
 

 

NJIHNI DHE MBRONI TË DREJTAT 

TUAJA JASHTË GJYKATËS! 

Zbuloni mënyra të thjeshta dhe efektive 

për të zgjidhur çfarëdo kontesti me 

furnizuesin tuaj të energjisë apo 

operatorin e rrjetit. 

 

ÇFARË ËSHTË ZAK-u? 

Zgjidhja Alternative e Kontesteve (ZAK) 

është mekanizëm që u ofron 

konsumatorëve mundësinë e  parashtrimit 

të një ankesë jashtë procedurave 

gjyqësore dhe zgjidhjen e kontesteve me 

furnizuesit e energjisë ose operatorët e 

rrjetit në një mënyrë të thjeshtë, të 

shpejtë dhe me kosto të ulët. ZAK-u 

drejtohet nga entitete të pavarura dhe të 

paanshme që ofrojnë ekspertizë të 

besueshme. Palëve që parashtrojnë 

kontestin nuk u kërkohet të përfaqësohen 

nga një avokat, përveç nëse zgjedhin vet 

një mundësi të tillë.  

Janë dy rezultate të ZAK-ut: 

 Entiteti i ZAK-ut mundëson një zgjidhje 

miqësore të konfliktit dhe/ose 

propozon një zgjidhje për palët; 

 Entiteti i ZAK-ut imponon një vendim 

detyrues mbi palët. 
 

CILAT JANË PËRPARËSITË E ZAK-ut? 

 E thjeshtë 

E shpejtë  

 E lire apo pa pagesë 

 Efektive 

Nuk ka nevojë të kërkohet këshillë nga 

një avokat 

 

ÇFARË LLOJ KONTESTESH MUND TË 

ZGJIDHEN PËRMES ZAK-ut? 

ZAK-u është në dispozicion për zgjidhjen e 

një sërë kontestesh me furnizuesit e 

energjisë ose operatorët e rrjetit, duke 

përfshirë, por jo duke u kufizuar vetëm në 

çështjet e mëposhtme: 

 Kyçjen në rrjet  

 Leximin e njehsorëve 

 Cilësinë e furnizimit  

 Vazhdimësinë e furnizimit 

 Kushtet kontraktuale 

 Pagesën 

 Tarifat 

 

SI FUNKSIONON ZAK-u? 

Nëse lind ndonjë konflikt ndërmjet jush 

dhe furnizuesit/operatorit tuaj të rrjetit, ju 

mund të parashtroni një ankesë në Zyrën e 

Rregullatorit për Energji për ZAK. Nëse ju 

duhet ndihmë, stafi i Departamentit të 

Mbrojtjes së Konsumatorëve i Zyrës së 

Rregullatorit për Energji do të ju ndihmoj  

rreth parashtrimit të ankesës. 

 



Një nga qëllimet kryesore të ZAK-ut është 

zgjidhja e shpejtë e kontesteve në një 

fazë të hershme. 

Para parashtrimit të ankesës në Zyrën e 

Rregullatorit për Energji për procedurën e 

ZAK-ut, ju rekomandohet [kërkohet] që 

fillimisht të kontaktoni furnizuesin e 

energjisë ose operatorin tuaj të rrjetit 

dhe të bëni përpjekje për të zgjidhur 

kontestin në mënyrë miqësore. 

JU LUTEM VINI RE: Zyra e Rregullatorit për 

Energji nuk është i vetmi institucion që 

ofron mekanizmin e ZAK-ut. Për më shumë 

informata ju mund të kontaktoni 

Ministrinë e Drejtësisë ose të vizitoni 

faqen e tyre elektronike: http://www.md-

ks.net/?page=2,1 dhe http://www.md-

ks.net/repository/docs/2014-10-

13_(2).pdf 

SA  ZGJAT ZGJIDHJA E NJË KONTESTI? 

Pas parashtrimit të ankesës suaj në Zyrën 

e Rregullatorit për Energji, rezultatet e 

procedurës do të jenë në dispozicion 

brenda 30 ditëve kalendarike. Në rast të 

kontesteve të ndërlikuara, periudha e 

kohës së nevojshme mund të zgjatet deri 

në 90 ditë kalendarike. 

Rezultati i procedurave të ZAK-ut është 

detyrues për palët në kontest. 

MEGJITHATË- nëse jeni të pakënaqur, ju 

keni të drejtë të kundërshtoni rezultatet e 

ZAK-ut në gjykatë. 

 

KJO BROSHURË është një mjet informues 

për të ju ofruar një pikëpamje të 

përgjithshme lidhur me atë se çfarë mund 

të ofroj mekanizmi i ZAK-ut dhe si mund të 

përfitoni nga kjo. 

 

JENI TË INTERESUAR PËR MË SHUMË 

DETAJE?  

Për të gjetur më shumë informata lidhur 

me hapjen e tregut të energjisë ju mund të 

kontaktoni Departamentin për Treg të 

Energjisë në ZRRE ose të vizitoni faqen e 

tyre elektronike: https://www.ero-ks.org/ 

Për procedurën e ndërrimit të furnizuesit 

ju lutem vizitoni: [http://ero-

ks.org/2016/Rregullat/Rregulla_per_Nderr

imin_e_Furnizuesi.pdf] 

 

Përgatitja e kësaj broshure është 

mbështetur nga Komuniteti i Energjisë. 
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