
CA.nr.1003/2017  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, Kolegji i përbërë nga 

gjyqtarët: Gani Avdiu kryesues dhe Valon Totaj e Milena Ðerić - anëtar (me tej kolegji),  në 

kontestin e paditësve A.M. nga Ferizaj, E.J. nga fshati ..., Ferizaj, F.V. nga fshati ...-Ferizaj, 

G.SH. nga Ferizaj, dhe N.Q. nga Ferizaj, kundër të paditurës Posta dhe Telekomi i Kosovës, e 

përfaqësuar   nga M.Q., për pagesën e diferencës së pagës, duke vendosur sipas ankesës së të 

paditurës, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj, C.nr.220/12 të 

datës 15.08.2016, me datë 14.06.2019  jep:  

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

Refuzohet ankesa e të paditurës “Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës”, 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj, C.nr.220/12 i datës 15.08.2016, Vërtetohet, me 

përjashtim të vendimit për rrjedhjen e kamatëvonesës i cili ndryshohet dhe gjykohet me 

kamatëvonesë e cila rrjedh nga data 15.08.2016, (si ditë e dhënies së aktgjykimit në shkallë të 

parë) e deri në pagesën definitive të borxhit. 

 

 

A r s y e t i m  

 

 

Gjykata Themelore në Ferizaj, me aktgjykimin C.nr.220/12 të datës 15.08.2016, ka 

vendosur si vijon:   

 

“Aprovohet në tërësi e bazuar kërkesëpadia e paditësve A.M., E.J.,  N.Q., F.V. dhe 

G.SH.. 

 

  Anulohen aktvendimet mbi caktimin e lartësisë së të ardhurave personale të lëshuara 

nga e paditura dhe atë 01-1040-1082/2012 datë 07.03.2012, 011040-1104./2012 datës 

07.03.2012, 01-1040-1097/2012, datës 07.03.2012, 01-1040-1090 datës 07.03.2012, 01-1040-

1100/2012 datës 07.03.2012.  

 

Obligohet e paditura Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës sh.a Prishtinë, që 

paditësve t’ua kompensoj diferencën në të ardhura personale të humbura si pasojë e 

vendimeve të kundërligjshme të lëshuara nga e paditura dhe atë si vijon: 

 

Për paditësin A.M. shumën prej 4,453.67 si dhe shumat prej 520.90 në llogarinë e 

paditësit në Trustin e Kursimeve Pensionale e shumën prej 494.84 euro, në emër të tatimit në 

të ardhura personal pranë ATK-së, për llogari të paditësit.  
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Për paditësin F.V. shumën prej  4,427.09 si dhe shumat prej 520.90 në llogarinë e 

paditësit në Trustin e Kursimeve pensionale shumën prej 503.01 euro, në emër të tatimit në të 

ardhura personale pranë ATK-së, për llogari të paditësit. 

Për paditësin G.SH. shumën prej 4,456.57 si dhe shumat prej 530.50 në llogarinë e 

paditësit në Trustin e Kursimeve Pensionale  shumën prej 503.95 euro, në emër të tatimit në 

të ardhura personale pranë ATK-së, për llogari të paditësit. 

Për paditësit E.J. shumën prej  4,413.94 si dhe shumat prej 527.94 në llogarinë e 

paditësit në Trustin e Kursimeve pensionale shumën prej 501.55 euro, në emër të tatimit në të 

ardhura personale pranë ATK-së, për llogari të paditësit. 

Për paditësin N.Q. shumën prej  10,998.47 si dhe shumat prej 1,284.38 në llogarinë e 

paditësit në Trustin e Kursimeve pensionale shumën prej 1,222.06 euro, në emër të tatimit në 

të ardhura personale pranë ATK-së, për llogari të paditësit,  të gjitha këto e paditura paditësve 

do t’ua kompensoj me kamatën e cila do të llogaritet nga data 21.03.2016 e deri në pagesën 

definitive, sipas lartësisë që aplikojnë bankat vendore për deponimet njëvjeçare të afatizuara 

pa destinim të caktuar si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore në shumën prej 810.00 

euro, në afatin prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

Obligohen paditësit që solidarisht, gjykatës në afat prej 3 ditësh, pas pranimit të këtij 

aktgjykimi t’ia paguajnë shumën prej 310.00 euro, në emër të taksës gjyqësore për padi”.  

 

Kundër këtij aktgjykimi përfaqësuesi i paditëses PTK, F.T., me dt. 28.09.2016, ka 

paraqitur një ankesë me të cilën ka kërkuar që të aprovohet si e bazuar ankesa e të paditurës,  

të ndryshoj  aktgjykimin  ankimor ose të njëjtin ta prishë dhe çështja t’i kthehet në procedim 

të serishëm gjykatës së shkallës së parë, duke parashtruar këto shkaqe: Shkelje thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike 

dhe zbatim të gabuar të së drejtës materiale. 

 

Përgjigje në ankesë nuk është paraqitur.  

 

Kompetenca: Kolegji, vlerësoi se Gjykata e Apelit ka juridiksion për procedim dhe 

vendimmarrje në këtë çështje juridike, duke u bazuar në nenet 17 e 18  të Ligjit për Gjykatat, 

(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës” nr. 79/2010).  

 

Shqyrtimi paraprak i ankesës: Kolegji, në bazë të shkresave të lëndës (fletë kthesës 

mbi dorëzimin e aktgjykimit dhe shenjës së vulës së pranimit të dhënë nga gjykata e shkallës 

së parë një kopje të ankesës) konstatoi se ankesa është paraqitur në afat ligjor, është e 

lejueshme dhe e plotë, pra i përmbush kërkesat ligjore nga nenet 176, 178 dhe 181 të Ligjit 

për Procedurën Kontestimore i publikuar në ( “Gazetën Zyrtare të  Republikës  së Kosovës” 

nr. 38/08) më tej të  (LPK-së.) 

 

Kufijtë e ekzaminimit të aktgjykimit të shkallës së parë:  Kolegji, në bazë të nenit 194 

të  LPK,  e ekzaminoi aktgjykimin ankimor dhe gjeti se:  
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Ankesa është e pa themeltë. 

  

Nga shkresat e lëndës rezulton se gjykata e shkallës së parë, ka marrë provat e 

përshkruara në procesverbalin për shqyrtimin kryesor të çështjes dhe ka konstatuar gjendjen 

faktike të përmbajtur në arsyetimin e aktgjykimit ankimor si vijon se:  

 

Paditësi A.M., me të paditurën  Posta dhe Telekomi i Kosovës, ka themeluar 

marrëdhënien e punës, sipas kontratës nr.2880-365/2011 të dt.20.10.2010, është përcaktuar se 

ai (paditësi) në cilësi të punëmarrësit do t’i kryej punët dhe detyrat e punës në vendin e punës 

“Anëtarë i ekipit në njësinë Vala, në Ferizaj”.  

 

Sipas nenit 5 të kontratës, tani paditësit i ishte caktuar paga “në lartësi të gradës 7”. E 

paditura me vendimin e saj nr.01-1040-1034/2012 të dt.07.03.2012, paditësit i cakton pagën 

mujore  “ në lartësi të gradës 6”. Sipas këtij vendimi, paditësi realizon pagën nga data 

01.02.2012, duke konsideruar vendimin përkatës si pjesë përbërëse të kontratës së punës, të 

lidhur në mes të tani ndërgjyqësve.  

 

Paditësi E.J., me të paditurën  Posta dhe Telekomi i Kosovës, ka themeluar 

marrëdhënien e punës, sipas kontratës nr.2880-499/2011 të dt.20.10.2010, është përcaktuar se 

ai (paditësi) në cilësi të punëmarrësit do t’i kryej punët dhe detyrat e punës në vendin e punës 

“Teknik Specialist”, në njësinë Telekomi i Kosovës në Ferizaj.  

 

Sipas nenit 5 të kontratës, tani paditësit i ishte caktuar paga “në lartësi të gradës 7”. E 

paditura me vendimin e saj nr.01-1040-1090/2012 të dt.07.03.2012, paditësit i cakton pagën 

mujore  “ në lartësi të gradës 6”. Sipas këtij vendimi, paditësi realizon pagën nga data 

01.02.2012, duke konsideruar vendimin përkatës si pjesë përbërëse të kontratës së punës, të 

lidhur në mes të tani ndërgjyqësve.  

 

Paditësi F.V., me të paditurën  Posta dhe Telekomi i Kosovës, ka themeluar 

marrëdhënien e punës, sipas kontratës nr.2880-435/2011 të dt.20.10.2010, është përcaktuar se 

ai (paditësi) në cilësi të punëmarrësit do t’i kryej punët dhe detyrat e punës në vendin e punës 

“Anëtar i HelpDesk-ut”, në  Ferizaj.  

 

Sipas nenit 5 të kontratës, tani paditësit i ishte caktuar paga “në lartësi të gradës 8”. E 

paditura me vendimin e saj nr.01-1040-1104/2012 të dt.07.03.2012, paditësit i cakton pagën 

mujore  “ në lartësi të gradës 7”. Sipas këtij vendimi, paditësi realizon pagën nga data 

01.02.2012, duke konsideruar vendimin përkatës si pjesë përbërëse të kontratës së punës, të 

lidhur në mes të tani ndërgjyqësve.  

 

Paditësi N.Q., me të paditurën  Posta dhe Telekomi i Kosovës, ka themeluar 

marrëdhënien e punës, sipas kontratës nr.2880-340/2011 të dt.20.10.2010, është përcaktuar se 
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ai (paditësi) në cilësi të punëmarrësit do t’i kryej punët dhe detyrat e punës në vendin e 

punës “Ushtrues koordinator regjional i Qendrës për konsumator, në  Ferizaj.  

 

Sipas nenit 5 të kontratës, tani paditësit i ishte caktuar paga “në lartësi të gradës 11”. 

E paditura me vendimin e saj nr.01-1040-1100/2012 të dt.07.03.2012, paditësit i cakton pagën 

mujore  “ në lartësi të gradës 9”. Sipas këtij vendimi, paditësi realizon pagën nga data 

01.02.2012, duke konsideruar vendimin përkatës si pjesë përbërëse të kontratës së punës, të 

lidhur në mes të tani ndërgjyqësve.  

 

Paditësi G.SH., me të paditurën  Posta dhe Telekomi i Kosovës, ka themeluar 

marrëdhënien e punës, sipas kontratës nr.2880-440/2011 të dt.20.10.2010, është përcaktuar se 

ai (paditësi) në cilësi të punëmarrësit do t’i kryej punët dhe detyrat e punës në vendin e punës 

“Kryemontator”, në  Ferizaj.  

 

Sipas nenit 5 të kontratës, tani paditësit i ishte caktuar paga “në lartësi të gradës 8”. E 

paditura me vendimin e saj nr.01-1040-1097/2012 të dt.07.03.2012, paditësit i cakton pagën 

mujore  “ në lartësi të gradës 7”. Sipas këtij vendimi, paditësi realizon pagën nga data 

01.02.2012, duke konsideruar vendimin përkatës si pjesë përbërëse të kontratës së punës, të 

lidhur në mes të tani ndërgjyqësve.  

 

Gjykata e shkallës së parë, në bazë të kësaj gjendje të çështjes ka vlerësuar se  

aktvendimet e të paditurës janë në kundërshtim me nenin 55 tani të Ligjit të Punës, si dhe me 

nenin 5 të Kontratave të Punës, sepse pagat e paditësve ishin përcaktuar me Kontratën e 

Punës, dhe se ndryshimi i tyre nuk mund të bëhej me vendim të njëanshëm të punëdhënësit-të 

paditurës.  Kontratat e lidhura në mes të punëdhënësit tani të (paditurës) dhe punëmarrësve 

tani (paditësve), ka mundur të ndryshohet vetëm me vullnetin e dy palëve kontraktuese.  

 

Kërkesa e aksionarit Qeveria e Republikës së Kosovës-Ministria e Zhvillimit 

Ekonomik, ka pasur të bëjë me uljen e shpenzimeve operative për personelin e të paditurës, në 

raport me të hyrat e përgjithshme të PTK-së, për vitin 2012, e cila duhet të ishte jo më shumë 

se 20% dhe nuk i është referuar uljes së gradës së të ardhurave personale të punëtorëve. 

Lartësinë e shumave të cilën e paditura duhet t’ua paguaj paditësve gjykata e ka caktuar në 

bazë të vlerësimit të ekspertit financiar.  

 

Pretendimet ankimore të paditurës: E paditura në ankesë ka pohuar se gjykata e 

shkallës së parë aktgjykimin ankimor e ka dhënë me shkelje thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore, sepse në këtë rast paditë janë paraqitur pas skadimit të afatit ligjor të 

caktuar me nenin 78 e 79 të Ligjit të Punës. Më tej në ankesë ka pohuar se në këtë rast gjendja 

faktike nuk është vërtetuar në mënyrë të plotë dhe të drejtë sepse e paditura ka pasur të drejtë  

që paditësve t’ua zbresë gradat e pagës sipas vendimeve përkatëse, duke respektuar vendimin 

e aksionarit Qeverisë së Republikës së Kosovës,  në bazë të nenit 57 të Ligjit të Punës, si dhe 

Ligjit për Ndërmarrjet Publike.  
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Kolegji, vlerëson se Gjykata e shkallës së parë drejt dhe plotësisht e ka konstatuar 

gjendjen faktike dhe drejt ka zbatuar të drejtën materiale kur ka vendosur si në dispozitivin e 

aktgjykimit ankimor.  

 

Aktvendimet e të paditurës lidhur me zbritjen e pagave të punëtorëve, duke zbritur 

gradën e përcaktuar me Kontratat e Punës, janë në kundërshtim me Ligjin e Punës dhe 

Kontratën e Punës, sepse ulja e pagës, nuk mund të bëhet me veprim të njëanshëm të 

punëdhënësit siç ka vepruar  e paditura në rastin konkret.  Kontrata është ligj për palët dhe si e 

tillë duhet zbatuar  kurse ndryshimi i saj mund të bëhet vetëm me marrëveshje në mes të 

palëve kontraktuese.  

 

Me nenin 55 të Ligjit të Punës, është përcaktuar: “I punësuari ka të drejtë në pagë e 

cila përcaktohet me kontratën e punës në pajtim me këtë ligj, Kontratën Kolektive, Aktin e 

brendshëm të punëdhënësit”.  

 

Nga kjo dispozitë ligjore rezulton se paga e të punësuarit përcaktohet me Kontratën e 

Punës, në pajtim me Ligjin e Punës, Kontratën Kolektive dhe Aktin e brendshëm të 

punëdhënësit, e që do të thotë se paga përcaktohet me kontratë dhe nuk mund të ndryshohet 

me veprimet e njëanshme të punëdhënësit për deri sa ky ndryshim të mos jetë shprehje e 

pajtimit të vullnetit në mes të punëdhënësit dhe punëmarrësit.   

 

Në këtë drejtim është shprehur edhe praktika gjyqësore e gjykatave në Kosovë, me 

rastin e zgjidhjes së kontesteve të kësaj natyre (Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Pejë, 

C.nr.361/2012 i dt. 25.02.2014, aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.1690/2014 

i dt. 30.09.2016, aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev.nr.357/2016 i dt. 

07.02.2017). Pra, në këtë rast praktika gjyqësore është shprehur në atë mënyrë që e paditura 

ndryshimin e pagave të punëtorëve, të përcaktuara sipas kontratave për themelimin e 

marrëdhënies së punës, me aktvendim, është veprim i kundërligjshëm sepse nuk përfaqëson 

shprehje të vullnetit të punëdhënësit dhe punëmarrësit lidhur me përcaktimin e pagës për 

punët dhe detyrat e punës të cilat duhet t’i kryej sipas të njëjtës kontratë.  

 

Sa i përket pretendimit ankimor të të paditurës se paditë janë paraqitur pas afatit ligjor 

të paraparë me nenet 78 e 79 të Ligjit të Punës, në këtë drejtim është ndërtuar edhe praktika 

gjyqsore, sepse në raste të tilla kërkesëpadia e paditësve ka të bëjë me kërkesë monetare në të 

holla, ku është vlerësuar se padia nuk është e lidhur me afat, por palët mund të paraqesin 

prapsim të natyrës materiale juridike për parashkrim sipas bazës ligjore të nenit 87 të Ligjit të 

Punës, nëse konsiderojmë se pretendimi i tillë është i themeltë, nën kushtet e parapara me ligj 

dhe derisa të përfundoj shqyrtimi i çështjes në gjykatën e shkallës së parë. 

 

Shumat e gjykuara si në paragrafin II të dispozitivit të aktgjykimit ankimor janë 

përcaktuar në bazë të konstatimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, për dëmin që 



 6 

paditësit kanë pësuar nga e paditura si pasojë e vendimeve përkatëse, të cilën gjendje e 

paditura nuk arriti ta kundërshtoj me fakte të provuara në mënyrën e duhur, edhe pse e kishte 

barrën e provës gjatë shqyrtimit të çështjes së shkallës së parë si dhe në procedurë sipas 

ankesës.  

 Me nenin 154 të LMD të vjetër, është përcaktuar se “Kush i shkakton tjetrit dëmin ka 

për detyrë ta kompensoj, në qoftë se nuk provon se dëmi ka lindur pa fajin e tij”. 

 

Nuk janë të vetëmjaftueshme pretendimet ankimore, të të paditurës pasi që ajo nuk 

arriti të provoi se   aktvendimet e saja për zvogëlimin e pagave të paditësve  në raport me 

kontratat e punës, nuk përfaqësojnë veprim të kundërligjshëm, e as nuk provoi se paditësit 

nuk kanë pësuar dëm material në shumat e gjykuara si në dispozitivin e aktgjykimit ankimor.   

 

Sa i përket ndryshimit të rrjedhjes së kamatëvonesës  kolegji, vlerëson se në këtë pjesë 

aktgjykimi ankimor është ndryshuar, duke u bazuar në qëndrimin juridik të Gjykatës Supreme 

të Kosovës, se kamatëvonesa rrjedh nga dita e dhënies së aktgjykimit të shkallës së parë me të 

cilin të paditurës i është bërë e ditur se cila është shuma e gjykuar dhe brenda cilit afat ajo 

duhet të përmbushë detyrimin ndaj paditësve.  

 

 Kolegji, vlerëson se janë plotësuar kushtet ligjore nga neni 200 i LPK, për të vendosur 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS-PRISHTINË 

     CA.nr.1003/2017  dt. 14.06.2019 

 

                                                                                                   Kryesuesi i kolegjit - Gjyqtari, 

                                                                                                             Gani Avdiu           


