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GJYKATA SUPREME E KOSOVËS  kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Gyltene 

Sylejmani, kryetare,Erdogan Haxhibeqiri dhe Mr.sc Muhamet Rexha, anëtarë, në 

çështjen juridike të paditëses E. R. nga Fushë Kosova, të cilin e përfaqëson F.Sh., 

avokat nga Prishtina,  kundër të paditurës Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës sh.a. 

në Prishtinë, për pagesës e diferencës së pagës, duke vendosur përkitazi me revizionin e 

të paditurës, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

Ac.nr.3533/2013 datë 12.maj.2016, në seancën e kolegjit të mbajtur më  13 tetor 2016, 

mori këtë: 

 

  A K T GJ Y K I M 

 

  

REFUZOHET si i pa bazuar revizioni i të paditurës Posta dhe Telekomunikacioni i 

Kosovës me seli në Prishtinë, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës, Ac.nr.3533/2013 datë 12.maj.2016.   

 

                                                A  r  s  y  e  t  i  m  i  

 

Me aktgjykimin  e Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.3533/2013 datë 

12.maj.2016, refuzohet si e pabazuar ankesa e të paditurës Posta dhe Telekomunikacioni  

i Kosovës PTK sh.a, me seli në Prishtinë dhe vërtetohet aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore Pejë-Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.389/2012 datë 13.6.2013,përkitazi 

me pjesën e kërkesëpadisë që ka të bëjë me pagesën e ndryshimi të pagës në mesë ne 

mes të gradës 4 dhe 7, duke përfshirë bonusin për periudhën prej datës 21.8.2008 deri 

më datë 5.2.2012,në shumë prej 11.710,07euro, ndërsa pjesa që ka të bëjë normën e 

kamatës 3.5%, ndryshohet ashtu që detyrohet e paditura që paditëses t’ia paguajë 

kamatën të cilën e paguajnë bankat afariste në Kosovë sikurse për mjetet e deponuara pa 

destinim të caktuar, për një vit, duke filluar na data e marrjes së aktgjykimit të gjykatës 

së shkallës së parë 13.6.2013, e deri në pagesën definitive.  

 

Kundër aktgjykimit të shkallës së dytë, në afat ligjor revizion ka paraqitur e paditura, 

për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe zbatimit 
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të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që aktgjykimet e të dy gjykatave  të 

ndryshohen dhe të refuzohet kërkesëpadia e paditësit apo të prishen dhe lënda të kthehet 

në rigjykim në gjykatën e shkallës së parë. 

 

Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur në kuptim të nenit 

215 të LPK, ka gjetur se: 

 

        Revizioni i të paditurës është i pabazuar. 

 

Nga provat e administruara rezulton se sipas kontratës së punës paditësja ka qenë e caktuar 

në vendin e punës nëpunëse e këmbimeve postare. Në mënyrë të pa kontestueshme është 

provuar fakti se paditësja ka krye  punët dhe detyrat e punës si bashkëpunëtore e filialës në 

kuadër të Departamentit të Filialës dhe atë autorizim të menaxheres së këtij departamenti, 

për të cilën pozitë është caktuar grada 7, ndërsa e njëjta për këtë punë është kompensuar 

duke e realizuar pagën sipas gradës 4,të cilën pagë e realizonte sipas kontratës së punës për 

pozitën nëpunëse e këmbimeve postare. Komisioni i ankesave i të paditurës, lidhur me 

ankesën e paditëses për sistemim adekuat në vendin e punës, me vendimin e datës 

17.3.2009, Nr.01-1077/2009, kishte aprovuar ankesën e paditëses duke vendosur që 

paditësja të sistemohet në pozitën konform punëve që i kryen, dhe ti kompensohet në 

mënyrë retroaktive dhe në të ardhura sipas gradës për vendin dhe detyrat e punës ku do të 

sistemohet. Ky vendim i të paditurës nuk është implementuar sa i përket kompensimit 

pavarësisht se nga provat e administruara rezulton se paditësja deri në pensionim ka kryer 

punët dhe detyrat e punës si bashkëpunëtore e filiales.  

   

Gjykata e shkallës së parë, ka konkluduar se paditësja ka kryer  punët dhe detyrat e 

punës Bashkëpunëtore e filiales për të cilën vend të punës  ishte paraparë grada 7 dhe mbi 

këtë bazë ka vlerësuar se qëndron detyrimi i të paditurës  t’ia paguaj paditëses  diferencën  

të ardhurave personale prej gradës 4 në gradën 7 për periudhën prej datës 21.8.2008 deri 

më datë 5.2.2012,në shumë prej 11.710,07euro, të cilën e ka  vërtetuar eksperti financiar.  

 

Gjykata e shkallës së dytë, në procedurën ankimore ka vërtetuar aktgjykimin e shkallës 

së parë duke pranuar në tërësi konstatimet faktike dhe vlerësimin juridikë të gjykatës së 

shkallës së  parë si të drejtë dhe të ligjshëm  përkitazi me të drejtën e paditëses lidhur me 
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kompensimin e diferencës së të ardhurave personale  dhe në këtë pjesë ankesën e të 

paditurës e ka refuzua, ndërsa ka ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë 

përkitazi me lartësinë e normës së kamatës dhe ka vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit.  

 

               Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se gjykata e shkallës së dytë në bazë të gjendjes 

faktike të vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë drejt ka zbatuar dispozitat e procedurës 

kontestimore dhe të drejtën materiale kur ka miratuar si të bazuar kërkesëpadinë e 

paditëses. Aktgjykimi i goditur nuk përmban shkelje thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore të cilat kjo Gjykatë i vlerëson sipas detyrës zyrtare.  

 

Në mbështetje të gjendjes së përshkruar të çështjes kjo Gjykatë gjen se gjykata e 

shkallës së dytë ka dhënë argumente të mjaftueshme në mbështetje të konstatimit të saj 

lidhur me aktgjykimin e goditur. Faktet të cilat i ka vlerësuar gjykata e shkallës së dytë nuk 

vihen në pyetje në thëniet në revizion, provat tjera të analizuara më hollësisht nga gjykata 

e shkallës së dytë e materializojnë konstatimin e asaj të fundit në lidhje me zbatimin e të 

drejtës materiale me rastin e refuzimit të ankesës së paditurës. Kjo nga fakti se, paditësja 

në periodën kontestuese ka kryer punët dhe detyrat e punës si bashkëpunëtore e filialësë në 

kuadër të departamentit të Fialialës dhe atë me autorizimin  të menaxheres së këtij 

departamentit, për këtë pozitë është caktuar grada 7,ndërsa e njëjta për këtë  punë është 

kompensuar  dhe ka realizuar pagë sipas gradës 4 të cilën e realizonte sipas kontratës së 

punës nëpunëse e këmbimeve postare e që kjo mënyrë e pagesës  është në kundërshtim me   

dispozitën e nenit nenit 49 të Ligjit  mbi bazat e së drejtës nga marrëdhënia e punës, ku  

është përcaktuar  se punëtorit i takon e drejta  në të ardhura personale  ku është e 

përcaktuar se i punësuari ka të drejtë  në pagë e cila përcaktohet me kontratë të punës  dhe 

se sipas punës së kryer.   

 

Përndryshe, për arsye të dhëna kjo Gjykatë I cilëson sit ë pa bazuara parashtrimet në 

revizion lidhur me zbatimin e gabuar të së drejtës material nga se gjykata e shkallës së dytë 

, për qëndrimin e vetë ka dhënë arsye të mjaftueshme bindëse faktike dhe juridike për 

vendosjen e drejtë të kësaj çështje juridike që janë të pranueshme edhe për këtë gjykatë.             

 

Nuk qëndrojnë thëniet e revizionit se kemi të bëjmë me kërkesën e parashkruar për 

pagesën e diferencës së pagave  për periodën prej 21.8.2008 e gjerë me 5.2.2012 në kuptim 
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të nenit  372 të LMD, i cili ishte në fuqi në kohën e parashtrimit të padisë  për faktin se, në 

rastin konkret aplikohet instituti i ndërprerjes së parashkrimit ( 387 LMD), pasi që 

Komisioni i ankesave i të paditurës, me vendimin e datës 17.3.2009, Nr.01-1077/2009, 

kishte aprovuar ankesën e paditëses duke vendosur që paditësja të sistemohet në pozitën 

konform punëve që i kryen, dhe të kompensohet në mënyrë retroaktive dhe në të ardhura 

sipas gradës për vendin dhe detyrat e punës ku do të sistemohet. 

 

  Parashtrimet në revizionin se aktgjykimi i atakuar është përfshirë me shkelje thelbësore 

të dispozitave të procedurës kontestimore nga dispozita e nenit 214 par 1pika a) dhe b) e 

lidhur me nenin 182 par 1 dhe 2 të LPK-së, janë pretendime të pabazuara dhe të 

paqëndrueshme dhe si të tilla janë refuzuar për arsye se, dispozitivi i aktgjykimit të goditur 

është i qartë dhe jo i përfshirë me kundërthënie dhe në përputhje të plotë me arsyetimin, 

kurse në arsyetim janë dhënë arsye të plota të mjaftuara për të gjitha faktet relevante të 

vlefshme për gjykim të kësaj çështjeje juridike.   

            

 Thëniet tjera në revizion janë përsëritje e të dhënave në ankesë  ku për të gjitha  këto 

fakte relevante gjykata e shkallës së dytë ka dhënë arsye të çarta dhe bindëse që janë të pa 

pranueshme edhe për këtë gjykatë. 

             

  Nga sa u tha më sipër e me zbatimin e dispozitës së nenit 222 të LPK-së, u vendos si 

në dispozitiv të aktgjykimit. 

                                                                      

                                                                                                

                                                                                                      

                                  GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

                                Rev.nr. 247/2016, më 13 tetor 2016 

 

                                 Kryetare e kolegjit, 

                                                                                              Gyltene Sylejmani  
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