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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 17 të Ligjit për 
Rregullatorin e Energjisë; 

2. Dispozitat sipas Kapitullit 3, Nenit 16 të Rregullës mbi Procedurën e Zgjidhjes së Kontesteve 
në Sektorin e Energjisë; 

3. Dëshmitë dhe procedurat e paraqitura nga palët; 
4. Rekomandimin e DMK të ZRRE‐së: ERO/CPD_D_38_09_07; dhe 
5. Nenin 18 të Rregullës mbi Procedurën e Zgjidhjes së Kontesteve në Sektorin e Energjisë. 

 
Në mbledhjen e mbajtur më 01 prill 2009 nxori këtë: 
 

VENDIM 
 

REFUZOHET ankesa e konsumatorit Demë Demaj (shifra e konsumatorit DPR – 21704) nga Prishtina, 

si në arsyet e paraqitura të këtij vendimi. 

Arsyetim 

Konsumatori në ankesën e tij drejtuar Departamentit për Mbrojtjen e Konsumatorëve (DMK) në 

Zyrën e Rregullatorit për Energji (ZRRE) me datë 01.02.2007 ka apeluar përgjigjen e Departamenti për 

Konsumatorë në KEK të datës 31.01.2007, lidhur me kontratën për riprogramim të borxhit. 

 Konsumatori me datë 18.11.2005 ka bërë ankesë në Shërbimin Juridik të KEK-ut ku ka 

kërkuar që t’i mundësohet riprogramimi i borxhit vetëm për 12 (dymbëdhjetë) muajt e fundit 

saktësisht për vitin 2005 ndërsa pjesën tjetër të borxhit t’i lihet në kompetencë Gjykatës 

Kompetente në Prishtinë.                           

Provë: Ankesa e konsumatorit  në KEK 

 Me datë 01.11.2006 Gjykata Komunale në Prishtinë ka hedhur poshtë padinë e konsumatorit 
në arsyetimin se janë zbatuar të gjitha procedurat e ankesës sipas nenit 17.1 dhe nenit 26.3 
të Ligjit mbi Rregullatorin e Energjisë.                         
Provë: Aktvendimi i gjykatës  

 
 Pa s kësaj  konsumatori me datë 15.12.2006 iu ka drejtuar Departamentit për konsumator në 

KEK me një ankesë (kërkesë) ku kërkon që t’i mundësohet riprogramimi i borxhit vetëm për 

dymbëdhjetë muajt e fundit, saktësisht për vitin 2006 ndërsa pjesën tjetër t’i lihet në 

kompetencë Gjykatës Kompetente në Prishtinë.                      

Provë: Ankesa/Kërkesa e konsumatorit në KEK  



 

 

 Me datë 31.01.2007 KEK Sh.A – Divizioni i Furnizimit – Departamenti për Konsumatorë iu ka 
përgjigjur konsumatorit duke e refuzuar në arsyetimin se Riprogramimi i borxhit bëhet me 
vendim dhe me anë të mekanizmave zyrtar dhe se duhet t’i nënshtrohet procedurave në 
fuqi. KEK-u në përgjigjen e dhënë konsumatorit ka shpjeguar se borxhin total duhet të 
riprogramohet dhe ndahet në këste.                           
Provë: Përgjigja e KEK-ut  

 

 Me datë 01.02.2007 konsumatori ka apeluar përgjigjen e KEK-ut në DMK të ZRRE-së, ku në 
ankesën e konsumatorit drejtuar ZRRE-së ka kërkuar që të ndryshoj përgjigjen e KEK-ut, pra 
t’i lejohet riprogramimi i borxhit për 12 muajt e fundit, ndërsa borxhi tjetër i mbetur t’i lihet 
në kompetencë gjykatës kompetente në Prishtinë.                       
Provë: Ankesa e konsumatorit në DMK të ZRRE-së 

 

 Për arsye të kompleksitetit të kontestit dhe nevojës për të gjetur një zgjidhje sa më të 
favorshme për të dy palët DMK në ZRRE në bazë të kapitullit të 4 të Rregullit mbi Procedurën 
e Zgjidhjes së Kontesteve në Sektorin e Energjisë mund të iniciojë Zgjidhje Alternative të 
Kontestit (ZAK). Në bazë të nenit 20.3 Zgjidhja Alternative e Kontestit (ZAK) mund të përdoret 
në çdo kohë pas pranimit të ankesës ose edhe gjatë gjithë procedurës ankimore. 

 

 Në bazë të kompleksitetit të kontestit të konsumatorit Demë Demaj, Departamenti për 
Mbrojtjen e Konsumatorëve në ZRRE ka rekomanduar inicimin e procesit të Zgjidhjes 
Alternative të Kontestit mes KEK-ut (Divizioni i Furnizimit – Departamenti për Kujdes ndaj 
Konsumatorëve) dhe konsumatorit Demë Demaj.  

 

 DMK në ZRRE ka ftuar palët që me datë 14.03.2007 të fillojnë procesin e Zgjidhjes Alternative 
të Kontestit (ZAK – negocim). Në takim ka qenë prezent vetëm përfaqësuesi i KEK Sh.A – 
Divizioni i Furnizimit – Departamentit për Kujdes ndaj Konsumatorëve, ndërsa nuk ka qenë 
prezent askush nga përfaqësuesit e konsumatorit.                        
Provë: E-mailat dhe informatat e përgatitur nga DMK 

 

 Pas kësaj DMK në ZRRE ka ftuar prapë palët që me datë 19.03.2007 të fillojnë procesin e 
negocimit (ZAK), mirëpo edhe kësaj radhe prezent ka qenë vetëm përfaqësuesi i KEK Sh.A – 
Departamenti për Kujdes ndaj Konsumatorëve, ndërsa prapë asnjë përfaqësues i autorizuar i 
konsumatorit nuk ishte prezent në takim.                                                
Provë: E-mailat dhe informata e përgatitur nga DMK 

 

 Me datë 14.09.2007 DMK e ZRRE-së ka nxjerrë vendim në lidhje me ankesën e konsumatorit 
ku ka refuzuar konsumatorin lidhur me mundësimin e riprogramimit të borxhit për 12 muajt  
fundit dhe që pjesën tjetër t’ia lë në kompetencë gjykatës.                    
Provë: Përgjigja e KEK-ut e datës 14.09.2007 

 

 Me datë 16.03.2009 konsumatori ka parashtruar ankesë në Bordin e ZRRE-së, duke 
kundërshtuar vendimin e DMK-së nr.  ERO/CPD_D_38_09_07.                                      
Provë: Ankesa e konsumatorit drejtuar Bordit të ZRRE-së me datë 16.03.2009 

Bordi i ZRRE-së ka analizuar Vendimin e lëshuar nga DMK: ERO/CPD_D_38_09_07 dhe ka konstatuar 
se vendimi është në pajtim me Rregullat e ZRRE-së dhe me kornizën ligjore në fuqi.  
Apeluesi nuk ka ofruar ndonjë dëshmi shtesë kundër këtij Vendimi, andaj Bordi i ZRRE-së ka vendosur 
ta refuzojë konsumatorin për arsyet e paraqitura në vendimin e DMK të ZRRE-së. 
 



 

 

 
Këshillë Juridike: Kundër këtij Vendimi, pala ka të drejtë të iniciojë procedurë gjyqësore në Gjykatën 
Kompetente në Prishtinë, brenda katërmbëdhjetë (14) ditësh prej ditës së pranimit të këtij Vendimi 
 
 
 
 
 
 
 
Bordi i ZRRE‐së 
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