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Prishtinë: 12.10.2012 
Kodi i ZRRE‐së: V_477_2012 
Nr. i Referencës: ZRRE/DMK_V_831_07_12 

Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji  

Duke marrë parasysh: 
1. Kompetencat e Zyrës së Rregullatorit për Energji të dhëna në nenin 14 të Ligjit për 

Rregullatorin e Energjisë; 
2. Dispozitat sipas Kreut IV, nenit 17 dhe 18 të Rregullës për Zgjidhjen e Ankesave dhe 

Kontesteve në Sektorin e Energjisë; 
3. Dëshmitë e paraqitura nga palët; 
4. Vendimin e DMK të ZRRE‐së: ZRRE/DMK_V_831_07_12; dhe 
5. Ankesën e KEK-ut me datë 15.08.2012. 

Në mbledhjen e mbajtur më 12 tetor 2012 nxorri këtë: 

VENDIM 

I  REFUZOHET ankesa e KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin A. C.  (shifra në KEK: 
DPR - 200556), nga Drenasi, si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi. 

II MBETET në fuqi vendimi i Departamentit për Mbrojtjen e Konsumatorëve nr. 
ZRRE/DMK_V_831_07_12 i datës 26.07 .2012. 

Arsyetim 

Punëtoret e autorizuar të KEK-ut për inspektimin e pikave matëse me datë 09.02.2006 kanë bërë 
inspektimin e pikës matëse të konsumatorit dhe kanë konstatuar se njehsori elektrik i konsumatorit e 
ka xhamin e thyer në afat prej tre ditësh të bëhet ndërrimi i njehsorit elektrik në të kundërtën do të 
merren masa të mëtejshme dhe të paraqitet rasti në KEK Prishtinë. 

Me datë 15.10.2007 punëtoret e autorizuar të KEK-ut për inspektimin e pikave matëse kanë bërë 
inspektimin e pikës matëse të konsumatorit dhe kanë konstatuar se konsumatori posedon njehsor 
elektrike me nr. 6362123, ky njehsor e ka xhamin e thyer (krisur), rryma ndërprehet në njehsor 
ndërsa njehsori elektrik nuk posedon kapak për bllomb distributive, harxhuesi të paraqitet në KEK, 
shërbimi për përkujdesje të konsumatorëve. 

Me datë 12.01.2008 punëtorët e autorizuar të KEK-ut për ndërrim njehsori kanë dalë te konsumatori 
dhe kanë bërë ndërrimin e njehsorit elektrik, ku kanë hequr nga matja njehsorin elektrik nr. 6362123 
dhe kanë vendosur për matje njehsorin elektrik nr. 7734634, si dhe kanë konstatuar se ndërrimi i 
njehsorit elektrik është bërë sipas procesverbalit të kontrollës nr. 020127, i datës 15.10.2007, ku 
është dërguar në kalibrim për verifikim.  

Me datë 02.02.2008 punëtorët e autorizuar të qendrës së kalibrimit kanë bërë kontrollimin detal të 
njehsorit elektrik nr. 6362123, ku është konstatuar se njehsorit elektrik i mungojnë dy bllombat 
shtetërore ndërsa një bllomb e ka, qelqin njehsori e ka të hequr nga vendi, në brendi të njehsorit 
numëruesi është i manipuluar ka gjurmë të gërvishtjes së numëruesit dhe numrat janë në gjysmë. 
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KEK-u Me datë 07.04.2008 e ka ngarkuar konsumatorin me ngarkesë për shfrytëzim të paautorizuar 
me anë të faturës DPR08HP05109 në vlerë prej 1,878.46€. 

Gjykata Komunale në Gllogovc me datë 09.10.2008 ka marr Aktgjykim me të cilën e shpallë fajtor A. 
C. për vepër penale nga neni 252 të KPK-së, dhe ka dënuar me dënim me kusht, ndërsa për realizimin 
e kërkesës pasurore juridike e dëmtuara KEK, mund ta kërkoi në kontest civil. 

Pas ngarkesës së KEK-ut për shfrytëzim të paautorizuar të energjisë elektrike në vlerë prej 1,878.46€, 
konsumatori ka parashtruar ankesë në KEK. Departamenti për Konsumator në KEK ka shqyrtuar 
lëndën e konsumatorit ku edhe ka refuzuar ankesën e tij. Konsumatori pas marrjes së përgjigjes nga 
ana e KEK-ut, brenda afatit ligjor ka parashtruar ankesë në Departamentin për Mbrojtjen e 
Konsumatorëve në ZRRE me të cilin ka kundërshtuar ngarkesën për shfrytëzim të paautorizuar të 
energjisë elektrike.  

Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorëve në ZRRE ka bërë shqyrtimin e ankesës së 
konsumatorit dhe me datë 26.07.2012 ka nxjerr vendim duke aprovuar ankesën e konsumatorit dhe 
duke kërkuar nga KEK-u që të shkarkoj konsumatorin nga fatura e shfrytëzimit të paautorizuar 
(rikthimit të humbjeve) DPR08HP05109 në vlerë prej 1,878.46€. 

Pas marrjes së vendimit të DMK-së, me datë 15.08.2012 KEK-u ka parashtruar ankesë në Bordin e 
ZRRE-së ndaj këtij vendimi, me të cilën ka kundërshtuar në tërësi vendimin e DMK-së nr. 
ZRRE/DMK_V_831_07_12 të datës 26.07.2012. Konstatimet e KEK-ut, të theksuara në ankesë janë se 
lënda e konsumatorit është përfunduar dhe vërtetuar me vendim të gjykatës kompetente.  

Bordi i ZRRE-së në mbledhjen e mbajtur me datë 12 tetor 2012 ka analizuar të gjitha dëshmitë e 
paraqitura nga ana e KEK-ut, përkatësisht bazën e kundërshtimit. Sa i përket pretendimeve të KEK se 
lidhur me ketë ankesë është vendosur me vendim të gjykatës kompetente, Bordi i ZRRE-së, 
konsideron se Aktgjykimi P.nr. 116/08 i datës 09.10.2008 i nxjerr nga Gjykata Komunale në Gllogoc 
nuk e ka bërë shqyrtimin sa i përket faturës se rikthimit të humbjeve (dëmit), por veçse ka vendosur 
për vepër penale me të cilën e ka shpall fajtor konsumatorin me dënim me kusht dhe të dëmtuarën 
KEK, e ka udhëzuar që për dëmin e shkaktuar ta realizoi në kontest civil. Andaj konstatimet e KEK të 
theksuara në ankesë nuk përkojnë me gjendjen faktike pasi që në ketë rast nuk kemi të bëjmë me 
përfundim të kësaj çështje përveç aspektit penal e që nuk është kompetencë e ZRRE-së të bëj 
shqyrtimin e tyre, por është kompetencë e gjykatave. 

Punëtorët e autorizuar të KEK-ut me datë 09.02.2006 kanë inspektuar pikën matëse të konsumatorit 
dhe kanë konstatuar se njehsori elektrik nr. 6362123 e ka xhamin e thyer dhe se duhet të ndërrohet 
në afat prej 3 ditësh. Në këtë procesverbal punëtorët e KEK-ut te gjendja e njehsori elektrik ka 
evidentuar se është paushall. Edhe përkundër që punëtorët e KEK-ut me rastin e inspektimit kanë 
konstatuar se kemi dëmtim të njehsorit dhe që është duke u faturuar pa matje/paushall nuk kanë 
marrë asnjë masë për të evituar këtë dëmtim dhe këtë faturim.  

Bordi ka konstatuar se KEK-u nuk ka vepruar konform dispozitave ligjore pasi që në momentin e 
inspektimit dhe kontrollës që është bërë nga ana e punëtorëve të KEK-ut (procesit nr. 002771 të 
datës 09.02.2006) është konstatuar se njehsori elektrik xhamin e ka të thyer, si dhe është udhëzuar 
pala që brenda afatit prej 3 ditësh ta bëjë ndërrimin e njehsorit elektrik. Nga kjo konsiderojmë se 
KEK-u nuk ka vepruar konform dispozitave ligjore në fuqi pasi që sipas Rregullës për Kushtet e 
Përgjithshme të Furnizimit me Energji nuk e lejojnë që konsumatori të bëjë ndërrimin e njehsorit 
elektrik, atë përgjegjësi e kanë punëtorët e autorizuar të KEK-ut. 
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Neni 9 paragrafi 9.3, përkatësisht pika a) të Procedurës për identifikimin dhe shfrytëzimin e 
paautorizuar të energjisë elektrike, thekson se ekipet e inspektimit në rastet e konstatimit të 
shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike duhet të veprojnë në këtë mënyrë, shkyç furnizimin 
me energji elektrike, largon njehsorin elektrik në të cilin janë konstatuar gjurmë të abuzimit dhe të 
njëjtin e dërgon në laboratorin e kalibrimit; Pika c) vendos tjetër njehsor në afatin jo më vonë se 24 
orë nga koha e largimit të njehsorit sipas pikës (a), në objektin në të cilin është ndërprerë furnizimi 
me energji elektrike. 

Gjithashtu neni 5 paragrafi 3 nën paragrafi 3.6 i Rregullës për Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit 
me Energji, përcakton se Operatori i Sistemit duhet të sigurojë lexim të saktë dhe të rregullt të 
njehsorëve elektrik, andaj KEK-u në ketë rast nuk ka vepruar konform këtyre rregullave, në mënyrë 
që të shmang ketë parregullsi në njehsor, duke pasur parasysh se nga vet punëtorët e KEK-ut është 
konstatuar se kemi dëmtim të njehsorit elektrik. 

Bordi i ZRRE-së pas analizimit të hollësishëm të rrjedhës se energjisë elektrike ka vërejtur se te ky 
konsumator nuk kemi ndonjë dallim që reflekton në rritje të shpenzimit të energjisë elektrike me 
njehsor të ri dhe njehsor të vjetër, gjithashtu ky konsumator nga periudha 08/2005 e deri në 
periudhën kohore 01/2008 është faturuar pa matje/paushall, andaj nuk ka kurrfarë baze që i njëjti të 
ngarkohet me shfrytëzim të paautorizuar (rikthim i humbjeve) pasi që për periudhën për të cilën KEK-
u e ngarkon konsumatorin me shfrytëzim të paautorizuar ai është faturuar pa matje/paushall dhe 
është vështirë të konstatohet saktë se sa ka qenë shpenzimi real i energjisë elektrike. 

Bordi i ZRRE-së ka vlerësuar se KEK në ankesën e tij nuk ka prezantuar provë të mjaftueshme dhe 
bindëse me të cilën e vërteton faktin se vendimi i DMK-së nuk është vendim i drejtë dhe i bazuar në 
ligj, gjithashtu ankesa e KEK-ut nuk i përmban elementet bazë të një ankese pasi që është shumë e 
mangët për kah përmbajtja. Kundërshtimet që janë dhënë në ankesë nuk i referohen se cilat 
dispozita ligjore janë shkelë nga ana e DMK-së, gjatë nxjerrjes së vendimit, por që KEK vetëm është 
thirr në formën e përgjithësuar pa konkretizuar decidivisht se ku janë bërë shkeljet gjatë nxjerrjes së 
këtij vendimi. 

Bordi i ZRRE-së në mbledhjen e mbajtur me datë 12.10.2012 ka analizuar ankesën e KEK-ut dhe 
vendimin e nxjerrë nga ana e DMK-së nr. ZRRE/DMK_V_831_07_12, dhe pas analizimit të hollësishëm 
të të gjitha dëshmive tjera të prezantuara në shkresat e lëndës ka vendosur si në dispozitivin e këtij 
vendimi.  
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Këshillë Juridike: Pala e pakënaqur me këtë Vendim mund të iniciojë konflikt administrativ në 
Gjykatën Kompetente, brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e pranimit të Vendimit ose data e 
publikimit të tij në faqen elektronike të ZRRE-së, cilado që ndodhë e fundit. 
 
 
 
 
 
Bordi i ZRRE‐së 
 
 
_______________________ 
Enver Halimi, kryesues 
 
_______________________ 
Përparim Kabashi, anëtar 

_______________________ 
Blerim Koci, anëtar 

_______________________ 
Merita Kostari, anëtare 

_______________________ 
Krenar Bujupi, anëtar 

 


