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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_808_06_12; dhe 
5. Ankesën e KEK-ut me datë 28.06.2012. 

Në mbledhjen e mbajtur më 12 tetor 2012 nxori këtë: 

VENDIM 

I  REFUZOHET ankesa e KEK-ut ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin S. N. (shifra në KEK: 
DPZ - 16077), nga Prizreni, 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_808_06_12 i datës 18.06.2012. 

Arsyetim 

Me datë 25.07.2008 punëtorët e autorizuar të KEK-ut për ndërrim njehsori kanë dalë te konsumatori 
dhe kanë bërë ndërrimin e njehsorit elektrik, ku kanë vendosur për matje njehsorin elektrik nr. 
43681501, dhe kanë konstatuar se mungon njehsori elektrik. Në këtë procesverbal të ndërrimit të 
njehsorit elektrik është kërkuar nga konsumatori që të bëjë kthimin e njehsorit të vjetër. Pas kësaj 
me datë 25.07.2008 konsumatori ka parashtruar kërkesë në KEK, ku ka kërkuar që të bëjë ndërrimin 
e njehsorit elektrik. 

Me datë 19.09.2008 punëtoret e autorizuar të KEK-ut për inspektimin e pikave matëse kanë bërë 
inspektimin e pikës matëse të konsumatorit dhe kanë konstatuar se sipas procesverbalit të ndërrimit 
të njehsorit elektrik nga ekipi i kalibrimit nr. 1412 të datës 25.07.2008, konsumatori është i obliguar 
të sjell njehsorin e vjetër në afat prej 8 ditësh në rast se nuk sillet njehsori i vjetër do të merren masat 
sipas rregullores, gjithashtu është marr fuqia instaluese nga ky ekip. 

Departamenti për Faturim në KEK me datë 21.11.2008 e ka ngarkuar konsumatorin me ngarkesë për 
shfrytëzim të paautorizuar me anë të faturës DPZ08HP04530 në vlerë prej 3,112.18€. Pas kësaj 
ngarkese konsumatori ka parashtruar ankesë në Departamentin për Konsumatorë në KEK, duke 
kundërshtuar ngarkesën për shfrytëzim të paautorizuar të energjisë elektrike. Me datë 18.06.2009 
Departamenti për Konsumator në KEK i është përgjigjur konsumatorit duke e refuzuar dhe duke u 
thirrur në Procedurën për identifikimin dhe parandalimin e shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë 
elektrike, Rregullën për Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit me Energji, vërtetimin për ndërrim të 
njehsorit elektrik si dhe procesverbalin e kontrollës. 
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Pas marrjes së përgjigjes nga ana e KEK-ut, konsumatori brenda afatit ligjor ka ushtruar ankesë në 
Departamentin për Mbrojtjen e Konsumatorëve në ZRRE, me të cilën kundërshton përgjigjen e KEK-
ut të datës 18.06.2009. 

Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorëve në ZRRE ka bërë shqyrtimin e ankesës së 
konsumatorit dhe me datë 18.06.2012 ka nxjerr vendim duke aprovuar ankesën e konsumatorit dhe 
duke kërkuar nga KEK-u që të shkarkoëj konsumatorin nga fatura e rikthimit të humbjeve 
DPZ08HP04530 të datës 21.11.2008 në vlerë prej 3,112.18€. 

Pas marrjes së vendimit të DMK-së, me datë 28.06.2012 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_808_06_12 të datës 18.06.2012. Në ankesën e KEK theksohet  se konsumatori ka bërë 
fshehje të njehsorit elektrik me ç’rast ka kryer vepër penale si dhe po ashtu kjo lëndë është edhe në 
procedurë gjyqësore, si dhe njëherit ka propozuar që të aprovohet kundërshtimi i KEK-ut dhe borxhi i 
theksuar më sipër të ngelet kontest deri në përfundimin e të gjitha procedurave ligjore. 

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. Kundërshtimet në ankesën e KEK-ut janë se konsumatori ka fsheh 
njehsorin elektrik dhe për mos prezantimin e njehsorit elektrik është bërë edhe fatura e rikthimit të 
humbjeve. Nga listat e leximit të KEK-ut shihet se lexuesi i KEK-ut ka evidentuar se nga periudha 
kohore 11/2007 se është bërë ndërrimi i njehsorit elektrike ndërsa zyrtarët e autorizuar të KEK-ut, 
nga kjo periudhë e deri me datë 25.07.2008 nuk kanë dalë për te bërë zyrtarizmin e njehsorit elektrik. 
Po ashtu në këto lista të leximit theksohet se njehsori elektrik është i vulosur me vulë distributive e 
që ketë kanë mundur ta bëjnë vetëm punëtoret e autorizuar të KEK-ut, mirëpo i njëjti njehsor nuk 
figuron se është i regjistruar në CCP, në regjistër zyrtar.  

Bordi i ZRRE-së konsideron se ngarkesa përmes faturës se rikthimit të humbjeve për mos prezantim 
njehsori nuk ka bazë pasi që punëtorët e autorizuar të KEK-ut, para një periudhe të gjatë kanë 
konstatuar se është bërë ndërrimi i njehsorit elektrik dhe nuk e kanë kërkuar këtë njehsor për 
verifikim, gjithashtu i njëjti njehsor është vulosur nga vet punëtoret e autorizuar te KEK-ut, andaj nuk 
ka logjik të ngarkohet konsumatori me rikthim te humbjeve për mos prezantim njehsori kur një gjë te 
tillë nuk e kanë kërkuar me kohë.  

Çështje tjetër e theksuar në ankesë se lënda e këtij konsumatorit është në procedurë gjyqësore, 
Bordi i rikujton KEK-ut, se ZRRE, bënë shqyrtimin e ankesave që kanë të bëjnë vetëm me dëmin e jo 
për vepër penale pasi që kjo është kompetencë vetëm e gjykatave. Gjithashtu nga rrjedha e energjisë 
elektrike shihet se ky konsumator nuk ka ndonjë ndryshim që reflekton në rritje sa i përket 
shpenzimit të energjisë elektrike para dhe pas ndërrimit të njehsorit elektrik gjithashtu shihet se 
konsumatori është faturuar për një kohë të gjatë paushall andaj në ketë rast nuk ka logjik të 
ngarkohet me rikthim të humbjeve kur nuk dihet saktësisht se sa ka qenë shpenzimi real i energjisë 
elektrik për ketë periudhë kohore. 

Bordi i ZRRE-së ka vlerësuar se KEK në ankesën e tij nuk ka prezantuar asnjë provë të vetme 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_808_06_12, dhe pas analizimit të hollësishëm 



  

3 

 

të të gjitha dëshmive tjera të prezantuara në shkresat e lëndës ka vendosur si në dispozitivin e këtij 
vendimi.  

 

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 

 


