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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr.3937/2020 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, kolegji në përbërje nga gjyqtari 

Valon Totaj – kryetar dhe gjyqtarëve Milena Djerić e Rafet Haxhaj– anëtar, në çështjen juridike 

kontestimore të paditësit M.B nga Ferizaj të cilin e përfaqëson i autorizuari i tij av. J.R. nga 

Ferizaj, kundër të paditurave T.K Sh.A..1, me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson i autorizuari 

i saj R.B dhe P.K Sh.A.2.  me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson i autorizuari S.M, për shkak 

të kompensimit të diferencës së pagës, duke vendosur lidhur me ankesën e të paditurave, të 

paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj C.nr.749/19, të datës 23.01.2020, 

në seancën e kolegjit të mbajtur me datën 04.10.2021, mori këtë:  

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

 I. REFUZOHET si e pabazuar ankesa e të paditurave T.K Sh.A..1, me seli në Prishtinë 

dhe P.K Sh.A..2, me seli në Prishtinë, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj 

C.nr.749/19, i datës 23.01.2020, në pikët I, II dhe III të tij, VËRTETOHET.  

II. Pika IV e aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj C.nr.749/19, të datës 

23.01.2020, mbetet e pashqyrtuar.  

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Gjykata e shkallës së parë me pikën I të aktgjykimit të ankimuar e ka aprovuar pjesërisht 

si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit M.B nga Ferizaj. Me piken II të aktgjykimit i ka detyruar të 

paditurat T.K Sh.A.1, me seli në Prishtinë dhe P.K. Sh.A.2, me seli në Prishtinë, që paditësit në 

mënyrë solidare t’ia paguajnë pagesën e të ardhurave personale në emër të dëmit të shkaktuar dhe 

atë si vijon: II. a) E paditura e parë T.K Sh.A Prishtinë shumën prej 11,108.30 (njëmbëdhjetë mijë 

e njëqind e tetë euro, e tridhjetë cent) në emër të kompensimit të diferencës së pagës për periudhën 

01.01.2005, e deri me datën 21.12.2011, kurse: II. b) E paditura e dytë P.K Sh. A, në Prishtinë,  

shumën prej 1,725.70 (një mijë e shtatëqind e njëzet e pesë euro, e shtatëdhjetë cent) në emër të 

kompensimit të diferencës së pagës për periudhën 01.01.2012, deri më 28.02.2013. Me pikën III 

të aktgjykimit gjykata i ka detyruar të paditurat, që paditësit t’ia kompensojnë lartësinë e dëmit të 
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përshkruar sikurse në pikën II.a) dhe II.b) të dispozitivit apo shumën e përgjithshme prej 

12,834.10 euro, (dymbëdhjetë mijë e tetëqind e tridhjetë e katër euro e  dhjetë cent), me kamatë 

ligjore si për mjetet e deponuara në bankë mbi një vit pa destinim të caktuar nga data e nxjerrjes 

të aktgjykimit 14.01.2020, deri në pagesën definitive si dhe shpenzimet e procedurës solidarisht 

prej të cilave shumën prej 1.214 euro, e paditura e parë pasi që janë krijuar me fajin e saj, kurse 

shumën prej 742 euro në mënyrë solidare që të dy të paditurat të gjitha në afat prej 7 ditësh, pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit. Me pikën IV është refuzuar 

pjesa tjetër e kërkesëpadisë përtej shumave të cekura sikurse në pikën II. a) dhe II. b) të 

dispozitivit dhe atë shumën prej 2,780.26 euro si e pabazuar. 

Kundër këtij aktgjykimi, në afatin ligjor, e paditura e parë, ka paraqitur ankesë edhe atë 

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

apo jo të plotë të gjendjes faktike, aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, si dhe vendimit mbi 

shpenzimet e procedurës, me propozim që gjykata e shkallës së dytë të njëjtën ta aprovoj, ndërsa 

aktgjykimin e ankimuar ta prishë dhe çështjen ta kthej në rivendosje duke e ndryshuar aktgjykimin 

e ankimuar ashtu që ta refuzoj në tërësi si te pabazuar kërkesëpadinë e paditësit. 

Kundër këtij aktgjykimi, në afatin ligjor, edhe e paditura e dytë, ka paraqitur ankesë edhe 

atë për shkak të shkeljeve qenësore të dispozitave të procedurës, vërtetimit të gabuar apo jo të 

plotë të gjendjes faktike, si dhe aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që gjykata 

e shkallës së dytë të njëjtën ta aprovoj, ndërsa aktgjykimin e ankimuar ta prishë dhe çështjen ta 

kthej në rivendosje duke e ndryshuar aktgjykimin e ankimuar ashtu që ta refuzoj në tërësi si te 

pabazuar kërkesëpadinë e paditësit. 

Në bazë të shkresave të lëndës del se paditësi nuk ka paraqitur as ankesë, e as përgjigje në 

ankesat e të paditurave. 

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

lidhur me aktgjykimin e atakuar, në mbështetje të dispozitës së nenit 194 dhe 195, të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

- ankesa e të paditurës së parë, është e pabazuar; 

 

- ankesa e të paditurës së dytë, është e pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi me datën 01.09.2011, në gjykatën e shkallës së 

parë ka paraqitur padi kundër të paditurës së parë, për shkak të kompensimit të diferencës së 

pagës, me arsye sikurse në padi. Në ndërkohë në rigjykim të kësaj çështje, padia është zgjeruar 

edhe në raport me të paditurën e dytë. 

Gjykata e shkallës së parë, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor dhe vlerësimit të të gjitha 

shkresave të lëndës, në rigjykim të kësaj çështje ka nxjerr aktgjykimin e ankimuar C.nr.749/19, 

të datës 23.01.2020, me të cilin e ka aprovuar pjesërisht si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit, 

duke vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar. Në arsyetim të tij gjykata ka theksuar 

se nuk është kontestues fakti se paditësi ka qenë në marrëdhënie pune tek e paditura e parë, kurse 

pas ndarjes respektivisht themelimit të ndërmarrjes së re P.K Sh.A., ka kaluar tek e paditura e 

dytë ku dhe ka krijuar marrëdhënie kontraktuale nga marrëdhënia e punës. Ndërsa kontestuese 
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mes palëve ishte se a i takon paditësit e drejta në kompensimin e të ardhurave personale, e në rast 

se do t’i takonte, cila e paditur do të kishte detyrim t’ia paguante, andaj lidhur me këtë gjykata 

nga provat e administruara ka vërtetuar faktin se bazuar në vendimin me numër 01-4646/09, të 

datës 26.08.2009, paditësit në procedurë administrative iu është aprovuar ankesa e tij. Tutje 

gjykata theksoi se paditësi ka qenë i punësuar si vozitës, dhe i ka kryer gjitha detyrat dhe 

përgjegjësitë e tij si vozitës që ka qenë me gradën 5, e cila gradë ka qenë kontestuese, por është 

paguar sikur të ishte postier që ka qenë me gradën 3, andaj në ketë rast paditësit në emër të 

ardhurave personale, në emër të dëmit të shkaktuar, nga e paditura e parë për periudhën 

01.01.2005, deri më datën 21.12.2011, sipas vlerësimit të gjykatës së shkallës së parë, i takon 

shpërblimi i cila është llogaritur nga eksperti financiar sa i përket diferencës së pagës në mes 

gradës 3 dhe 5. Në raport me të paditurën e dytë, gjykata në fjalë ka vlerësuar se e paditura e dytë 

i ka shkaktuar dëm material paditësit në të ardhura personale pasi që me veprimet e saja nuk ka 

lidhur me kohë kontratë të punës pas themelimit të saj, por ka vazhduar që ta paguaj atë me gradën 

3, kontratën e kanë lidhur në vitin 2013, përmes se cilës janë përcaktuar të drejtat dhe detyrimet 

si vozitës dhe është caktuar grada 5, andaj gjykata ka konsideruar se e paditura e dytë është 

përgjegjëse për periudhën e lartëcekur dhe se ka detyrim që paditësit t’ia kompensoi dëmin në 

emër të diferencës së pagës së të ardhurave personale të cekura si në pikën II.b) të dispozitivit të 

këtij aktgjykimi. Me rastin e vendosjes, gjykata e shkallës së parë është bazuar në nenet 136, 140, 

387, 388, 369 dhe 277 të Ligjit mbi Marrdhëniet e Detyrimeve (LMD), si dhe neneve 5, 11, 55 

dhe 87 të Ligjit të Punës.Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është nxjerrë në mbështetje të 

nenit 452 par.1 të LPK. 

 

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

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, pikat (b), (g), (j), (k) dhe (m) e LPK dhe se e drejta materiale është zbatuar në mënyrë 

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

dispozitës së nenit 194 të LPK, në ndërkohë që edhe gjendja faktike në këtë procedurë është 

vëretuar drejtë dhe në mënyrë të plotë. 

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të palëve ankuese për shkeljet e dispozitave të 

procedurës kontestimore pasi që dispozitivi i aktgjykimit është i kjartë, i kuptueshëm dhe i 

përmbarueshëm. Gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsye të mjaftueshme për mënyrën e 

vendosjes në këtë çështje juridike kontestimore duke arsyetuar të gjitha faktet vendimtare të cilat 

kanë ndikuar që e njëjta të vendosë si në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar, e të cilat arsye 

janë të pranueshme edhe për gjykatën e shkallës së dytë. Po ashtu sipas vlerësimit të kësaj gjykate, 

në mes të arsyeve të paraqitura nuk ekzistojnë kundërthënie, në ndërkohë që kundërthënie nuk ka 

as në mes të dispozitivit dhe arsyetimit të aktgjykimit. 

Edhe gjendja faktike në këtë procedurë është vërtetuar në mënyrë të plotë dhe të drejtë, 

për çka nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të palëve ankuese as për këtë bazë, për arsye se 

gjykata e shkallës së parë në procedurën e të provuarit përmes mjeteve provuese i ka vërtetuar të 

gjitha faktet me peshë vendimtare për këtë çështje juridike, duke vendosur sikurse në dispozitiv 

të aktgjykimit të ankimuar. Andaj pretendimet e tyre mbi këtë bazë, sipas vlerësimit të Gjykatës 

së Apelit, nuk qëndrojnë, për arsye se gjykata e shkallës së parë në procedurën e të provuarit 
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përmes mjeteve provuese që i ka cekur në arsyetim të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, 

e të cilat gjykata e shkallës së dytë nuk e pa të arsyeshme që t’i përsërisë edhe njëherë, i ka 

vërtetuar të gjitha faktet me peshë vendimtare për këtë çështje juridike, duke vendosur sikurse në 

dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar. 

Duke u nisur nga kjo gjendje e çështjes rezulton se gjykata e shkallës se parë drejtë ka 

aplikuar të drejtën materiale përkatësisht dispozitën e nenit 55 paragrafi 1, të Ligjit të Punës me 

të cilën është përcaktuar se “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. Zbatimi i 

dispozitave materiale të lartcekura në përputhje me konstatimin e gjendjes faktike të vërtetuar si 

më lartë nga gjykata e shkallës së parë, argumenton plotësisht qëndrimin e kësaj të fundit se 

kërkesëpadia e paditësit në rastin konkret ka qenë pjesërisht e bazuar dhe atë për shumat sikurse 

në dispozitivin e aktgjykimit të ankimuar. Për këtë arsye edhe u vendos sikurse në pikën I të këtij 

aktgjykimi. 

 

Për kamatën gjykata e shkallës së parë ka vendosur drejtë dhe në pajtim me nenin 277 të 

LMD së zbatueshme për këtë rast. 

 

Drejtë është vendosur edhe në raport me shpenzimet procedurale të aprovuara, i cili 

vendim është nxjerr në përputhje më veprimet e ndërmarra në këtë çështje juridike kontestuese, 

në përputhje me tarifën për përcaktimin e lartësisë së shpenzimeve dhe në pajtim me dispozitat e 

LPK. Për këtë arsye edhe u vendos sikurse në pikën I të këtij aktgjykimi. 

Gjykata e Apelit e Kosovës, ka vendosur sikurse në pikën II të këtij aktgjykimi, pasi që 

në raport me pikën IV të aktgjykimit të ankimuar, përkatësisht pjesës refuzuese të tij, nuk ka pasur 

pretendime ankimore. 

Gjykata e Apelit i analizoi dhe mori për bazë edhe pretendimet e tjera ankimore të të 

paditurëve, por vlerësoi se të njëjtat nuk ishin për një vendim ndryshe, prandaj në mbështetje të 

dispozitave nga neni, 194, 195 paragrafi 1 pika (d) lidhur me nenin 200 të LPK, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.3937/2020, me datën 04.10.2021 

 

 

     Kryetari i kolegjit - Gjyqtari 

                                 Valon Totaj 


