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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr.1639/19 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët 

Halide Reka, kryetare e kolegjit, Nora Bllaca-Dula dhe Arsim Hamzaj, anëtarë, në çështjen 

juridike kontestimore të paditësit L.B. nga P., kundër të paditurës ish Posta dhe Telekomunikacioni 

i Kosovës tani Telekomi i Kosovës sh.a në Prishtinë, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson R.Xh., 

juriste, për shkak të kompensimit të diferencës së pagës, duke vendosur sipas ankesës së paditësit 

dhe ankesës së të paditurës të paraqitura kundër Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, 

Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.2608/12 të datës 13.11.2017, në seancën e kolegjit të mbajtur 

me datë 13.01.2023, mori këtë: 

 

 

A K T V E N D I M 

 

 

 

APROVOHET si e bazuar ankesa e paditësit L.B. nga P. dhe ankesa e të paditurës Telekomi i 

Kosovës sh.a., (ish PTK) në Prishtinë,  PRISHET Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, 

Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.2608/12 të datës 13.11.2017 dhe lënda i kthehet të njëjtës 

gjykatë në rishqyrtim dhe rivendosje. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Gjykata e shkallës së parë, me aktgjykimin e atakuar C.nr.2608/12 të datës 13.11.2017  në pikën I 

(një) të dispozitivit e ka aprovuar pjesërisht të bazuar kërkesëpadinë e paditësit L.B. nga P., e ka 

anuluar aktvendimin e të paditurës Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës nr... i datës ... dhe e 

ka detyruar të paditurën që paditësit t’ia paguaj ndryshimin e pagës në mes gradës 6 dhe 5 duke 

filluar nga data 01.02.2012 deri me datë 31.12.2014 dhe atë shuma neto e diferencës në pagë është 

2,714.00 euro, me kamatë e llogaritur në shumë prej 420.39 euro, duke filluar nga data 01.02.2012, 

duke përfshirë kontributin pensional që duhet paguar në Trustin Pensional në emër të punëtorit 
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shumën prej 159.00 euro, tatimin në paga në shumë prej 301.53 euro, e që bruto i bie të jetë shuma 

prej 3,174.00 me e deri në pagesën plotë si dhe shpenzimet e procedurës në vlerë prej 585.00 euro, 

në afat prej 7 ditësh nga dita marrjes së aktgjykimit e nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. Në 

pikën II ( dy) të dispozitivit e ka refuzuar si të pabazuar kërkesëpadinë në pjesën që ka të bëj me 

kompensimin e të ardhurave për periudhën 01.02.2012 e deri me 30.06.2017 dhe atë shuma neto e 

diferencës në pagë është 4,988.00 euro, me kamatë e llogaritur në shumë prej 509.37 euro, duke 

filluar nga data 01.02.2012, duke përfshirë kontributin pensional që duhet paguar në Trustin 

Pensional në emër të punëtorit shumën prej 291.68 euro, tatimin në paga në shumë prej 554.00 

euro, e që bruto i bie të jetë shuma prej 5,834.00  deri në pagesën e plotë. 

 

Paditësi nëpërmes përfaqësuesit të autorizuar në afat ligjor ka paraqitur ankesë me të cilën e ka 

atakuar pikën II të dispozitivit të aktgjykimit, për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të 

gjendjes faktike dhe aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që gjykata e shkallës 

së dytë ta aprovoj ankesën e paditësit, aktgjykimin e atakuar në pjesën refuzuese ta prish dhe lënda 

t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rishqyrtim dhe rivendosje ose i njëjti të ndryshohet dhe 

kërkesëpadia e paditësit të aprovohet në tërësi si e bazuar.  

 

Ankesë brenda afatit ligjor ka paraqitur edhe e paditura me të cilën e ka atakuar pikën I të 

dispozitivit të aktgjykimit, për shkak të shkeljeve qenësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, aplikimit të gabuar të së 

drejtës materiale dhe vendimit për shpenzimet e procedurës me propozim që gjykata e shkallës së 

dytë ta aprovoj ankesën e të paditurës ndërsa aktgjykimi i atakuar në pjesën aprovuese të 

ndryshohet ashtu që kërkesëpadia e paditësit të refuzohet në tërësi si e pabazuar ose aktgjykimi i 

atakuar të prishet dhe lënda t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim dhe rivendosje. 

 

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 paditësit dhe ankesa e të paditurës janë të bazuara. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi me datë 13.06.2012, në gjykatën e shkallës së parë ka 

paraqitur padi kundër të paditurës Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës, me të cilën ka kërkuar 

nga gjykata që të detyrohet e paditura që paditësit t’ia paguaj ndryshimin e pagës në mes gradës 6 

dhe 5 duke filluar nga data 01.02.2012 deri me datë 30.06.2017 dhe atë shumën neto të diferencës 

në pagë prej 4,988.00 euro, kontributin pensional në shumë prej 291.68 euro, tatimin në paga në 

shumë prej 554.00 euro, interesi që duhet t’i paguhet punëtorit në shumë prej 509.17 euro. 
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Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë, ka mbajtur shqyrtimin kryesor dhe pas 

administrimit të provave të propozuara nga palët ndërgjyqëse ka nxjerrë aktgjykimin e atakuar 

C.nr.2608/12 të datës 13.11.2017  me të cilin e ka aprovuar pjesërisht si të bazuar kërkesëpadinë 

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

 

Në arsyetimin e këtij aktgjykimi gjykata ka theksuar se nga provat e administruara ka gjetur se  

kërkesëpadia e paditësit është e bazuar ngase paditësi dhe e paditura raportin e tyre punëdhënës-

punëmarrës e kanë rregulluar me kontratë duke përcaktuar të drejta dhe detyrime reciproke në mes 

tyre. Ka vlerësuar se kontrata është në harmoni të plotë me dispozitat e Ligjit të Punës përkatësisht 

me dispozitat e nenit 11 të Ligjit të Punës, me të cilin parashihet përmbajtja e kontratës së punës 

dhe se sipas nenit 11. 1.11 kontrata e punës duhet të përmbaj lartësinë e pagës bazë si dhe ndonjë 

shtesë ose të ardhur tjetër, e në rastin konkret palët me kontratë përkatësisht me 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 6 deri në momentin e lidhjes së kontratës së re me dt.31.12.2014. 

Ka theksuar se kushtet e kontratës së lidhur mes paditësit dhe të paditurës, duke përfshirë edhe 

lartësinë e pagës përkatësisht gradën sipas së cilës do të paguhet paga e paditësit janë në harmoni 

të plotë me dispozitat e Ligjit të Punës. Ka shtuar se në rastin konkret kontrata e punës e lidhur në 

mes paditësit dhe të paditurës mund të ndryshoj vetëm me vullnetin e shprehur të dy palëve 

kontraktuese, ndërsa nuk mund të ndryshohen kushtet e kontratës vetëm me shprehjen e një 

anshme të vullnetit të njërës palë, andaj ka vlerësuar se vendimi i atakuar i të paditurës është i 

kundërligjshëm dhe nuk mund të pranohet si pjesë e kontratës përderisa të dy palët nuk pajtohen 

për ndryshimin e kushteve të kontratës. Për lartësinë e kërkesëpadisë ka bërë nxjerrjen e provës 

me ekspertizë financiare nga ekspertja financiare M.M.. 

 

Qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë lidhur me mënyrën e vendosjes sipas aktgjykimit 

të ankimuar si të rregullt dhe të bazuar në ligj nuk e përkrah Gjykata e Apelit, ngase sipas vlerësimit 

të kësaj gjykate aktgjykimi i ankimuar është përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore nga neni 182.2 pika n) dhe l) dhe neni 182.1 lidhur me nenin 160.3 dhe 

4 të LPK-së.  

  

Aktgjykimi i atakuar është i përfshirë në shkelje të dispozitave të procedurës kontestimore nga 

neni 182 paragrafi 2 pika (n) dhe neni 182.1 lidhur me nenin 160.3 e LPK-së ngase dispozitivi i 

aktgjykimit është i paqartë dhe i pa ekzekutueshëm, përkitazi me periudhën kohore dhe shumën e 

gjykuar paditësit në emër të diferencës në pagë për pjesën e aprovuar të kërkesëpadisë së paditësit 

e poashtu edhe përkitazi me periudhën kohore dhe shumën për të cilën është refuzuar kërkesëpadia 

e paditësit, kjo për faktin se në pikën I të dispozitivit të aktgjykimit gjykata e shkallës së parë e ka 

detyruar të paditurën që paditësit t’ia paguaj ndryshimin e pagës në mes gradës 6 dhe 5 duke filluar 

nga data 01.02.2012 deri me datë 31.12.2014 shumën neto prej 2,714.00 €uro, ndërsa në pikën II 

(të dispozitivit) e ka refuzuar si të pabazuar kërkesëpadinë në pjesën që ka të bëj me kompensimin 

e të ardhurave për periudhën 01.02.2012 e deri me 30.06.2017, pra duke përfshirë edhe periudhën 

kohore për të cilën e ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësit dhe atë në shumën prej 4,988.00 €uro 



4 

 

( shumën e tërësishme të lartësisë së kërkesëpadisë ), çka kjo e bënë dispozitivin të paqartë dhe të 

pa ekzekutueshëm. Në këtë drejtim, është kërkesë ligjore që rrjedh nga neni 160 parag.3 i LPK-së, 

që në dispozitivin e aktgjykimit të shënohen saktë vendimet me të cilat aprovohen apo refuzohen 

kërkesat e veçanta të palëve, e të cilat kanë të bëjnë me çështjen kryesore dhe kërkesat aksesore.  

 

Aktgjykimi i ankimuar është përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore nga neni 182.2 pika l) të LPK-së ngase në rastin konkret gjykata e shkallës së parë 

në dispozitivin e aktgjykimit ka vendosur për anulimin e aktvendimit të t ‘paditurës Posta dhe 

Telekomunikacioni i Kosovës nr... i datës ... edhe pse për një kërkesë të tillë të paditësit është 

vendosur nga e njëjta gjykatë me Aktgjykim C.nr.1611/12 të dt. 15.08.2014 i vërtetuar për këtë 

pjesë me Aktgjykimin e Gjykatës së Apelit Ca.nr. 4776/2014 , nga çka rezulton se gjykata e 

shkallës së parë ka vendosur për një kërkesë për të cilën më parë është nxjerrë aktgjykim i formës 

së prerë. 

 

Shkeljet thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182.1 lidhur me nenin 160. 

4 të LPK-së, qëndrojnë për shkakun se kjo gjykatë vlerëson se aktgjykimi i ankimuar nuk përmban 

arsye të mjaftueshme lidhur me faktet vendimtare, të cilat kanë pasur ndikim në mënyrën e 

vendosjes dhe ato arsye të cilat janë dhënë janë të paqarta, kontradiktore dhe në kundërshtim me 

provat shkresore si shkak i të cilave aktgjykimin e ankimuar si të tillë e bëjnë të pa ekzaminueshëm. 

Arsyetimi i bërë nga gjykata se me provat e administruara gjatë shqyrtimit kryesor ka ardhur në 

përfundimin se kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht e bazuar e bazuar dhe pjesërisht e pa 

bazuar, sipas vlerësimit të Gjykatës se Apelit është përfundim pa ndonjë analizë ligjore, sepse 

gjykata e shkallës së parë nuk ka arritur që të sqaroj se me provat e administruara cilin apo cilat 

fakte i ka vërtetuar, pse dhe si i ka vërtetuar ato fakte, po qe së i ka vërtetuar cilën provë apo prova 

konkrete i ka shfrytëzuar dhe çka është më e rëndësishmja nuk ka arritur të sqaroj dhe arsyetoj se 

cili ka qenë vlerësimi i gjykatës rreth atyre provave të nxjerra dhe administruara, e kjo paraqet 

shkelje të dispozitës së nenit 160.4 të LPK-së. 

 

Si rrjedhojë, për shkak të mangësive të evidentuara më lartë, e që i referohen shkeljes së 

dispozitave të ligjit të procedurës kontestimore, gjykata e shkallës së dytë ka vlerësuar se nuk janë 

krijuar kushtet ligjore që të mund të ndryshohet aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë, por është 

dashur që të prishet aktgjykimi i atakuar dhe lënda të kthehet në rigjykim dhe rivendosje. 

 

Në riprocedurë gjykata e shkallës së parë udhëzohet që të veprojë sipas vërejtjeve të gjykatës së 

shkallës së dytë, ashtu që pas administrimit të provave të propozuara nga palët ndërgjyqëse, të 

vërtetojë drejtë dhe në mënyrë të plotë gjendjen faktike e pastaj duke zbatuar dispozitat ligjore të 

së drejtës materiale do të ketë mundësi që të bie një vendim të drejtë dhe të bazuar në ligj. 

Në fund udhëzohet gjykata e shkallës së parë që me rastin e përpilimit të aktgjykimit, t’i ketë 

parasysh kërkesat ligjore që rrjedhin nga dispozitat e nenit 160 të LPK-së. Në çdo rast veprimet 

dhe vendimet e gjykatës duhet të jenë në harmoni me dispozitat ligjore dhe standardet e gjykimit 

të drejtë. 
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Nga të cekurat me lart, e në mbështetje të dispozitave nga neni 194 dhe 195 parag.1 pika (c) e 

LPK-së, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

                                  GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.1639/19, datë 13.01.2023 

 

              Kryetarja e kolegjit 

                                                                                                       Halide Reka d.v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


