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Numri i lëndës: 2019:229545 

Datë: 30.05.2022 

Numri i dokumentit:     03069935 

 

Ac.nr.9471/2021 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, në kolegjin 

e përbërë nga gjykatësit: Gëzim Llulluni, kryetar i kolegjit, Nora Bllaca Dula dhe Naim Meholli, 

anëtar të kolegjit, në çështjen juridike kontestimore të paditësit A.M. nga P., të cilin e përfaqëson 

sipas autorizimit F. M. avokat nga P., kundër të paditurës Telekomi i Kosovës Sh.a. në Prishtinë, 

të cilën e përfaqëson sipas autorizimit H. Ha. , jurist, për kompensimin e diferencës në pagë, 

duke vendosur sipas ankesës së përfaqësuesit të autorizuar të paditësit, si dhe ankesës së të 

paditurës, të paraqitura kundër Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti i 

Përgjithshëm, C.nr.136/2015 të datës 17.03.2020, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 

20.05.2022, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET e pabazuar ankesa e të autorizuarit të paditësit A.M. nga P., si dhe ankesa e të 

paditurës Telekomi i Kosovës Sh.a. në Prishtinë, ndërsa Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në 

Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.136/2015, i datës 17.03.2020, VËRTETOHET. 

 

A r s y e t i m 

 

Me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë në pikën I të dispozitivit, pjesërisht miratohet 

kërkesëpadia e paditësit A.M. nga P., me të cilën ka kërkuar të Anulohet si paligjshëm 

Aktvendimi i të paditurës Telekomi i Kosovës Sh.a në Prishtinë nr.01-1040-4402012/2012, datë 

07.03.2012. Në pikën II të dispozitivit, detyrohet e paditura Telekomi i Kosovës Sh.a, që në emër 

të kompensimit të diferencës në pagë në mes gradës 13 në 14 për periudhën 01.02.2012 e deri 

më 05.04.2013, paditësit A. M. t’ia paguaj shumën neto prej 2,817€uro, në emër të kontributit 

pensional të paguaj shumën 329€uro, dhe në emër të tatimit në pagë të paguajë shumën prej 313 

€uro, me kamatë e cila vlen si për mjetet e deponuara në bankat që operojnë në Kosovë, në afat 

me tepër se 1 (një) vit pa destinim të caktuar duke filluar nga dita e përfundimit të shqyrtimit 
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kryesor gjegjësisht prej datës 04.03.2020 e deri në pagesën definitive në afat prej 7 ditësh pas 

pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcenim të përmbarimit të detyrueshëm.  

Në pikën III të dispozitivit, detyrohet e paditura Telekomi i Kosovës Sh.a. që paditësit t’ia paguaj 

shpenzimet procedurale në shumën prej 659.60 €uro, në afat prej 7 ditësh pas pranimit të këtij 

aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të detyrueshëm. Me të njëjtin aktgjykim në pikën IV të 

dispozitivit, refuzohet e pabazuar pjesa e kërkesëpadisë së paditësit A. M., me të cila ka kërkuar 

që t’i kthehet grada nga 13 në 14 dhe në emër të kompensimit të diferencës në pagë në mes 

gradës 13 në 14 për periudhën 06.04.2013 e deri më 31.12.2019, e paditura Telekomi i Kosovës 

Sh.a, paditësit t’ia paguaj shumën e përgjithshme prej 14,504.89€uro, në emër të kontributit 

pensional të paguajë shumën prej 1,617€uro, dhe në emër të tatimit në pagë të paguajë shumën 

prej 1.556€uro, me kamatë vjetore prej 8 % duke filluar nga dita e zvogëlimit të gradës e deri në 

pagesën definitive në afat prej 7 ditësh pas pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të 

përmbarimit të detyrueshëm.  

Kundër këtij aktgjykimi, përfaqësuesi i paditësit në afat ligjor ka paraqitur ankesë, për shkak të 

konstatimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës 

materiale, me propozim që gjykata e shkallës së dytë, ankesën ta aprovoj si të bazuar, 

aktgjykimin e atakuar ta ndryshoj duke e aprovuar kërkesëpadinë e precizuar.  

Kundër këtij aktgjykimi, e paditura në afat ligjor ka paraqitur ankesë, duke e atakuar aktgjykimin 

për shkak të shkeljeve qenësore të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit të gabuar 

dhe jo të plotë të gjendjes faktike, dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që 

të hudhet e pas afatshme padia dhe kërkesëpadia e paditësit, ose të aprovohet si e bazuar ankesa 

e të paditurës, ndërsa aktgjykimi i atakuar të ndryshohet, ashtu kërkesëpadia e paditësit të 

refuzohet në tërësi si e pabazuar, ose aktgjykimi i atakuar të prishet dhe lënda ti kthehet gjykatës 

së shkallës së parë në rishqyrtim dhe vendosje. 

Përgjigje në ankesa, nuk është paraqitur 

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore në të dy 

ankesat lidhur me aktgjykimin e atakuar, e në pajtim me dispozitat e nenit 194 dhe 195 të Ligjit 

për Procedurën Kontestimore (LPK), gjeti se: 

Ankesa e përfaqësuesit të paditësit, është e pabazuar.  

Ankesa e të paditurës, është e pabazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se: paditësi në padi, kërkesëpadinë e precizuar si dhe në seancat 

e mbajtura  gjyqësore, nëpërmjet të autorizuarit të tij, ka parashtruar faktin se, me të paditurën 

ka lidhë kontratën e punës me nr.01-288-216/2011 datë 20.10.2011, ku në nenin 5 të kontratës 

është paraparë që paditësit t’i caktohet paga bazë për punën të cilën e kryen në lartësi të gradës 

14. Ndërsa, nga Aktvendimi i njëanshëm i të paditurës të burimeve njerëzore nr.01-1040-

440/2012 datës 07.03.2012, mbi caktimin e lartësisë së të ardhurave personale, është vendosur 

që paditësi të ketë pagën sipas gradës 13 dhe kjo ulje do të zbatohet nga data 01.02.2012.  
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Kundër këtij aktvendimi, paditësi ka ushtruar ankesë, por që i njëjti nuk ka pranuar përgjigje nga 

e paditura. Për shkak të uljes së gradës, paditësi është dëmtuar kundërligjshëm në realizimin e 

pagës. 

Pas pranimit të ekspertizës financiare, paditësi ka bërë precizimin e kërkesëpadisë, lidhur me të 

ardhurat personale të cilat do ti kishte realizuar po të mos i ndryshohej grada sipas Aktvendimit, 

ashtu që paditësi kërkoi kthimin e gradës nga 13 në atë 14. Duke i propozuar gjykatës që 

kërkesëpadinë ta aprovon si të bazuar.  

Gjykata e shkallë se parë, duke vendosur sipas padisë së paditësit kundër të paditurës, pas 

mbajtjes se seancës për shqyrtim kryesor ka marrë aktgjykimin me të cilin pjesërisht e ka 

miratuar kërkesëpadinë e paditësit, duke vendosur më decidivisht si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

Në arsyetimin aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, është theksuar se, kërkesëpadia e 

paditësit është pjesërisht e bazuar për periudhën kohore datë 01.02.2012 deri me datë 05.04.2013 

në raport vetëm sa i përket kontratës së punës me nr.01-2880-216/2011 datë 20.10.2011 i 

sistemuar në punët Menaxher i Departamentit të Financave, e cila kontratë ka hyrë në fuqi prej 

datës 01.06.2011, e lidhur në kohë të caktuar deri me datë 05.04.2013, ku në nenit 5 të kontratës 

është paraparë që paditësi të paguhet në lartësi të gradës 14, sipas vendimit të Bordit të 

përkohshëm të drejtorëve të PTK-së, nr.01-1630/05 datë 28.02.2005, së paku një herë në muaj e 

cila nuk mund të jetë me e ulët se paga minimale. 

 

Gjykata ka vlerësuar se kontrata e punës është në harmoni të plotë me dispozitat e Ligjit të Punës, 

si dhe kushtet e kontratës të lidhur mes palëve ndërgjyqëse, kanë përfshirë edhe lartësinë e gradës 

sipas së cilës do të paguhet paditësi. Lidhur me vlerësimin e lartësisë së pagave të pa 

kompensuara të paditësit te e paditura, gjykata e bazoj sipas variantës së dytë të ekspertizës me 

shkrim, të datës 31.12.2019 dhe plotësimi i saj me datë 07.02.2020, e cila ka nxjerrë përfundim 

se për periudhën në mes të gradës 14 në 13 për çdo muaj duke filluar nga data 01.02.2012 e deri 

me datë 05.04.2013, paditësit do t’i takonte shuma neto prej 2,817€, në emër të kontributit 

pensional 329€, dhe në emër të tatimit në pagë shumën prej 313€. Gjykata kësaj ekspertize i ka 

dhënë besimin e plotë, nga se ekspertiza përmban elementet e nevojshme të dhëna mbi bazën e 

njohurive profesionale dhe arsyeve të mjaftueshme të cilat gjykata i vlerësoi si të drejta, për 

vërtetimin e lartësisë së kërkesëpadisë.  

 

Gjykata e shkallës së parë ka vlerësuar edhe pretendimet ankimore të parashtruara nga 

përfaqësuesi i të paditurës, mirëpo të njëjta ishin të pabazuara që të mund të vendoste ndryshe 

në këtë çështje, për arsye se sipas kontratës paga është përcaktuar sipas gradës 14 dhe se ulja nën 

këtë gradë është në kundërshtim me dispozitat e kontratës dhe ligjit. Për gjykatën këto nuk ishin 

arsye bazë për uljen e pagës së paditësit. Gjykata e aprovoi pjesërisht kërkesëpadinë e paditësit 

për arsye se palët që kishin lidhur kontratë në kohë të caktuar dhe rrjedhimisht kanë detyrimin 

që në kohë aq sa është në fuqi ajo kontratë, të përmbahen kushteve të saj në mënyrë reciproke.  
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Gjykata e shkallës së parë, në arsyetimin e dhënë lidhur me pjesën refuzuese të kërkesëpadisë, 

ka vlerësuar se palët ndërgjyqëse kanë lidhur kontratat e punësimit me nr.01-1742/2013 i 

dt.18.04.2013 e cila ka hyrë në fuqi prej dt.06.04.2013, e lidhur me kohë të caktuar me datë 

30.06.2013, me detyrat e punës për paditësin  si Menaxher i Departamentit të Financave, ku sipas 

nenit 5 të kontratës përcaktohet edhe paga bazë, për  punën të cilën e kryen për punëdhënësin në 

lartësi të gradës 13.Me Kontratën e punës me nr.01-4145/19/2015 dt.02.09.2015 e cila ka hyrë 

në fuqi me dt.01.09.2015, e lidhur në kohë të caktuar deri me dt.31.08.2016, sipas kontratë së 

punës paditësi përcaktohet se do të kryej detyrat e punës Koordinator për Planifikim dhe 

Raportim të Shërbimeve Fikse. Sipas nenit 5 të kontratës paga bazë i caktohet në lartësi të gradës 

12.  

 

Pastaj, nga kontrata e punës me nr.01-3710-40/2016 dt.03.10.2016 e cila ka hyrë në fuqi me 

dt.01.09.2016, e lidhur në kohë të caktuar deri me datë 31.08.2019, sipas kontratës së punës 

paditësi do të kryej detyrat e punës Koordinator për Planifikim dhe Raportim të Shërbimeve 

Fikse, sipas nenit 5 të kontratës paga bazë i caktohet në lartësi të gradës 12. Gjykata e shkallës 

së parë ka vlerësuar se, kompensimi i diferencës së pagës nga garda 13 në 14 për periudhën 

kohore 06.04.2013 deri më 31.12.2019, nuk është bazuar, sepse vetë paditësi me të paditurën, 

kanë lidhur kontratë duke përcaktuar të drejtat dhe detyrimet reciproke. Në rastin konkret palët 

me kontratë përkatësisht nenin 5 të Kontratës kanë përcaktuar se të punësuarit-paditësit i caktohet 

paga bazë për punën të cilën e kryen për punëdhënësin në lartësi të gradës 13 dhe 12. Kështu që 

gjykata variantin e parë të ekspertizës financiare nuk e ka marrë parasysh  për faktin se, kjo pjesë 

e kërkesëpadisë së paditësit duhet të refuzohet e pa bazuar. Pra nuk mund të ndryshohen kushtet 

e kontratës vetëm me shprehjen e njëanshme të njërës palë. Bazuar në faktin se paditësi dhe e 

paditura me kontratë janë pajtuar për lartësinë e pagës mujore të paditësit me gradë 13 dhe 12, 

gjykata ka vendosë që këtë pjesë të kërkesë padisë së paditësit ta refuzoi të pa bazuar. Po ashtu 

nga gjykata e shkallës së parë, është vendosur edhe lidhur me kamatën, në referim të dispozitave 

ligjore të kohës. Në fund edhe për shpenzimet e procedurës.  

 

Këtë gjendje faktike të çështjes gjykata e shkallës së parë e bazoi në dispozitat e nenit 11 par.1 

pika 1.8 dhe 11, 55, 87 të Ligjit të Punës, nenit 277 të LMD-së si dhe nenit 452 par2, 453 dhe 

463 par.1 dhe 2 të LPK-së dhe ka vendosur si në dispozitivin e aktgjykimit të atakuar.  

 

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson se, përfundimi dhe qëndrimi juridik i 

gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që aktgjykimi i atakuar nuk është i 

përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 

2, pika (b), (g), (j), (k) dhe (m) e LPK-së, dhe e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë, 

për të cilat shkaqe Gjykata e Apelit  kujdeset sipas detyrës zyrtare, në kuptim të dispozitës së 

nenit 194 të LPK-së. 
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Gjykata e Apelit pretendimet ankimore të autorizuarit të paditësit se, aktgjykimi i atakuar është 

i përfshirë me konstatim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, i vlerësoi si të pabazuara, 

sepse gjykata e shkallës së parë, në çështjen kontestimore të paditësit, bazuar në prova të ofruara 

nga palët ndërgjyqëse dhe ekspertimet përkatëse, plotësisht dhe drejtë ka vërtetuar dhe konstatuar 

gjendjen faktike në këtë çështje kontestimore të paditësit, duke vërtetuar kështu bazën juridike 

të kërkesëpadisë për pjesën aprovuese, ndërsa lartësinë e sajë, me konstatimin dhe mendimin 

profesional të ekspertit përkatës, duke vendosur kështu në bazë të variantës së dytë të ekspertizës 

financiare, për kompensimin e pagave në uljen e lartësisë së gradave, për të ardhurat personale. 

Gjithashtu, edhe refuzimi pjesës së kërkesëpadisë  së paditësit, për kthimin e gradës nga grada 

13 në 14, gjykata e shkallës së dytë e vlerësoj si vendim të drejtë dhe të ligjshëm, duke e pranuar 

aktgjykimin e shkallës së parë, si në dispozitiv ashtu edhe në arsyetimin e dhënë lidhur me këtë 

pjesë. Gjykata  e shkallës së, ka dhënë arsye të mjaftueshme e konkrete për faktet me rëndësi 

vendimtare për një vendosje të tillë, sepse nga kontratat e punës të cilat gjenden në shkresat e 

lëndës shihet se paditësi dhe e paditura raportin e tyre punëdhënës-punëmarrës e kanë rregulluar 

në kontratë, duke i përcaktuar të drejtat dhe detyrimet reciproke në mes tyre.  

Po ashtu pretendimi ankimor i palës paditëse, se kontrata në mes paditësit me punëdhënësin e 

tij, nuk është lidhur konform parimeve themelore të lidhjes së kontratës, kjo nuk qëndron, sepse 

palët kontraktuese në rastin konkret me vullnetin e tyre të lirë dhe pa presion, kanë lidhur 

kontratën siç përcaktohet edhe me dispozitat konkrete ligjore lidhur me këtë çështje. Nuk 

argumentohet pretendimi ankimor se, e paditura me ofrimin e kontratës se re paditësit, e ka 

kushtëzuar paditësin se, në rast mos nënshkrimi të kontratës së re, i njëjti  nuk mundet të punojë 

dhe i ndërprehet marrëdhënia e punës. Kësi lloj kushtëzimi nga e paditura, siç pretendon pala 

paditëse, nuk është vërejtur askund në shkresat e kësaj lënde, por edhe sikur të ekzistonte një gjë 

e tillë, ekzistojnë mekanizma ligjor ku paditësi ka mund të kërkojë mbrojtjen e të drejtave të tij, 

nëse konsideron se të drejtat e tij i janë cenuar.  

Gjykata e Apelit konsideron se, gjykata e shkallës së parë, në rastin konkret të paditësit, drejtë 

dhe plotësisht ka konstatuar gjendjen faktike, e cila është e bazuar edhe në zbatimin e drejtë të 

së drejtës materiale, kur aktgjykimi i atakuar bazohet në dispozita konkrete ligjore të cilat 

zakonisht aplikohen në situata të tilla si kjo e paditësit. Prandaj pretendimi ankimor në këtë 

aspekt është i pa bazuar dhe i pa qëndrueshëm dhe si i tillë u refuzua nga gjykata e shkallës së 

dytë. 

Pretendimi ankimor i të paditurës se, aktgjykimi i atakuar është marrë me shkelje të dispozitave 

të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2 pika (n) e LPK-së, nga se, sipas të paditurës 

dispozitivi i aktgjykimit është i pa kuptimtë dhe në kundërshtim me arsyet e dhëna, përkatësisht 

nuk përmban arsyeje të mjaftueshme për faktet relevante, e gjithashtu për faktet relevante 

ekzistojnë kundërthënie në mes të asaj se çka thuhet në arsyet e aktgjykimit mbi përmbajtjen e 

shkresave dhe procesverbaleve lidhur me deklaratat e dhëna gjatë procedurës, për Gjykatën e 

Apelit është pretendim i pathemeltë.  
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Aktgjykimi i atakuar është mjaft i qartë si në pjesën e dispozitivit ashtu edhe të arsyetimit, në 

përputhje të plotë me përmbajtjen e kërkuar me dispozitat e nenit 160 të LPK-së. 

 

Gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsyeje të mjaftueshme për faktet vendimtare, të cilat duke i 

kualifikuar në pajtim me normat materialo juridike, ka nxjerrë përfundimin e drejtë  lidhur me 

vendosjen meritore. E drejta materiale është aplikuar në mënyrë drejtë  në raport me gjendjen 

faktike të vërtetuar në këtë çështje juridike kontestuese nga ku ka rrjedhë se, kërkesëpadia e 

paditësit është pjesërisht e bazuar. 

 

Sipas kontratës së punës, paga është përcaktuar sipas gradës 14 dhe se ulja nën këtë gradë, është 

në kundërshtim me dispozitat e kontratës dhe të ligjit. Pretendimet e të autorizuarit të paditurës, 

se ka ofruar prova bindëse se aktvendimi mbi caktimin e lartësisë së të ardhurave personale të 

paditësit, është i drejtë dhe ligjor, për arsye se në vendimin e aksionarit- Qeverisë së Republikës 

së Kosovës, përkatësisht Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, askund nuk theksohet ulja e pagave, 

prandaj e paditura është dashur ta paraqiste një plan të detajuar operativ, lidhur me uljen e 

shpenzimeve duke i precizuar ato, por një provë e tillë nga ana e të paditurës nuk është paraqitur, 

kështu që pretendimet ankimore në këtë drejtim janë të pa bazuara. 

Nuk ka prova se e paditura ka bërë ndërhyrjen në aktet normative të saja, lidhur me zvogëlimin 

e gradave, prandaj nuk mund të bëhet kjo me një vendim të drejtorit menaxhues. Duke u nisur 

nga kjo gjendje e çështjes rezulton se, gjykata e shkallës së parë drejtë ka aplikuar të drejtën 

materiale .duke ju  referuar në arsyetim të aktgjykimit, se në  rastin konkret punëdhënësi dhe 

punëmarrësi me kontratë me vullnetin e tyre të plotë dhe të lirë, kanë përcaktuar përveç tjerave 

edhe lartësinë e pagës, e cila duhet të përmbushet nga punëdhënësi. Duke u nisur nga kjo gjendje 

e çështjes rezulton se gjykata e shkallës së parë drejtë ka aplikuar të drejtën materiale duke ju  

referuar në arsyetim të aktgjykimit dispozitës se nenit  55 paragrafi 1, të Ligjit të Punës, e cila 

përcakton  së: “ 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”.  

Prandaj, Gjykata e Apelit vlerëson se, Gjykata e shkallës së parë në situatën konkrete më të drejtë 

e ka aprovuar pjesërisht kërkesë padinë e paditësit, duke anuluar Aktvendimin e të paditurës 

Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës me nr. 01-1040-440/2012 të datës 07.03.2012, për 

zvogëlimin e gradës së punës për paditësin prej 14 në 13, pasi që aktgjykimi i tillë në këtë pjesë 

nuk është marrë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, e as me zbatim 

të gabuar të së drejtës materiale, për të cilat Gjykata e Apelit kujdeset sipas detyrës zyrtare në 

pajtim me dispozitat e nenit 194 të LPK-së.  

Përkitazi me lartësinë e aprovuar të kërkesëpadisë në mes të gradës 14 dhe 13 gjykata e shkallës 

së parë në cilësinë e provës materiale ka nxjerrë ekspertizën financiare të datës 31.12.2019 dhe 

plotësimi i saj me datë 07.02.2020, të punuar nga eksperti A.B., me të cilën e ka vërtetuar 

lartësinë e diferencës së të ardhurave që do ta realizonte paditësi në mes të gradës 14 dhe 13 

sikurse të mos i ishte zbritur me vendim të kundërligjshëm.  
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Në këtë mënyrë gjykata e shkallës së parë e ka vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë gjendjen 

faktike, sa i përket lartësisë së të ardhurave personale të paditësit në mes gradës 13 dhe 14  dhe 

atë për diferencën e pagës, kontributin pensional dhe tatimin në pagë, për periudhën kontestuese, 

duke vendosur me detajisht si në pikën II të dispozitivit të aktgjykimit të atakuar. 

 

Gjykata e vlerësoi të pabazuar pretendimin ankimor të të paditurës lidhur me afatshmërinë e 

padisë për shkak se, në bazë të nenit 87 të Ligjit të punës, “Ligji nr. 03/L-212 të dt. 01.11.2010” 

saktësisht parashihet se të gjitha kërkesat nga marrëdhënia e punës në të holla, parashkruhen 

brenda afatit prej 3- vitesh, nga dita e paraqitjes së kërkesës dhe duke u bazuar në këtë dispozitë 

ligjore, kjo gjykatë vlerëson se gjykata e shkallës së parë drejtë e ka aplikuar të drejtën materiale. 

Prandaj, në rastin konkret paditësi pas marrjes së aktvendimit me të cilin i është zvogëluar grada 

nga 14 në 13, dhe kjo ka ndodhë me datën 07.03.2012, padinë për kompensimin e diferencës së 

pagës në gjykatë e ka paraqitur më datën 21.01.2015, nga kjo rezulton se padia e paditësit është 

e afatshme dhe se nuk ka ndonjë arsye që e njëjta të hedhet e pas afatshme siç pretendohet nga e 

paditura. Ne këtë rast punëdhënësi dhe punëmarrësi me kontratë me vullnetin e tyre të plotë dhe 

të lirë kanë përcaktuar përveç tjerave edhe lartësinë e pagës e cila duhet të përmbushet nga 

punëdhënësi. 

 

Përkitazi me lartësinë e aprovuar të kërkesëpadisë në mes të gradës 13 dhe 14 nga shkresat e 

lëndës rezulton se e paditura nuk e ka kontestuar lartësinë e kërkesëpadisë, andaj nga kjo rrjedh 

se lartësia e kërkesëpadisë nuk ka qenë një fakt i kontestuar. Është në vlerësimin e gjykatës në 

kuptim të dispozitës së nenit 319 paragrafi 3 të LPK-së, se cilat prova do të marrë me qëllim të 

vërtetimit të fakteve vendimtare, por nevoja për marrjen e provës diktohet nga rëndësia e faktit 

që duhet të provohet dhe nga deklarimi i palëve nëse ai fakt është i kontestueshëm. Kur fakti 

rezulton se është i pa kontestueshëm pavarësisht rëndësisë së tij atëherë gjykata nuk merr provë, 

përveç përjashtimeve nga neni 3 paragrafi 3 të LPK-së. 

 

Nuk ka qenë rrethanë kontestuese fakti se paditësi ka vazhduar të kryej detyrat e njëjta të punës 

tek e paditura edhe pas skadimit të kontratës dhe në këtë kontekst Gjykata e Apelit e pranon në 

tërësi përfundimin e gjykatës se shkallë se parë së detyrimet e përcaktuar me kontratë rrjedhin 

derisa paditësi kryen detyrat e njëjta të punës tek e paditura apo deri në momentin kur me 

marrëveshjen e palëve apo me  ndonjë akti tjetër formal e të ligjshëm ndryshohet apo përfundon 

raporti kontraktues i palëve. 

Nuk qëndron edhe pretendimi ankimor sa i përket shpenzimeve të procedurës, sepse paditësi në 

këtë rast përgjithësisht e ka fituar kontestin dhe pavarësisht asaj se një pjesë e kërkesës është 

refuzuar i njëjti ka pasë sukses në këtë  procedurë, ashtu që të njëjtit i takojnë shpenzimet e plota 

të cilat janë shkaktuar gjatë kësaj procedure, ndërsa përgjegjëse për kompensimin e këtyre 

shpenzimeve është vetë e paditura e rastit konkret. 
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Sipas Gjykatës së Apelit, përgjithësisht pretendimet ankimore të paditurës ishin të pa bazuara 

dhe njëkohësisht të pa qëndrueshme, kështu që si të tilla nuk patën kurrfarë ndikimi në 

aktgjykimin e atakuar që kjo gjykatë të marrë ndonjë vendim tjetër ashtu siç ka propozuar e 

paditura. 

 

Janë vlerësuar edhe pretendimet tjera ankimore, por Gjykata e Apelit nuk ka gjetur se aktgjykimi 

i atakuar është i përfshirë në ndonjë shkelje, prandaj të gjitha pretendimet janë vlerësuar si të 

pabazuara. 

 

Nga arsyet e cekura Gjykata e Apelit, gjeti së gjykata e shkallës së parë në mënyrë të drejtë dhe 

të ligjshme ka vendosur në këtë çështje juridike, prandaj në mbështetje të dispozitave nga neni 

194, 195 paragrafi 1 pika (d) LPK-së vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.   

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.9471/2021  të datës 20.05.2022 

 

Kryetari i Kolegjit-gjykatësi 

                                                                                                                           Gëzim Llulluni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


