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Numri i lëndës: 2020:013509 

Datë: 15.12.2022 

Numri i dokumentit:     03757859 

C.nr.111/2020 

 
GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i Përgjithshëm, me 

gjyqtarin Gëzim Shehu, në çështjen juridike kontestimore  të paditëses Kompania 
Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike, Sh.A (KEDS), me seli në 
Prishtinë, Bulevardi ”Bill Klinton”, nr.3/ndërtesa Elektrokosova, kati II, nr.5 - Distrikti 
në Prizren, kundër të paditurit  D. (Gj) B. nga Prizreni, rr.”....”, për shkak të 
kompensimit të dëmit material, vlera e kontestit 3,183.29 € (tremijë e njëqind e tetëdhjetë 
e tre euro e njëzet e nëntë cent), jashtë seancës gjyqësore, me datën 15 Dhjetor 2022, 
mori këtë:  

A K T G J Y K I M 
-Për shkak të padëgjueshmërisë/ mosbindjes - 

 
I. APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditëses Kompania Kosovare për 

Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike, Sh.A (KEDS), me seli në Prishtinë - 
Distrikti në Prizren. 

 
II. DETYROHET i padituri D. (Gj) B. nga Prizreni, rr.”....”, nr. .... që paditëses 

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike, Sh.A (KEDS), 
me seli në Prishtinë - Distrikti në Prizren, në emër të kompensimit të dëmit, t’i paguajë 
shumën prej 3,183.29 € (tremijë e njëqind e tetëdhjetë e tre euro e njëzet e nëntë cent), me 
kamatë ligjore duke filluar nga dita e parashtrimit të padisë e deri në pagesën definitive, 
si dhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 40 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh 
pas pranimit të aktgjykimit, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

 
A r s y e t i m 

 
Paditësja Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji 

Elektrike, Sh.A (KEDS), me seli në Prishtinë, Bulevardi ”Bill Klinton”, nr.3/ndërtesa 
Elektrokosova, kati II, nr.5  - Distrikti në Prizren,  pranë kësaj gjykate më datë 30.01.2020 
ka parashtruar padi, kundër të paditurit D. (Gj) B. nga Prizreni, rr. “......”, nr. .... me 
objekt të padisë kompensimin e dëmit material, vlera e kontestit 3,183.29 € (tremijë e 
njëqind e tetëdhjetë e tre euro e njëzet e nëntë cent). 

 
Gjykata në këtë çështje juridike kontestimore ka nxjerrë aktvendimin për 

përgjigje në padi,  me datë 24.10.2022, të cilin aktvendim i padituri e ka pranuar më datë 
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01.11.2022. Me aktvendimin për përgjigje në padi gjykata e ka njoftuar të paditurin për 
detyrimin ligjor për dhënie të përgjigjes në padi, si dhe për pasojat ligjore që do ti ketë 
nëse nuk paraqet përgjigje në padi, e gjegjësisht për mundësinë që gjykata të nxjerrë  
aktgjykim për shkak të pa dëgjueshmërisë. 

 
I padituri pavarësisht se e ka pranuar aktvendimin për përgjigje në padi, në këtë 

çështje juridike kontestimore nuk kanë paraqitur përgjigje në padi. 
 
Andaj, gjykata bazuar në nenin 150 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (Ligji 

Nr.03/L-006), pasi vlerësoj kushtet ligjore për nxjerrjen e aktgjykimit për shkak të pa 
dëgjueshmërisë, gjeti se në rastin konkret  plotësohen të gjitha kushtet ligjore  për 
nxjerrjen e aktgjykimit në fjalë.    

 
Gjykata i vlerësoj të gjitha kushtet ligjore për nxjerrjen e aktgjykimit siç 

parashihet në dispozitiv nga neni 150.1 nën a), b) dhe c)  dhe atë se të paditurit i është  
dorëzuar padia dhe thirrja për përgjigje në padi, se themelësia e kërkesë padisë del  nga 
faktet e treguara në padi, në rastin konkret nga provat e dorëzuara në padi vërtetohet 
fakti se paditësi në bazë të aktgjykimit penal të formës së prerë P.nr.1135/2016, të datës 
02.07.2019, i cili është bërë i plotfuqishëm më datë 24.07.2019, për realizimin e kërkesës 
pasurore juridike është udhëzuar në kontest të rregullt civil, pastaj nga paditësi është 
prezantuar edhe fatura e rikthimit të humbjeve me numër DPZ16HP10390, e datës 
19.01.2016, nga e cila vërtetohet shuma totale e dëmit të shkaktuar nga ana e të paditurit. 

 
Në lidhje me obligimin e palës së paditur, për të kompensuar dëmin e shkaktuar 

me kamatë ligjore, gjykata vendosi bazuar në nenin 382 par.1 të LMD-së dhe praktikës 
gjyqësore. 

 
Vendimin mbi shpenzimet procedurale gjykata e mori konform nenit 452.1 të 

LPK-së, ku i padituri është obliguar të paguaj shumën prej 40 € (për taksën gjyqësore të 
paguar nga paditësja). 

 
GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

Departamenti i Përgjithshëm 
C.nr.111/2020, me datë 15 Dhjetor 2022 

                                                                                 Gj  y q t  a r i 
     
                                                                                                                            ______________ 
                                                   Gëzim Shehu 
 
 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë 
ankese në afat prej 15 ditësh pas pranimit të të njëjtit, në Gjykatën së Apelit në Prishtinë, 
nëpërmjet kësaj Gjykate. 


