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 C. nr. 2049/2021 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, gjyqtari Atdhe Berisha, me bashkëpunëtorin 

profesional Hilmi Elshani, në çështjen juridike të paditësit Sh.M., nga Prizreni, të cilin e 

përfaqëson sipas autorizimit av. S.K., nga Prishtina, kundër të paditurës Komuna e Prizrenit, për 

kompensimin e avancimit në karrierë dhe zhvillimit profesional, më datë 31 Gusht 2022, merri 

këtë:  

 

A K T V E N D I M 

 

    Hedhet poshtë padi në këtë çështje kontestimore.     

  

A r s y e t i m 

 

    Paditësi Sh.M., përmes të autorizuarit të tij ka paraqitur padi për kompensimin e 

avancimit në karrierë dhe zhvillimit profesional, kundër të paditurës Komuna e Prizrenit, me të 

cilën ka kërkuar nga gjykata të detyron palën e paditur, që të kompensojë në emër të avancimit 

në karrierë dhe zhvillimit profesional. Në dispozitiv nuk ka përcaktuar cila është shuma që 

kërkohet dhe për sa ditë pune efektive kërkon kompensimin në emër të avancimit në karrierë dhe 

zhvillimit profesional.  

   Pasi që pala paditëse nuk ka paraqitur shumën e kompensimit që kërkon si dhe 

ditët e punës për të cilat kërkon kompensimin në emër të avancimit në karrierë dhe zhvillimit 

profesional, gjykata me Aktvendim C. nr.2049/2021 datë 08 Qershor 2022, ka kërkuar nga pala 

paditëse përmirësimin dhe plotësimin e padisë në afat prej 3 ditësh, duke e njoftuar palën paditëse 

për pasojat e mosveprimit sipas atij aktvendimi. 

   Përkundër faktit që i autorizuari i pala paditëse e ka pranuar aktvendimin e 

lartcekur, e cila vërtetohet nga fletëkthesa, e cila mban datë 28 Qershor 2022, të njëjtin nuk e ka 

plotësuar.  

 

   Në kuptim të nenit 99 par. 2 lidhur me nenin 254 dhe 391 të LPK-së, padia duhet 

të jetë e kuptueshme dhe të përmban çdo gjë që nevojitet sipas sajë, kur paditësi me padi vërtetimi 

kërkon ekzistimin e një të drejte që i takon.  

   Në rastin konkretë pala paditëse kërkon kompensim në emër të avancimit në 

karrierë dhe zhvillimit profesional. Mirëpo nuk përcakton për sa ditë i kërkon ato dhe cila është 

shuma e kërkesës.  

 

Numri i lëndës: 2021:215822 

Datë: 31.08.2022 

Numri i dokumentit:     03379579 



 Numri i lëndës: 2021:215822 
 Datë: 31.08.2022 
 Numri i dokumentit: 03379579 
 

2 (2)  

 2
0

2
1

:2
1

5
8

2
3

 

   Arsyeja që gjykata kërkon mbi bazën e nenin 99  par. 2 lidhur me nenin 254 dhe 

391 të LPK-së, ka të bëjë në fillim me vlerën e kërkesë, për të cilën pala paditëse ka detyrim të 

paguan taksën gjyqësore. Gjithashtu vlera e kërkesës dhe ditët e punës për të cilat kërkohet 

pagesa në emër të avancimit në karrierë dhe zhvillimit profesional, është kërkesë kryesore e palës 

paditëse, pa të cilën kërkesë dhe ditë të punës gjykata nuk mund të veprojë sipas asaj padie, pasi 

që pala paditëse vetëm mbi precizimin e kërkesë është e detyruar të paraqet përgjigje në padi. Si 

dhe faktin që vlera e kërkesës përcakton nëse është i lejuar apo jo revizioni.  

   Pasi që pala paditëse përkundër faktit që gjykata ka kërkuar përmirësimin dhe 

plotësimin e padisë, nuk ka vepruar sipas atij aktvendimi. Gjykata në kuptim të nenit 391 par. 1 

germa (g), të LPK-së vendosi të hedh poshtë padinë.    

   

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

C. nr.2049/2021 datë 31 Gusht 2022 

B.Profesional                                                                                                           Gjyqtari 

Hilmi Elshani                                         Atdhe Berisha 

 

 

 

UDHËZIME PËR ANKESË: Kundër këtij aktvendimi, pala e pakënaqur mund të ushtron ankesë 

në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, nga 

dita e pranimit të këtij aktvendimi.   

 

 

 

 

 

 

 


