supozohet kjo.  

 

Ligji definon obligimin e palës kundërshtare që ta shqyrtojë listën dhe të përshtatjet 

për të siguruar kushtet e barabarta për të gjithë të punësuarit. Mosparaqitja në punë e 

parashtruesit të ankesës nga qershori 1999 e më tutje nuk ishte dëshmi e mungesës 

vullnetare nga puna, por për shkak të problemeve të sigurisë.   

 

Më 15 dhjetor 2014, një grup prej 11 punëtorësh të palës kundërshtare kanë paraqitur 

në DHPGJS kërkesën për përshpejtim të procedurës gjë që do t’u mundësonte të 

gjithë atyre të merrnin pjesën prej 20% sipas listës së publikuar nga AKP. Më 1 shkurt 

2016 dhe pastaj më 7 tetor 2016 u paraqitën kërkesat për përshpejtim të procedurës.   

 

Arsyetimi ligjor  

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

nenit 64.1 të Shtojcës së Ligjit nr. 04/L-033 i Dhomës së Posaçme të Gjykatës 

Supreme të Kosovës për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit. 

 

Ankesa e paraqitur nga P.A duhet të refuzohet si e pabazuar. Konkluzioni i Kolegjit të 

Specializuar se ai e ka paraqitur atë pas afatit është i saktë. Për më tepër, në ankesën e 

tij, P.A nuk ka vënë në dukje asnjë arsye për vonesën.   

 

Ankesa e N.M duhet të refuzohet si e pabazuar. Shkalla e parë në mënyrë të saktë ka 

ardhur në përfundim se në kohën e privatizimit ai duhet të ishte pensionuar dhe si 

rrjedhojë nuk i plotësonte kushtet. Rregullat e pensionimit të Kosovës parashikojnë 

pensionim automatik kur arrihet mosha gjegjëse dhe pensionimi nuk mund të 

konsiderohet diskriminim i paligjshëm.  

 

Ankesa e B.E.G, në pjesën e aktgjykimit që e refuzon përfshirjen e tij është e 

pabazuar. Kolegji i Specializuar e ka konstatuar saktë se ai e kishte lënë punën në 

NSH-në në fjalë në vitin 1996 dhe kishte krijuar marrëdhënie pune me një kompani 

tjetër. Çfarë ka rëndësi për të siguruar zotësinë juridike të një punëtori që i plotëson 
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kushtet janë shënimet në librin e Amë dhe librezën e punës. Lidhjet teknologjike 

ndërmjet kompanive nuk kanë rëndësi. Ankesa e B.G kundër përfshirjes së 

njëmbëdhjetë punëtorëve në listën e atyre që i plotësojnë kushtet është e 

papranueshme. Vetëm parashtruesit e ankesës të cilët janë të përfshirë ose kanë të 

drejtë të përfshihen në listën e përfituesve kanë interes ligjor për t’u ankuar kundër 

përfshirjes së përfituesve të tjerë.   

 

Me 17 Nëntor 2016, Kolegji i apelit i ka dërguar AKP-së një urdhër me të cilin ka 

kërkuar të specifikoj nëse N.SH “K”- “Th” ka qenë pjesë e ndërmarrjes N.SH 

“F”,“D”. Bazuar në përgjigjen e pranuar këto kanë qenë dy ndërmarrje të ndryshme 

dhe prandaj edhe janë privatizuar në valë të ndryshme privatizimi.  

 

Ankesa e B.T.M është refuzuar si e pabazuar. Shkalla e parë saktë e ka vlerësuar se 

ajo nuk kualifikohet për të qenë përfituese e NSH-së “F”,“D”. Ajo e kishte lënë 

kompaninë në vitin 1996, andaj në asnjë mënyrë ajo nuk mund të kualifikohet për 

pjesën.   

 

Ankesa e AKP-së kundër përfshirjes së L.A është e pabazuar. Nuk kontestohet se ai 

kishte punuar për kompaninë nga viti 1968 deri në qershor 1999, kur ai ishte larguar 

për shkak të pasigurisë. Është praktikë e vendosur që një kohë të gjatë që Kolegji i 

Apelit ta marrë parasysh mungesën e sigurisë si të barabartë për nga efekti si 

diskriminimi. Andaj, L.A ka pretenduar diskriminimin dhe me saktësi ishte përfshirë 

në listën e përfituesve.   

 

Taksat gjyqësore 

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

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

zbatohet në mënyrë retroaktive për lëndët në pritje.  

 

U vendos nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, më 14 dhjetor2016.  

 

Mr.sc. Sahit Sylejmani, Kryesues   
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