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

kryetar, Erdogan Haxhibeqiri dhe Emine Kaçiku, anëtarë, në çështjen juridike të paditëses N.A. 

nga Prishtina, të cilën e përfaqëson i autorizuari N. H., avokat nga Prishtina, kundër të paditurës 

Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës, në Prishtinë, për shkak të pagesës së diferencës në 

pagë, duke vendosur sipas revizionit të autorizuarit të paditëses, të paraqitur kundër aktgjykimit 

të Gjykatës së Apelit në Prishtinë, CA.nr.2142/2014 datë 28.10.2016, në seancën e kolegjit të 

mbajtur më 8 mars 2017, merr këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 Refuzohet si i  pabazuar revizioni i të autorizuarit të paditëses, i paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit në Prishtinë, CA.nr.2142/2014 datë 28.10.2016. 

 

          A r s y e t i m i 

 

 Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit në Prishtinë, CA.nr.2142/2014 datë 28.10.2016, (i 

cili gabimisht është shënuar si aktvendim, pra fjala është për gabim teknik) është refuzuar si e 

pabazuar ankesa e të autorizuarit të paditëses dhe është vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Prishtinë, C.nr.2516/2011 datë 11.10.2013 me të cilin është refuzuar si e pabazuar 

kërkesëpadia e paditëses që të detyrohet e paditura që për periudhën prej datës 1 prill 2010 deri 

më 31 korrik 2013, t’ia paguaj diferencën e pagës në mes të gradës X dhe XI, në neto shumën 

prej 5.502,40 €, diferencën e bonuseve në lartësi prej 249,18 €, kontributin në trust pensional në 

shumë prej 262  €,  tatimin në të ardhura në shumën prej 475,60 €, dhe  kamatën ligjore për 

periudhën e lartpërmendur në shumën prej 195,37 €, ndërsa në të ardhmen edhe diferencën e 

pagës mujore deri sa të jetë në fuqi kontrata e punës. Për shpenzimet  procedurale është vendosur 

që secila palë t’i bartë shpenzimet e veta të procedurës. 

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, i autorizuari i paditëses me kohë ka 

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

lartpërmendura dhe kërkesëpadia e paditëses të aprovohet si e bazuar. 

Gjykata Supreme e Kosovës, në kuptim të nenit 215 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore (LPK) shqyrtoi aktgjykimin e goditur me revizion dhe gjeti se: 

Revizioni i të autorizuarit të paditëses është i pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se në mes të palëve procedurale nuk është kontestuese se 

paditësja si punëmarrëse kishte lidhur kontratë pune tani me punëdhënësin-këtu të paditurën, në 

kohë të pacaktuar që nga data 15.12.2009, në vendin e punës “Zyrtare e thesarit” me një pagë të 

përcaktuar sipas lartësisë së gradës XI, ndërsa më datë 22.4.2010, me punëdhënësin e njëjtë, 

paditësja kishte lidhur kontratë të re pune për të njëjtin vend pune por tani me pagë  sipas gradës 

X. 

Në një gjendje faktike të vërtetuar kësi soji, gjykata e shkallës së parë ka gjetur se 

kërkesëpadia e paditëses për pagesën e diferencës së pagës në mes të gradës XI dhe X, duke 

filluar nga lidhja e kontratës së fundit, është e pabazuar sepse paga e caktuar sipas gradës X 

bazohej në kontratën në fuqi të lidhur në mes të palëve. 

Gjykata e shkallës së dytë në procedurë ankimore ka refuzuar si të pabazuar ankesën e të 

autorizuarit të paditëses, për të njëjtat shkaqe dhe arsye të dhëna nga ana e gjykatës së shkallës së 

parë, duke përfunduar se sipas nenit 55.1 të Ligjit të punës, i punësuari ka të drejtë në pagë e cila 

përcaktohet me kontratën e punës në pajtim me këtë Ligj, kontratën kolektive, dhe aktin e 

brendshëm të punëdhënësit. Në rastin konkret, paditëses i është caktuar paga sipas gradës X në 

bazë të kontratës së punës e në pajtim me këtë dispozitë ligjore. 

Në një gjendje të tillë të çështjes, Gjykata Supreme e Kosovës pranon si të bazuar 

qëndrimin juridik të  dy gjykatave të shkallës më të ulët lidhur me refuzimin si të pabazuar të 

kërkesëpadisë së paditëses, duke pranuar si të bazuara të gjitha konstatimet faktike dhe juridike 

të këtyre gjykatave, ngase aktgjykimet e tyre nuk përfshihen ne shkelje thelbësore të dispozitave 

të procedurës kontestimore në të cilat gjykata e revizionit në kuptim të nenit 215 të LPK-së 

kujdeset sipas detyrës zyrtare, e as me zbatim të gabuar të së drejtës materiale. 

Në revizionin e të autorizuarit të paditëses, vetëm në mënyrë të përgjithshme thuhet se 

aktgjykimet e gjykatave përmbajnë shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore 
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pa u sqaruar konkretisht se cilat janë ato, andaj kjo Gjykatë konstaton  se janë të pabazuara 

thëniet në revizion përkitazi me shkeljet thelbësore të dispozitave procedurale. 

Në revizion thuhet se me rastin e refuzimit të kërkesëpadisë së paditëses gabimisht është 

zbatuar e drejta materiale, nga se në një rast të njëjtë sipas aktgjykimit të gjykatës së revizionit 

Rev.nr.236/16 datë 14.9.2016, paditësit i njihet e drejta në diferencë page, ndërsa në rastin 

konkret paditëses një e drejtë e ngjashme nuk i njihet. Ky pretendim i revizionit, është i pabazuar 

për faktin rasti konkret nuk është i njëjtë me rastin në lëndën sipas revizionit Rev.nr.236/16, nga 

se në lëndën sipas revizionit Rev.nr.236/16 paditësit i është zvogëluar grada e pagës me vendim 

të njëanshëm të PTK-së, ndërsa në rastin konkret paditëses i është caktuar paga sipas kontratës të 

cilën e ka nënshkruar vet paditësja, me ç’ rast ajo është pajtuar duke vënë nënshkrimin në atë 

kontratë pune, për pagën e caktuar sipas gradës X, kështu që lartësia  e gradës së punës e 

kontraktuar me këtë kontratë, nuk mund të ndryshohet njëanshëm, pa pëlqimin e palëve 

kontraktuese. 

Për më tepër, pretendimi i revizionit se paditëses duhet t’i pranohet diferenca në pagë në 

mes gradës XI dhe X, është i pabazuar për faktin se në bazë të nenit 55.1 të Ligjit të Punës të 

Republikës së Kosovës, i punësuari ka të drejtë në pagë e cila përcaktohet me kontratën e punës 

në pajtim me këtë Ligj, kontratën kolektive dhe aktin e brendshëm të punëdhënësit. Paditëses i 

është caktuar paga në bazë të kontratës së punës në përputhje me këtë dispozitë ligjore, kjo 

kontratë është në fuqi dhe prodhon efekt juridik në mes të palëve të cilat e kanë lidhur këtë 

kontratë, andaj pretendimet e revizionit për ndryshimin e njëanshëm të saj në atë kuptim që të 

pranohet lartësi më e madhe e pagës se sa që është caktuar me këtë kontratë, janë të pabazuara. 

Për arsyet e paraqitura më lartë, në bazë të nenit 222 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË 

Rev.nr.1/2017, datë 8 mars 2017 

 

 

        Kryetari i kolegjit, 

        Shukri Sylejmani 

 

  


