
 
Prishtinë  Kosovë 

Tel: ++381 38 500 400 Fax: ++ 381 38 248 076 E-mail: kta@eumik.org 
 

19 shtator 2006 
Komunikatë për shtyp  

 
Deklarata e AKM-së mbi vendimet e Gjykatës Komunale në lidhje me 

kompensimin e punëtorëve që nga vitet 1990-ta 
 

PRISHTINË – Agjencia Kosovare e Mirëbesimit (AKM) publikoi sot një deklaratë të 
shkurtë duke ofruar detaje në lidhje vendimet e fundit nga Gjykatat komunale në Ferizaj dhe 
Prishtinë, për ti kompensuar punëtorët e NSH-ve nga vitet 1990-ta.  
 
Deklarata e AKM-së adreson dy pyetje: 
A mundet gjykata komunale të merr një vendim të tillë për të kompensuar punëtorët për këtë 
periudhë kohore? 
A e mbanë Oda e Veçantë të drejtën që të vendosë mbi kompensimin e punëtorëve për këtë 
periudhë kohore? 
 

A mund ta merr një vendim të tillë gjykata komunale që  
të kompensoj  punëtorët për këtë periudhë kohore? 

 
Në përgjithësi, gjykatat komunale mund të MOS marrin vendime të tilla. 
Sipas ligjit në fuqi, punëtorët që padrejtësisht janë shkarkuar nga puna kanë një periudhë të 
kufizuar kohore prej tri vitesh që ta parashtrojnë padinë e tillë.  
 
Vendimi i kohëve të fundit i Gjykatës Komunale në Ferizaj, sa i përket punëtorëve të 
Fabrikës së Tubave IMK, është një përjashtim, për dy arsye: 
 1) Punëtorët e Fabrikës së Tubave IMK ishin shkarkuar të gjithë së bashku. 
 2) Punëtorët e Fabrikës së Tubave IMK parashtruan padinë në Gjykatën e Punës 
së Bashkuar, para transferimit të autoritetit të asaj gjykate në gjykatat tjera. (p.sh te Gjykata 
Komunale.)  Gjykata e Punës ë Bashkuar asnjëherë nuk ka marr vendim mbi rastin e IMK-së 
; prandaj, rasti i Fabrikës së Tubave IMK mbeti i hapur deri më tani.  
  
Oda e Veçantë rishtazi vendosi – vetëm në baza teknike – që të lejoj vendimin e Gjykatës 
Komunale të Ferizajit, në lidhje me Fabrikën e Tubave IMK, që të lëvizë përpara. Sidoqoftë, 
AKM-ja beson se argumentet e caktuara, të cilat gjykatat përkatëse mund ti konsiderojnë 
bindëse, nuk u paraqitën, dhe konkludimet gjyqësore mund të kishin qenë ndryshe po që se 
rasti të ishte argumentuar siç duhet. Prandaj, AKM-ja beson se shumica e gjykatave nuk do ta 
konsideronin vendimin e IMK-së si precedent të vlefshëm.  
Për më tepër, ekziston një dallim i madh që duhet bërë në mes të VENDIMIT dhe 
ZGJIDHJES SË SUGJERUAR LIGJORE.   
 
Nuk ka dyshim në kokën e cilido person në Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit se shumica e 
punëtorëve të NSH-ve ishin shkarkuar padrejtësisht dhe në mënyrë diskriminuese gjatë viteve 
1990-ta.  
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SIDOQOFTË, esenca e këtij problemi është ZGJIDHJA E SUGJERUAR LIGJORE. Në 
rastin e Fabrikës së Tubave IMK, një ZGJIDHJE E SUGJERUAR LIGJORE  – që tu lejohet 
ekzekutimi i aseteve të NSH-së punëtorëve që janë një palë në padi – do të sjell likuidimin e 
Fabrikës së Tubave IMK. Pasojat e likuidimit do të jenë muaj të pasigurt dhe do të 
zvogëlojnë shumat në dispozicion për të gjithë kreditorët, duke përfshirë edhe punëtorët.    
  
Edhe pse është e kuptueshme që punëtorët e NSH-ve dëshirojnë të parashtrojnë paditë e tilla, 
dhe të kërkojnë pagat ose kompensimin, problemi mbetet: nga kush pritet që të paguaj? 
  
Agjencia Kosovare e Mirëbesimit është përgjegjëse "të ruaj dhe rris" vlerën e NSH-ve të 
Kosovës.  Në mënyrë që të bëhet kjo, zakonisht mendohet që strategjia optimale është që të 
privatizohet NSH-ja përmes spin-of-it. Kjo i mundëson AKM-së që të ndaj elementet 
produktive të Ndër.së.Re në një subjekt modest, e që më pastaj mund të marr një investim të 
ri,  menaxhment të ri, teknologji të re – dhe në shumë raste të ripunësoj disa apo të gjithë 
punonjësit e mëparshëm.  
  
Sidoqoftë, efekti i këtyre padive për paga të mëparshme – kur lidhen me ZGJIDHJEN 
LIGJORE që përfshinë sulmin ndaj aseteve të NSH-së – do të ketë një efekt të 
padëshirueshëm dhe negativ për të mbyllur mundësinë e krijimit të një Ndër.të.Re të 
qëndrueshme që do të mund të zgjonte interesimin e investitorëve të jashtëm për sjelljen e 
investimit të ri në Kosovë." 
 
Përfundimisht, siç u përmend më lartë, ekziston një periudhë e kufizuar kohore mbi paditë e 
tilla.  AKM-ja beson se pjesa më e madhe e këtyre padive nuk do të lejohen, për shkak të 
skadimit të afateve kohore.  
  
  

A ka Oda e Veçantë të drejtë që të vendosë mbi kompensimin e  
punëtorëve për këtë periudhë kohore? 

  
Paditë e instancave të para për kompensim për këtë periudhë do të drejtohen në gjykatat 
përkatëse të komunës. Ekziston e drejta për parashtrim të ankesës në Gjykatat e duhura të 
Qarkut. Oda e Veçantë është Gjykata e Apelit Përfundimtar. Prandaj, nëse dhe kur ti paraqitet 
çështja mbi apelin përfundimtar, Oda e Veçantë do të ketë të drejtën që të vendosë se 
punëtorët duhet të kompensohen për këtë periudhë kohore.    
 
Oda e Veçantë shqyrton vendimet dhe procedurat e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit, 
përkitazi NSH-ve të Kosovës. Edhe pse Oda e Veçantë mund të zgjedh që të lejoj që të 
qëndroj vendimi i tillë, pyetja kryesore nuk është thjeshtë " A DUHET" punëtorët të 
kompensohen, por "SI" të kompensohen punëtorët, ose nga "KUSH?" 
  
Personeli i Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit plotësisht i kupton dhe e ndjen varfërinë e 
përjetuar të punëtorëve të NSH-ve të cilët ishin shkarkuar nga pozitat në vitet 1990-ta në 
mënyrë diskriminuese. Sidoqoftë, pikëpamja e AKM-së është se sipas ligjeve në fuqi gjykatat 
nuk mund ti lëshojnë pronësinë e ndërmarrjeve kreditorëve të suksesshëm. Për më tepër, 
AKM-ja beson se lëshimi i posedimit të NSH-së punëtorëve të tillë, së fundi, pengon 
zhvillimin e shpejtë të ekonomisë së Kosovës, duke e detyruar AKM-në të ndërmerr 
likuidime të panevojshme, që do të rezultojnë me humbjen e rrjetit të industrive potenciale 
prodhuese. Prandaj do të vazhdoj që të ruaj dhe mbroj punët duke ndjekur programin e 
privatizimit për përfitim të të gjithëve në Kosovë". 
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