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                                                Rev.nr.138/2016 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Shukri Sylejmani, 

kryetar, Nazmije Ibrahimi dhe Emine Kaçiku, anëtare, në çështjen juridike të paditësit S.S., nga 

Prishtina, të cilin e përfaqësojnë avokatët H.K. dhe S,N., nga Prishtina, kundër të paditurës PTK 

sh.a. në Prishtinë, për  pagesën e diferencës së pagës,  lidhur me revizionin e të paditurës të 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.1223/2013, datë 

25.01.2016, në seancën e kolegjit të mbajtur më  17.05.2016, mori këtë: 

 

     A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

Refuzohet si i pabazuar revizioni i të paditurës, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës 

së Apelit të Kosovës, Ac.nr.1223/2013, datë 25.01.2016. 

 

     A  r  s y  e  t  i  m  i 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.1223/2013, datë 25.01.2016, 

është refuzuar si e pabazuar ankesa e të paditurës dhe është vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore Prishtinë, C.nr.575/2011, datë 05.02.2013, me të cilin është aprovuar si e bazuar 

kërkesëpadia e paditësit dhe është detyruar e paditura që, në emër të diferencës së pagës dhe 

bonuseve nga grada 13 në 12, t’i paguajë atij shumën e përgjithshme prej 7.459,30 € për 

periudhën prej datës 23.12.2009 gjer më  31.08.2012, mbi të cilën shumë është llogaritur kamata, 

dhe shumën prej 1.144,40 €, në emër të diferencës së kursimeve për kontributet pensionale, si 

dhe shpenzimet e procedurës në shumën prej 486,96 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga 

dita e pranimit të këtij aktgjykimi. 

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, e paditura me kohë ka paraqitur 

revizion, për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe 

zbatimit të gabuar të së drejtës materiale,  me propozimin që revizioni të pranohet dhe të dy 

aktgjykimet e lartpërmendura të prishen, kurse lënda t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë për 

rigjykim ose të ndryshohen dhe kërkesëpadia e paditësit të refuzohet si e pabazuar.  
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Gjykata Supreme e Kosovës shqyrtoi aktgjykimin e goditur me revizion  në kuptim të 

nenit 215 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), dhe konstatoi: 

Revizioni i të paditurës është i pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi ka qenë i punësuar tek e paditura sipas 

kontratës së punës , për kohë të caktuar  prej 3 vjetësh, duke filluar nga data 15.09.2009, në 

vendin e punës koordinator rajonal për qasje në rrjetin me fije optike, për të cilin vend pune me 

këtë kontratë është parashikuar paga sipas gradës 13. E paditura, me vendimin nr.96/10 datë 

08.01.2010,  paditësit ia zbret gradën e punës nga 13 në 12. Kundër këtij vendimi paditësi ka 

paraqitur ankesë,  të cilën Komisioni për ankesa, me vendimin nr... datë ..., aprovon dhe vendos 

që paditësit t’i ndërrohet grada e punës nga  12 në 13. Paditësi i ishte drejtuar me shkrim të 

paditurës për të bërë pagesën sipas vendimit të komisionit të ankesave, mirëpo e paditura nuk ia 

ka paguar këtë diferencë të pagës, kështu që  në datën 15.03.2011 i  drejtohet me padi gjykatës 

që ta detyrojë të paditurën që t’ia paguajë atij diferencën kontestuese të pagës në tërësi, sipas 

kontratës së punës. 

Nisur nga kjo gjendje faktike e vërtetuar, gjykata e shkallës së parë gjeti se kërkesëpadia 

e paditësit është e bazuar, prandaj detyroi të paditurën që t’i paguajë atij diferencën e pagës sipas 

gradës 13, në shumat e precizuara  në dispozitiv të aktgjykimit të saj, pasi  gjeti se e paditura, 

duke ia ulur paditësit gradën nga 13 në 12 në mënyrën e përshkruar më lart, ka vepruar në 

kundërshtim me kontratën e punës, pa marrë pëlqimin e paditësit për ndërrimin e kushteve të 

kontratës.  

Gjykata e shkallës së dytë, duke vepruar në procedurën ankimore, e  ka refuzuar si të 

pabazuar ankesën e të paditurës dhe e ka vërtetuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, 

duke i pranuar si të bazuara të gjitha konstatimet faktike dhe juridike të saj. Për më tepër, gjykata 

e shkallës së dytë gjeti se ndërrimi i gradës në kundërshtim me kontratën e punës dhe pa 

pëlqimin e punonjësit, si palë kontraktuese, nuk mund të bëhet me një vendim të drejtorit 

menaxhues. 

Nisur nga një gjendje e tillë faktike, Gjykata Supreme e Kosovës e pranon si të bazuar 

qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së dytë dhe të asaj të shkallës së parë për pranimin si të 

bazuar të kërkesëpadisë së paditësit , pasi aktgjykimet e këtyre gjykatave nuk janë marrë me 

shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore  dhe as me zbatim të gabuar të së 

drejtës materiale. Për më tepër, gjykata e revizionit vlerëson se aktgjykimet e lartpërmendura nuk 
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përfshihen me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore  të cilat kjo Gjykatë i 

vëren sipas detyrës zyrtare.  

Objekt shqyrtimi në gjykatën e revizionit ishin pretendimet e revizionit përkitazi me 

shkeljet thelbësore të dispozitave procedurale  parashikuar nga neni 182.2 pika (n) LPK, të cilat  

u refuzuan si të pabazuara, ngase  aktgjykimet e përmendura nuk përfshihen me të meta e 

paqartësi as në dispozitiv, as në arsyetimin e tyre, por përkundrazi, ato janë të qarta, nuk 

përmbajnë të meta e paqartësi, ndërsa në arsyetim janë dhënë arsye të mjaftueshme lidhur me 

faktet juridikisht të vlefshme për gjykim të drejtë të kësaj çështjeje juridike, të cilat janë 

plotësisht të pranueshme edhe për gjykatën e revizionit. 

Qëndron fakti se në raste të tjera të ngjashme gjykata e shkallës së dytë, në kolegje të 

ndryshme ka vendosur ndryshe, mirëpo secili aktgjykim i gjykatës së shkallës së dytë, në mënyrë 

të veçantë,  mund t’i nënshtrohet procedurës së revizionit dhe në këtë mënyrë, përmes vendimit 

gjyqësor të gjykatës së revizionit mënjanohen vendimmarrjet e ndryshme të gjykatës së shkallës 

së dytë për situata të njëjta . Për më tepër, Gjykata Supreme nuk mund ta pranojë si të bazuar 

faktin e pretenduar në revizion se, në një rast tjetër identik, gjykata e revizionit, me aktgjykimin 

Rev.nr.154/2012, datë 07.06.2013, e ka refuzuar kërkesëpadinë e paditësit për pagesën e 

diferencës së pagës. Ky pretendim i revizionit nuk qëndron, ngase në rastin e pretenduar paditësi, 

pas gjashtë vjetëve, ka kërkuar t’i paguhet diferenca përkatëse e pagës,   kërkesë kjo që ishte  

parashkruar në kuptim të nenit 87 të Ligjit të Punës. Sikurse shihet, nuk bëhet fjalë për një rast të 

njëjtë, pra as për cenim të parimit të barazisë së palëve para ligjit.    

Objekt shqyrtimi në gjykatën e revizionit ishin edhe pretendimet e revizionit për zbatim 

të gabuar të së drejtës materiale, parashikuar nga nenet 78 dhe 79 të Ligjit të Punës. Sipas të 

paditurës, kërkesëpadia me të cilën paditësi ka kërkuar pagimin e diferencës kontestuese të pagës 

është parashkruar. Gjykata Supreme vlerëson se në këtë rast paditësi nuk është vonuar me 

paraqitje të padisë, sepse kontesti ka të bëjë me pagimin e diferencës së pagës për shkak të një 

vendimi arbitrar të kundërligjshëm të së paditurës për ulje të pagës, vendim ky që, në fakt, është 

ndryshuar me vendimin e Komisionit të ankesave, pasi që paditësit i është pranuar si e bazuar 

ankesa dhe kërkesa për pagim sipas  gradës  së parashikuar në kontratën e punës,  për të cilën 

kërkesë në kuptim të nenit 87 të Ligjit të Punës afati i parashkrimit është 3 vite dhe jo që, siç 

pretendohet në revizion, afati për paraqitje të padisë për paditësin duhet të llogaritet në pajtim me 

nenin 78 dhe 79 të Ligjit të Punës.  Në këtë drejtim, u refuzuan si të pabazuara edhe pretendimet 

e tjera të revizionit, sipas të cilave vendimi i Komisionit të ankesave paska karakter 
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rekomandues. Kjo nuk qëndron, ngase ky Komision ka vendosur sipas ankesës së paditësit 

kundër vendimit të kryeshefit ekzekutiv për emërimin e paditësit në të njëjtin vend pune, por me 

gradë më të ulët dhe, për më tepër, nga përmbajtja e këtij vendimi të komisionit të ankesave nuk 

rezulton që ai vendim të ketë karakter rekomandues. 

 Gjykata Supreme e Kosovës vlerëson se i punësuari, në pajtim me  nenin 55 pika 1 dhe 2 

të Ligjit të Punës, ka të drejtën e pagës që i caktohet  me kontratë të punës në përputhje me 

Ligjin e Punës, kontratën kolektive dhe aktin e brendshëm të punëdhënësit. Paga e paditësit, 

sipas kontratës së punës të lidhur në pajtim me nenin  11.1.8 të Ligjit të Punës, ishte caktuar 

sipas gradës 13, prandaj ulja e saj nën këtë gradë, pa pëlqimin e paditësit, është në kundërshtim 

me nenin 4 të kontratës së punës dhe me dispozitat e lartpërmendura ligjore. 

 Për arsyet e paraqitura më lart dhe në pajtim me nenin 222 të LPK, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

   GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

       Rev.nr.138/2016 datë 17.05.2016 

 

 

         Kryetar i kolegjit, 

         Shukri Sylejmani 

 


