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Numri i lëndës: 2020:030188 

Datë: 06.02.2020 

Numri i dokumentit:     00863011 

 

              C.nr.939/17 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni 

civil, me gjyqtarin Misin Frangu në çështjen juridike kontestimore të inicuar me padinë e 

paditësit N.Q nga Ferizaj rruga ...,pn. të cilën me autorizim e përfaqëson J.R avokate nga Ferizaj, 

kundër të paditurës P.T.K sh.a, Prishtinë, të cilin e përfaqson R.B jurist nga Prishtina, me bazë 

juridike anulim i kontratës së punës dhe kompensim  i të ardhurave personale dhe diferncanga 

grada 7 në gradën 9,vlera e kontestit 9,936.42 €,  në seancën e mbajtur me datë 06.02.2020 mori 

këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

           

I.REFUZOHET si e pa bazuar kërkespadi e paditësit N.Q nga Ferizaj rruga ..., pn. me 

të cilën ka kërkuar që të anulohet kontrata e punës nr.... e datë 22.12.2015 e lidhur ndërmjet  

paditësit dhe të paditurës PTK-së, dhe të  MBETET në fuqi kontrata e punës nr. ... e datë 

31.12.2014,  si dhe e paditura tia paguaj diferencën e pagës sipas gradën 9 duke filluar nga data 

01.01.2016, deri në zbatimin e kontratës së punës nr.... të datë 31.12.2014, me kamat 8% , duke 

filluar nga dita e ushtrimit të padisë deri në pagesen përfundimtare. 

 

 

          II.Shpenzimet e procedures i barte secila palë. 
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A r s y e t i m i 

 

 

           Paditësi N.Q përmes përfaqsuesit të tij  më datë 02.02.2016, ka paraqitur padi me bazë 

juridike anulim i kontratës së punës dhe kompensim  i të ardhurave,  si dhe e paditura tia paguaj 

diferencën e pagës sipas gradën 9, kundër të paditurës  P.T.K sh.a, Prishtinë.  

 

 

           Paditësi, përmes të autorizuarit të tij në padi, ka theksuar se që nga data 31.12.2014 

paditësi ka qenë i përcaktuar në punë dhe detyren e punës në poziten e Kordinatorit Regjional të 

Shitëjes dhe Kujdesit ndaj Konsumatorit në PTK, ku të ardhurat personale i ka realizuar 

konformë dispozitave dhe akteve normative të të paditurës me Gradë e  9, ka shtuar se ndërkohe 

paditësit  iu është bërë ndërrimi i vendit të punës dhe është përcaktuar në vendin e punës 

Udheheqës i Qendrës së Kujdesit me Konsumator, ku të ardhurat përsonale iu kanë paguar sipas 

gradës 7 e jo sipas gradës 9 sipas kontratës së punës të datë 22.12.2015, e cila kontratë  është në 

kundershtim me nenin 97 të LMD-së, për shkakë se në anen e paditësit ka pasur të meta të 

vullnetit të tij për të lidhur kontratën, mirpo për shkak të pozitës jo të barabart me të padituren 

dhe për shkak të frikës së largimit nga puna është detyruar që të lidhë kontratën në kundështim 

me vullnetin e tij.Përfaqsuesi i paditësit ka shtuar se nga provat e administruar është vërteuar se 

padia e paditësit është e bazuar, duke u bazuar në kontatën e punës dhe kontatat kolektive se 

ndërrimi i vendit të punës është në kundërshtim me të gjitha dispozitat ligjore, duke u 

diskrikminuar paditësi në lidhje me kontratën e punës të datë 22.12.2015 është në kundershtim 

me nenin 5 të ligjit të punës i cili përcakton dhe thekson një veprim të tillë nuk është ligjor.Andaj 

nga theksimit me lartë i propozuar gjykatës që të bëjë anulimin e kontratës  të datë 22.12.2015 

me të cilin paditësi është caktuar në vendin e punës Udhëheqës të kujdesit me Konsumator në 

Departamentin e Shitjes  dhe paditësin ta kthej në vendin e punës Kordinator Regjional të Shitjes 

dhe Kujdesit ndaj Konsumatorit në PTK-Ferizaj, duke kërkuar që paditësit ti paguhet paguhet-

diferenca e të ardhurave përsonale në mes të gradës 9 dhe 7 konformë ekspertizës së ekspertit të 

dhen  në ekspertizën me shkrim në shumën e përgjithëshme prej 9,936.42 €, me kamat ligjore 

prej 8% i ka kërkuar edhe shpenzimet e procedurës për padi shumen prej 104.oo €, për ankesë 

200.oo €, për tri seancat e përfaqsimit nga 135.oo €,   gjithësej 405.oo €,  për ekspertizë shume 

prej 100.oo €, dhe për taksën gjyqësore 40.oo €. 
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           Përfaqësuesi i autorizuar i të paditurës gjatë seancës gjyqësore dhe në fjalën përfundimtare 

ka deklaruar se e kundershton në tërësi padien dhe kërkespadien e paditësit si të pa bazuar si dhe 

mbeten në tërësi pran përgjigjëjes në padi meqë ka konsideruar se padia e paditësit nuk ka bazë 

ligjore meqë i njejti me vullnetin e tij të lirë ka nënshkruar kontratën e punës nr.... datë 

22.12.2015 e cila kontrate në nenin 5 parashef graden 7 dhe me nënshkrimin e kësaj kontrate  

paditësi njeherit ka qenë i njoftuar dhe ka pranuar kushtet e kontratës, kjo kontrate është 

nënshkruar me vullnetin e tij të lirë. Përfaqsuesi i të paditurës ka shtuar se kosideron se caktimi 

i pagës apo gradës gjegjësisht koficienti të pagës është në juridiksionin e punëdhënsit në të 

kundertën caktimi i pagës nga organet tjera jashtë atyre të punëdhënsit do të ishte centraliste nga 

ana e shtetit  në ekonomi me çka do të cenohej rendë parimi i ekonomis së lirë në Kosovë, neni 

10 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës, Kontraten e paditura me paditësin e kan lidhur të 

bazuar në Ligjin e Punës Nr. 03L-212 kjo kontrat në tërë dispozitat e saj paraqet vullnetin e të 

punsuarit dhe punëdhënsit dhe e njejta ka filluar të zbatohet nga të dya palët nga momenti i 

nënshkrimit të saj, andaj kërkespadia e paditësit në këte drejtim është e pabazuar dhe ka ftuar 

gjykatën që pas administrimi provave të njejtën ta refuzoj si të pathemelt. Ka shtuar se deri te 

rikonstruktimi i brendëshem i kompanisë ka ardhur për shkakë të reduktimit të shpenzimeve të 

marra me vendimin e aksionit të të paditurës për shkakë të çështjes ekonomike, ka shtuar se 

paditësit, ndërpreja e kontratës së punës në kohë të pacaktuar nr.... e datë 31.12.2014 e paditësit 

është si rrjedhoj e procesit të ristrukturimit të pjesëshëm të PTK-së sh.a.Ky proces i ristrukturimit 

të pjesëshem të PTK-së sh.a. ka qenë këkrkesë dhe është në harmoni të plotë me Njoftimin e 

Ministris së Zhvillimit Ekonomik të datë 13.01.2014 me Vendimin e Bordit të Drejtorëve (BiD) 

të datë 29.10.2014 dhe me kompetencat dhe autorizimin e pundhënsit-Kryeshefit Ekzekutiv dhe 

pas shqyrtimit të kësaj çështje duke ju referuar edhe rekomandimit të auditimit me nr. 01-5050/14 

pika 1.1 i cili udhezon menagjmentin e gradave konform ristrukturimit e pjesëshem të strukturës 

organizativ të PTK-së dhe duke bërë harmonizimin e gradave konformë  pozitave  sipas  sistemi 

të burimeve  njerzore duke synuar uljen e shpenzimeve të stafit.Përfaqsuesi i të paditurës ka 

shtua se paditësi ndaj kontratës së punës me nr.01-5740-6-2015 të datë 22.12.2015, ka ushtraura 

ankesë me datë 11.01.2016 pran komisionit për ankesa, ndërsa padien e ka ushtruar në gjykatë 

me datë 02.02.2016, i njëjti thotë se pa medyshje  rezulton se i paditësi i ka leshuar afetin ligjorë 

për të kërkuar mbrojtje para gjykatës, sipas nenit 78 paragrafi 2 dhe neni 79 të Ligjit të Punës, 

në afatin prej 30 ditësht ka qenë dashur me kërkuar mbrojtje gjyqesore,  përfaqsuesi i të paditurës 

ka shtuar se nga provat e administruar gjat shqyrtimeve gjyqësore dhe provave të deponuar në 

këte gjykat janë dëshmi të mjaftueshme nga të cilat shihet qartë se kërkespadia e paditësit  
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tërsishtë është e pa bazuar, i ka propozuar gjykatës që ta refuzon kërkespadin e pditësit si dhe 

vet paditësi ti bartë shpenimet e pocedurës. 

 

Gjykat në cilësin e palës e ka ndëgjuar edhe palën paditëse N.Q i cili ka deklaruar se te e 

paditura ka punuar që nga viti 1985 ndërsa nga viti 2011 ka qenë Kordinator Regjional i Qendres 

së Kujdesit të Konsumatorëve në Ferizaj me gradë 9, e më vanë i është ndërruar vendi i punës 

nga Kordinator Regjional i Qendres së Kujdesit të Konsumatorëve në Ferizaj në vendin e punës 

Udhëheqës i Kujdesit me Konsumator dhe është  degraduar për 2 gradë nga 9 në 7 ka shtuar se 

është e vërtet se e ka nënshkruar kontratën e punës me të paditurën më  datë 01.01.2016, ku grada 

ka qenë 7. Sepse nuk kam pasur zgjidhje tjetër sepse me është rrezikue vendi i punës  e kam ditur 

6 muaj me heret se do të më ndrrohet  vendin e punës. 

  

Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë të gjendjes faktike të çështjes, për aq sa palët 

ndërgjygjëse i parashtruan ato në këtë procedurë, bazuar në nenin 7.1 të LPK-së, ka bërë 

administrimin e provave si vijim; ka lexuar  Kontraten e Punës për kohë të pacaktuar me nr.01-

5740-6/2015 të datë 22.12.2015, kontratën e punës për kohë të pacaktuar me nr.016182-5/14 të 

datë 31.12.2014, mesazhi ndërmjet paditësit N.Q dhe M.SH, aktvendimi për caktimin e antarin 

të komisionit me nr.01-5310-1/14 të datë 24.11.2014, plani i ristrukturimit të pjesëshem të PTK 

i datë 27.11.2014, rekomandimi i komisionit për ristrukritimin të pjesëshem të strukturës 

organizative të PTK-së sh.a. dhe harminizim të gradave me nr.0155994/14 e datë 27.11.2014, 

Aktgjykimi i Gjykates Themelore në Prishtinë me shenjen C.nr.1153/12 i datë 16.01.2013, 

Aktvendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë me shenjen AC.nr.2505/2013, 

Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Mitrovicë me shenjen C.nr.109/2012 i datë 25.10.2013, 

aktvendimi i Gjykates së  Apeli t ë datë 05.06.2014, Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në 

Skenderaj me shenjen C.nr.0352/2012 i datë 05.06.2014, Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në 

Prishtë  me shenjen C.nr.1269/13 i datë 21.01.2014, Aktgjykimi i Gjykatës Apelite në Prishtinë 

me shenjen AC.nr1447./13 i datë 12.07.2013, Aktvendimi i Gjykatës së Apelit në Prishtinë me 

shenjen CA.nr.11542/2013  i datë 18.02.2015, Aktvendimi i Gjykatës së Apelit në Prishtinë me 

shenjen AC.nr.1553/13 i datë 13.02.2015, Aktvendimi i Gjykatës Themelore në Ferizajë me 

shenjen C.nr.19/16 i datë 17.03.2017, Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizajë me shenjen 

C.nr.682/14 i datë 01.08.2016, Aktvendimi i Gjykatës Apelit në Prishtinë me shenjen 

AC.nr.2759/2017 i datë 05.10.2017, ekspertiza e punuar nga eksperti V.I e datë 15.11.2019.
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Gjykata, pas administrimit të provave, ka bërë shqyrtimin e tyre veç e veç si dhe të 

ndërlidhura si tërësi mes veti, mbi bazën e bindjes së saj të lirë në kuptim të nenit 8 parg.1 dhe 2 

të LPK-së, ka gjetur se duhej vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

Në mes të palëve ndërgjyqëse nuk është kontestuese marëdhenja e punës por kontestuese 

është fakti që pala paditëse pretendon se i është shkelur e drejta në pagë reale mujore sipas vendit 

të punës, pasi që i është ndryshuar vendi i punës dhe koficienti nga 9 në 7 në mënyrë të pa 

ligjëshme, kurse e paditura konsideron se paditësi nuk është e dëmtuar pasi që në niveli i 

koficentit-gradave është bërë në pajtim me vendimin e organit pëgjejgëse  të të paditurës. 

 

Me leximin e kontratës së punës me nr.01-5740-6-2015 të datë 22.12.2015 gjykata ka 

konstauar se paditësi dhe e padituara kan lidhë kontratën e punës për kahë të pacaktuar për vendin 

e punës Udhëheqës i Kujdesit me Konsumator në Departamentin e Shitjes, me lartësin e gradës 

7 sipas vendimit të Bordit të Përkoheshëm të Drejtorëve të PTK-së nr.01.1630/05 të datë 

28.02.2005. 

  

 

Me leximin e ankesesë e ushtruar nga ana e paditeist N.Q të datë 11.01.2016 gjykata 

konstaton se paditësi kundër kontratës së punës 01.-5740-6-205 të datë 22.12.205 ka ushtruar 

ankesë. 

 

E paitura  nuk ka nxjerrë fare vendim për ankesën e paditësit të datë 11.01.2016, ndërsa 

paditësi ka ushtruar padien te gjykata me datë 02.02.2016, për çka e paditura deklaron se paditësi 

e ka lëshuar afatin  ligjor për të kërkuar mbrojtje par gjykatës e cila është pararpar me nenin 79 

dhe nenin 78 pargrafi 2 të Ligjit të Punës.  

 

Pasi që Gjykata vërtetoj këte gjendje faktike gjeti se kërkespadia e paditësit është e pa 

bazuar sepse paditësi dhe e paditura raportin e tyre punëdhënës-punëmarrës e kanë rregulluar me 

kontratë duke përcaktuar të drejtat dhe detyrimet reciprike në mes tyre.Gjykat vlerëson se 

kontrata e punës nr. 01-5740-6-2015 e datë 22.12.2015 është në harmoni të plotë me dispozitat 

e Ligjit të Punës përkatësishtë me dispozitat e nenit 11 i Ligjit të Punës.Me  dispozitat e nenit 11 

të Ligjit të Punës parashihet përmbajtja e kontratës së punës.Përveq të tjerave sipas nenit 11.1.11 

kontrata e punës duhet të përmbaje”Lartësine pagës bazë, si dhe ndonjë shtesë ose të ardhur 
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tjetër”,  në rastin konkret palët me kontratë përkatësishtë me neni 5 të kontratës kanë përcaktuar 

se të punsuarit-paditësit i caktohet paga bazë për punen të cilën e kryen për punëdhënsin në 

lartësin të gradës 7. 

 

Gjykata konstaton se kushtet e kontratës së lidhur në mes të paditësit dhe të paditurës, 

duke përfshirë edhe lartësin e pagës përkatësishtë graden sipas të cilës do të paguhet paga 

paditësit janë në harmoni të plotë me dispozitat  me Ligjin e Punës.   

 

Sipas vlerësimit të gjykatës marëdhënja e punës është marëdhënje kontraktore ku palët 

duhet të respektojnë kushte për lidhjen e kontratës.Gjykata vlerëson se kontrata e punës e lidhur 

në mes të paditësit dhe të paditurës është një marëdhënje kontraktuese e krijuar në tërësi duke i 

respektuar kushte e përgjithëshme për lidhjen e kontratës dhe ate aftësia punuese të palëve 

kontraktuese /aftësia e veprimit gjegjësisht mosha madhore/,vullneti e palëve, lënda e kontratës 

dhe baza e kontratës. 

 

Gjykat gjatë shqyrtimit të shkresava që gjenden në lëndë dhe vlerësimin të parashtrimeve 

të paditësit në cilësin e palës dhe  përfaqsuesit të paditësit si dhe përfaqsuesit të të paditurës gjatë 

seancave të mbajtura në gjykatë  dhe ato të parashtruar në seancën kryesore të datë 06.02.2020, 

përgjatë edhe fjalës përfundimtare të palëve ndërgjyqëseve me të drejtë konstotoj faktin se gjitha 

veprimet dhe aktet me të cilat  paditësi konsideron se i janë shkelur të drejta e punes, janë marrë 

dhe i  përkasin të paditurës si pundhënse- PTK-së, si subjekt i vetem juridik. 

 

Gjykata në proceduren e provave bëri shtjellimin e të gjitha provave  të parashturara nga 

ndërgjyqësit kurse në arsyetimin e aktgjykimit i u referuar vetem provave që kishin ndikim 

vendimtarë ne marrjën e vendimit si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Me qense kërkespadia e paditësit refuzohet, paditësi nuk ka të drejtën në kompenzimin 

të shpenzimeve, ndërsa e paditura nuk i ka kërkuar shpenzimet e procedurës, andaj gjykat lidhur 

me shpenzimet e procedurës vendosi konforme të dispozitës ligjore të nenit 450 të LPK-së, ashtu 

që secila palë i bartë shpenzimet e vata procedurale.  

 

Duke u bazuar në të dhënat e lartëcekuar, gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 
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GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

C.nr.939/17 më datë 06.02.2020 

 

                                                                               Gjyqtari, 

                                                            Misin Frangu 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 7 

ditësh, pas pranimit të kopjes së tij, në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 

 


