
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

 
GJYKATA THEMELORE PEJË 

 

1 (4)  

 2
0

2
0

:1
4

3
3

9
2

 

Numri i lëndës: 2020:143391 

Datë: 21.05.2021 

Numri i dokumentit:     01799950 

       

    C.nr. 596/20 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË, Gjyqtari Fatmir Baloku, në çështjen juridiko-civile 

kontestimore të paditësit M. H. nga ...... të cilën e përfaqëson D. L. av. nga Prishtina, kundër 

të paditurës Posta dhe Telekomi i Kosovës – njësia Tik Sh. A. Prishtinë, të cilën e përfaqëson 

i autorizuari G. L. nga Peja, me bazë juridike  kompensim i diferencës së pagave, vlera e 

kontestit 8,831,54 euro, pas përfundimit të seancës së shqyrtimit kryesorë me datë 

28.04.2021, jashtë seancës me datë 21.05.2021, bie këtë: 

 

A   K   T   G J   Y   K   I   M 

 

I.PJESËRISHT APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditësit M. H. nga Peja. 

 

II.DETYROHET  e paditura Posta dhe Telekomi i Kosovës – njësia Tik Sh. A. Prishtinë  që 

paditësit M. H. t’ia paguajë në emër të ndryshimit të pagës në mes të gradës 13 dhe 12  për 

periudhën kohore prej datës 01.02.2012 e gjerë më 31.08.2012, shumën bruto të pagës  - 

diferencës prej 1,769.55 euro, neto të pagës  prej  1.512.97 euro, nga e cila shumë ndalet në 

burim kontributi pensional  në shumën prej 88.48 euro dhe tatim në burim 168.11 euro dhe 

kamata e llogaritur në shumën prej 961.51 për periudhën nga data 01.09.2012 e gjerë me 

datën 31.10.2020, e gjithsejtë shumën prej 2474.48 euro , si dhe shpenzimet e procedurës në 

shumë prej 240 euro,  e të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e dorëzimit të aktgjykimit, 

e nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

III.REFUZOHET pjesa e kërkesëpadisë së paditësit me të cilën ka  kërkuar që të detyrohet e 

paditura Posta dhe Telekomi i Kosovës – njësia Tik Sh. A. Prishtinë,  t’ia kompensoj në emër 

të ndryshimit të pagës në mes të gradës 13 dhe 12 për periudhën prej 01.09.2012 e gjer më 

datën 31.08.2015, edhe atë shumën prej 6,357.06 euro , me kamatë ligjore prej 8 % prej datës 

01.09.2015 e deri në pagesën definitive si  dhe shpenzimet e procedurës kontestimore mbi 

shumën e gjykuar në lartësi prej 705 euro,  si e pabazuar. 

 

    A   r   s   y   e   t   i  m 

 

Paditësi në këtë gjykatë me datë 23.04.2012 ka parashtruar padi kundër të paditurës, duke 

kërkuar që të anulohet aktvendimi nr.01-1040-1296/2012 i datës 07.03.2012, me të cilin 
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vendim paditësit i caktohet lartësia e të ardhurave personale sipas gradës 12 dhe kompensimi 

i diferencës së pagës  për shkak të ndryshimit të gradave nga  13 në 12. 

E autorizuara e të paditurës në afatin e paraparë ligjor  ka parashtruar përgjigje në padi  duke 

kërkuar që me aktvendim të hudhet si e pasafatshme padia dhe kërkesëpadia e paditësit, apo 

të refuzohet në tërësi si e  pabazuar . 

 

Gjykata Themelore në Pejë me aktgjykimin C.nr.280/12 datë 25.03.2014,  ka aprovuar si të 

bazuar kërkesëpadinë e paditësit duke anuluar aktvendimin nr.01-1040-1296/2012 të datës 

07.03.2012 dhe detyruar të paditurën që në emër të  ndryshimit të pagës në mes të gradës 13 

dhe 12 të paguajë shumën prej 7,940.21 euro , ndërsa i autorizuari i palës së paditur  ka 

parashtruar ankesë  për shkaqe të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore,  konstatimit të  gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar 

të drejtës materiale. 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit AC.nr.1815/2014 është vërtetuar pjesërisht Aktgjykimi 

i Gjykatës Themelore në Pejë C.nr.280/12 i datës 25.03.2014 për pjesën e kërkesëpadisë që 

ka të bëjë me anulimin e aktvendimit  të të paditurës nr.01-1040-1296/2012 i datës 

07.03.2012, ndërsa për pjesën e detyrimit të të paditurës për ndryshim të pagës në mes të 

gradës 13 dhe 12 për periudhë kohore prej 01.02.2012 – 31.01.2014 është kthyer në rigjykim 

dhe rivendosje. 

 

Gjykata Themelore në Pejë me aktgjykimin C.nr.1020/16 datë 10.07.2017,  ka aprovuar si të 

bazuar kërkesëpadinë e paditësit duke e detyruar të paditurën  që në emër të ndryshimit të 

pagës në mes të gradës 13 dhe 12 për periudhën 01.02.2012 gjer më datën 31.08.2015 të  

paguajë shumën prej 7697 euro. 

 

Me aktgjykimin  e Gjykatës së Apelit AC.nr.3536/2017 aprovohet si e  bazuar ankesa e të 

paditurës Posta dhe Telekomi i Kosovës sh.a. Prishtinë  dhe lënda kthehet në rigjykim dhe 

vendosje. 

 

Gjykata Themelore në Pejë me datën  28.04.2021 ka mbajtur seancën e  shqyrtimit kryesorë  

në të cilën të pranishëm ishin e autorizuara e paditësit dhe i autorizuari i palës së paditur. 

E autorizuara e palës paditëse në seancën e shqyrtimit kryesorë dhe në fjalën përfundimtare 

deklarojë se: mbetem në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë dhe po ashtu mbetem pranë 

të gjitha parashtresave , propozimeve dhe provave të dorëzuara më parë. I kërkojmë 

shpenzimet e procedurës për çka gjykatës do ti dorëzojmë listën e shpenzimeve. 

 

I autorizuara i palës së paditur në fjalën përfundimtari deklarojë : mbesim në tërësi pranë 

thënieve nga seancat e kaluara si dhe fjalës përfundimtare të datës 14.06.2017. 

 

Gjykata në ri procedurë ka bërë leximin e provave të nxjerra më herët dhe  ka bërë nxjerrjen 

e plotësim ekspertizës së ekspertit financiar  U. S. të datës 02.11.2020. 
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Pas vlerësimit të provave veç e veç e të gjitha në lidhshmëri reciproke e në kuptim të nenit 

8 të LPK-së, gjykata arriti në përfundim se në këtë çështje juridiko- kontestimore duhet 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi,  e nga arsyet si  vijon : 

Nga provat  e administruara gjykata ka gjetur se paditësi në cilësinë e punëmarrësit  dhe e 

paditura në cilësinë e punëdhënësit   kanë lidhur kontratë nr.01-2880-44/2011 në kohë të 

caktuar për periudhën e punësimit 01.06.2011 -02.09.2012.Sipas kontratës së punës paditësi 

pranë të paditurës përcaktohet se do të kryejë detyrat e punës Menaxher i Telekomit në 

njësinë Telekomi i Kosovës Sh.A. në Pejë. Sipas nenit 5 të Kontratës së Punës përcaktohet se  

të punësuarit i caktohet paga bazë për punën të cilën e kryen në lartësi të gradës 13 sipas 

vendimit të bordit të përkohshme të drejtorëve të PRK-së nr.01-1630/05 të datës 28.02.2005 

së paku një herë në muaj e cila nuk mund të jetë më e ulët se paga minimale.  

 

E paditura me vendimin nr.1040-1296/20125 të datës 07.03.2012 paditësit  i cakton të 

ardhura personale mujore në lartësi të gradës 12 sipas strukturës së gradave , duke i ulë 

paditësit gradën nga 13 në 12, ashtu që  ky vendim sipas të paditurës implementohet nga data  

01.02.2012 dhe konsiderohet pjesë përbërëse e kontratës së punës nr.01-2880-44 të datës 

20.10.2011, ashtu që ky vendim ka ardhur pas shkresës së Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik 

drejtuar Kryetarit të Bordit të Drejtorëve  i cili ka rekomanduar që niveli i përgjithshëm i 

shpenzimeve per personelin në raport me të hyrat e përgjithshme të PTK-së  për vitin 2012 

duhet të jetë jo më shumë se 20 %. 

 

Pasi që gjykata vërtetojë këtë gjendje faktike gjeti se kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht 

e bazuar sepse raporti i paditësit me të paditurën është rregulluar me kontratë duke u 

përcaktuar të drejtat dhe detyrimet në mes tyre. Me ligjin e punës përkatësisht në nenin 11.8 

të këtij ligji përcaktohet se ‘’kontrata e punës duhet të përmbajë lartësinë e pagës bazë si dhe 

ndonjë shtesë ose të ardhur tjetër’’, ashtu që në kontratën e punës të cilën palët e kanë lidhur 

në mes veti është përcaktuar paga bazë për punën të cilën e kryen i punësuari për 

punëdhënësin në lartësinë e gradës 13. 

 

Prandaj  baza juridike e kërkesëpadisë është krijuar me anulimin e vendimit të të paditurit 

me nr.01-1040-1296/2012 të datës 07.03.2012 (i cili vendim në këtë pikë është vërtetuar edhe 

me Aktgjykimin paraprak të Gjykatë së Apelit  të Kosovës A.c.nr.1815/2014  datë 

31.10.2016). 

 

Lartësinë e kërkesëpadisë gjegjësisht ndryshimin e gradës nga 13 në 12, gjykata e ka bazuar 

nga plotësim ekspertiza e ekspertit financiar U. S. ashtu që ekspertit i’a fali besimin e plotë, 

pasiqë eksperti në bazë të njohurive të tij profesionale i cili ka qenë edhe prezent në seancën 

gjyqësore të datës  28.04.2021, e edhe në ekspertizën me shkrim të punuar me datë 01.11.2020 

ka dhënë mendimin e tij  se paditësit M. H. për periudhën kontestimore në emër të diferencës 

së pagës më pak të paguar që ka dal si rezultat mes gradës 13 dhe 12 i takojnë në emër të neto 

pagës  bashkë me kamatë, kontribut pensional dhe trust pensional gjithsejtë  shuma prej 

2,474.48 euro, edhe atë tek përllogaritja e diferencës së pagave për periudhën 01.02.2012 deri 

më 31.08.2012 gjendja e periudhës kontestimore për 7 (shtatë) muaj ku diferenca e pagës neto 

kap shumën prej 1,512.97 euro. 
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Gjykata vendosi si në pikën III të dispozitiv të këtij aktgjykimit, duke refuzuar pjesën e 

kërkesëpadisë me të cilën ka kërkuar nga gjykata që të detyrohet e paditura PTK –Prishtinë   

t’ia kompensoj në emër të ndryshimit të pagës dhe trustit pensional në mes të gradës 13 dhe 

12 për periudhën prej 01.09.2012 e gjer më datën 31.08.2015, për arsye se  detyrimi i të 

paditurës që t’i paguhet paditësit diferenca në pagë për tërë këtë periudhë kohore është e 

pabazë dhe e paqëndrueshme, sepse me Kontratën Nr.01-2880-44/2011 datë 20.10.2011 

vërtetohet se palët janë pajtuar për të drejtat dhe detyrimet  e tyre , deri në skadimin e 

kontratës  përkatësisht me datën 02.09.2012 me pagë mujore nga  grada 13, prandaj palët 

kanë detyrime as qa sa zgjatë kontrata  të i përmbahen kushteve të saja, ashtu që e paditura 

nuk mund të detyrohet që të paguajë paditësit pagë më të lartë se sa ajo e kontraktuar me 

kontratë. 

 

Gjykata vendosi sa i përket shpenzimeve të procedurës  konform nenit 452 paragrafi 2 të 

LPK-së i cili përcakton se  ‘’po që se paditësi vetëm pjesërisht ka sukses në procesin gjyqësor, 

atëherë gjykata mundet, duke marrë parasysh suksesin e arritur, të caktojë që secila palë t’i 

bartë shpenzimet e veta apo që njëra palë t’ia shpërblej tjetrës, dhe ndërhyrësit që i është 

bashkuar, pjesën proporcionale të shpenzimeve’’ , e që në këtë rast i bie shuma prej 240 euro. 

 

Prandaj nga arsyet e cekura më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË me datë 21.05.2021     

 

 

Gj y q t a r i 

Fatmir Baloku 

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE:  
Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese, 

në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit, 

Gjykatës së Apelit  në Prishtinë,  

e përmes kësaj gjykate. 

 


