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Ac.nr.5131/18 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Hunaida 

Pasuli – kryetare e kolegjit, Gani Avdiu dhe Faton Ademi, anëtarë të kolegjit, në çështjen 

kontestimore të paditëses F.K. nga Prishtina, kundër të paditurës Posta dhe Telekomunikacioni i 

Kosovës (tani Telekomi i Kosovës), sh.a me seli në Prishtinë, të cilën sipas autorizimit e 

përfaqëson Leonora Sylaj, me objekt kontesti: anulim i vendimit dhe kompensimi i diferencës se 

pagave, duke vendosur sipas ankesës së të paditurës të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore Prishtinë në C.nr 2532/14 të datës 03.07.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 

25.10.2021, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

REFUZOHET e pabazuar ankesa e të paditurës Telekomi i Kosovës sh.a Prishtinë (ish Posta dhe 

Telekomunikacioni i Kosovës),ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë C.nr.2532/14, 

i datës 03.07.2018, VËRTETOHET. 

 

A r s y e t i m 

Gjykata Themelore në Prishtinë me aktgjykimin e atakuar C.nr.2532/14 të datës 03.07.2018 ka 

vendosur si në vijim: 

APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditëses F.K. nga Prishtina. 

ANULOHET si i kundërligjshëm aktvendimi i të paditurës Posta dhe Telekomunikacioni i 

Kosovës Nr 1040-7/12/2012 i datës 07.03.2012. 

DETYROHET e paditura Posta dhe Tekomunikacioni i Kosovës, Dardania sh.a, p.nr., Prishtinë 

që paditëses F.K. nga Prishtina t’ia kompensoj diferencën e të ardhurave personale në mes të 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg


gradës 5 dhe 6 për periudhën 01.02.2012 e deri me 02.02.2016, edhe atë: për pagat neto shumën 

prej 3,720.54 €, plus kamatën në shumë prej 477.32 €, respektivisht në total shumën prej 4,197.68 

€,në emër të diferencës së pagës për kontributin pensional në Fondin e Trustit Pensional në emër 

të punëtorit shumën prej 432.56 € dhe në emër të tatimit për pagë në Administratën Tatimore të 

Kosovës shumën prej 388.74 €, me kamatë ligjore në lartësi ashtu siç paguajnë bankat për mjete 

te deponuara mbi një vit pa destinim të veçantë, nga data 19.04.2018 e gjer në pagesën definitive 

dhe t’ia kompensoj shpenzimet e procedurës palës paditëse në shumë të përgjithshme prej 150.00 

€, të gjitha këto kërkesa në afat prej 7 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit e nën 

kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjor ankesë ka parashtruar e paditura për shkak të shkeljeve 

qenësore të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike dhe aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës 

ta hedhë si të palejuar padinë, apo ta ndryshoj aktgjykimin e atakuar dhe kërkesëpadinë e paditëses 

ta refuzoj si të pabazuar. 

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 është e pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës rrjedh se paditësja F.K. nga Prishtina, me datë 15.09.2014, në Gjykatën 

Themelore në Prishtinë ka parashtruar padi kundër të paditurës Posta dhe Telekomunikacioni i 

Kosovës, sh.a, me seli në Prishtinë për anulimin e vendimit për caktimin e lartësisë së të ardhurave 

personale dhe kompensimin e diferencës së pagave, me arsye dhe kërkesë si në padi. 

Gjykata e shkallës së parë në mbështetje të provave të administruara si në seancën e shqyrtimit 

kryesor ka vlerësuar se kërkesëpadia e paditëses është e bazuar andaj me aktgjykimin 

C.nr.2532/14, të njëjtën e aprovoi në tërësi duke vendosur më decidivisht si në dispozitivin e 

aktgjykimit të ankimuar. Në arsyetimin e aktgjykimit, gjykata ka theksuar se nga provat e 

administruara është vërtetuar se paditësja në cilësinë e punëmarrëses dhe e paditura në cilësinë e 

punëdhënësit kanë lidhur kontratën nr.01.-2880-2658/2011, datë 20.10.2011, sipas së cilës 

kontratë paditësja është caktuar në detyrat e punës Administratore Teknike, në Njësinë Telekomi 

i Kosovës, me pagë mujore në lartësi të gradës 6. E paditura me vendimin nr. 01-1040-7/12/2012 

të datës 07.03.2012, paditëses i cakton të ardhura mujore në gradën 5, ashtu që vendimi 

konsiderohet si pjesë e kontratës së punës. Gjykata ka vlerësuar se vendimi kontestues është në 

kundërshtim me dispozitat e nenit 11 të Ligjit të punës, duke marrë parasysh se palët raportin e 

tyre punëdhënës – punëmarrës e kanë rregulluar me kontratë, në të cilën kanë përcaktuar të drejta 

dhe detyrime reciproke mes tyre. Mëtej gjykata ka parashtruar se marrëdhënia e punës është 

marrëdhënie kontraktore ku palët duhet t’i respektojnë kushtet për lidhjen e kontratës, përfshirë 

aftësinë punuese dhe vullnetin e palëve. Ka shtuar se si rregull i përgjithshëm dhe parim i së drejtës 



është që palët, me vullnetin e tyre të lirë e të shprehur, mund të krijojnë raportin juridik, 

respektivisht marrëdhënien juridike dhe me vullnetin e tyre mund të ndryshojnë një marrëdhënie 

juridike. Meqë në rastin konkret kushtet e kontratës janë ndryshuar me vullnetin e shprehur vetëm 

të njërës palë, për këtë arsye gjykata vendosi që të anuloj si të kundërligjshëm vendimin për uljen 

e pagës, duke e detyruar të paditurën në kompensimin e diferencës në pagë për periudhën kohore 

nga hyrja në fuqi e vendimit të kundërligjshëm e deri në lidhjen e kontratës së vlefshme mes 

ndërgjyqësve, përkatësisht deri në lidhjen e kontratës së dyanshme (datë 02.02.2016),-në lartësinë 

e vërtetuar si në ekspertizën financiare. Vendimin lidhur me çështjen kryesore gjykata e bazoi në 

dispozitat e nenit 55 dhe 87 të Ligjit për Punë, lidhur me nenin 186 të Ligjit për Marrëdhëniet e 

Detyrimeve (LMD). Vendimi për kamatën është marrë me referim në nenin 277 të LMD-së, ndërsa 

vendimi lidhur me shpenzimet e procedurës është mbështetur në nenin 452 të LPK-së. 

Vlerësimin juridik të gjykatës të shkallës së parë, Gjykata e Apelit e aprovon si të rregullt dhe të 

ligjshëm sa i përket vendosjes si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar, për arsye se i njëjti nuk 

është përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore të pretenduara në 

ankesë. Dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar është i qartë dhe i ekzaminueshëm. Në aktgjykim 

janë dhënë arsye të mjaftueshme për faktet vendimtare, nga të cilët është vërtetuar themelësia e 

kërkesëpadisë. Gjithashtu, gjykata e shkallës së dytë e ka vlerësuar si të pambështetur pretendimin 

ankimor për vërtetim të gabuar apo jo të plotë të gjendjes faktike, pasi siç rezulton nga shkresat e 

lëndës, gjykata e shkallës së parë me kujdes i ka çmuar të gjitha provat e propozuara nga 

ndërgjyqësit, duke konstatuar drejtë se disa fakte për palët në procedurë nuk ishin kontestues dhe 

atë se me kontratën e punës nr.01.-2880-2658/2011 të datës 20.10.2011, paditëses për vendin e 

punës Administratore Teknike, i është caktuar paga në lartësi të gradës 6, ndërsa sipas aktvendimit 

nr. 1040-7-2012 të datës 07.03.2012 (me efekt nga data 01.02.2012), paditëses i është zbritur paga 

në gradën 5. Nga faktet e rastit ka rezultuar se paditësja është dëmtuar në pagë në kundërshtim me 

dispozitat e ligjit të punës si dhe me vetë kontratën e punës - e cila ka qenë në fuqi në kohën e 

nxjerrjes së vendimit kontestues, andaj me të drejtë gjykata e shkallës së parë ka vendosur ta anuloj 

si të kundërligjshëm aktvendimin me të cilin paditëses pa vullnetin e saj dhe pa ndonjë arsye të 

qëndrueshme i është zbritur paga.  

Është vlerësim i gjykatës ankimore se në raport me faktet e rastit gjykata e shkallës së parë drejtë 

ka zbatuar ligjin material nga neni 11 dhe 55 i Ligjit për punë, duke e detyruar të paditurën të 

paguaj diferencën në pagë për periudhën kohore nga data 01.02.2012 (kur aktvendimi ka hyrë në 

fuqi) e deri me datë 02.02.2016,kur palët ndërgjyqëse kanë lidhur kontratë të re të punës. Meqë 

lartësia e detyrimit në emër të diferencës në pagë është provuar me ekspertizën financiare,- këtë 

provë e pranoi si të besueshme edhe gjykata e shkallës së dytë, pasi ekspertiza është profesionale 

dhe mirë e argumentuar sa i përket diferencës së të ardhurave personale nga marrëdhënia e punës 

sikurse edhe të detyrimit për pagesën e trustit nga ana e të paditurës. 

 

 



Gjykata e Apelit nuk e pranon të bazuar pretendimin ankimor të palës së paditur se paditëses i 

është ulur paga mujore mbi bazën e vendimit të aksionarit - MZHE (Ministrisë për Zhvillim 

Ekonomik), për faktin se nga përmbajtja e vendimit të referuar, rezulton se i njëjti ka karakter 

rekomandues për të paditurën në drejtim të uljes së shpenzimeve në PTK, - në raport me të hyrat 

e përgjithshme. Meqenëse, gjatë zhvillimit të procedurës kontestimore, në gjykatën e shkallës së 

parë e paditura nuk ka dëshmuar se ka miratuar ndonjë plan për zbatimin e rekomandimeve të 

aksionarit MZHE-së, apo që për vendet përkatëse të punës të ketë nxjerrë rregullore për caktimin 

e lartësisë së të ardhurave personale, prandaj ky pretendim vlerësohet si i pambështetur dhe pa 

ndonjë ndikim për të vendosur ndryshe përkitazi me ankesën e të paditurës në çështjen konkrete 

juridike.  

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore që gjykata e shkallës së parë në aktgjykimin e ankimuar 

gabimisht i është referuar nenit 87 të Ligjit për punë, kur ka vlerësuar afatshmërinë e padisë, kjo 

për arsye se kërkesëpadia e paditëses ka të bëjë me realizimin e kërkesave në para, e që sipas nenit 

87 të Ligjit për punë, kërkesat e tilla vjetërsohen pas kalimit të afatit kohor prej tre vitesh. Me 

referim në faktet e rastit rezulton se padia është e afatshme për arsye se paditësja është dëmtuar në 

pagë sipas aktvendimit të datës 07.03.2012, ndërsa padinë në gjykatë e ka parashtruar më 

15.09.2014, pra brenda afatit kohor trevjeçar të përcaktuar në nenin 87 të Ligjit për Punë. 

Gjykata e Apelit i vlerësoi edhe pretendimet e tjera ankimore, por të njëjtat nuk ishin me ndikim 

për një vendim ndryshe, për çka vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Nga arsyet e theksuara më sipër dhe në pajtim me dispozitën nga neni 194 dhe 195 paragrafi 1, 

pika d) dhe neni 200 të LPK-së, Gjykata e Apelit vendosi si në dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.5131/18, me datë 25.10.2021. 

 

                                                                                                          

Kryetare e Kolegjit - Gjyqtarja, 

                                                                                                        Hunaida Pasuli 


