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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 Kreu 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_827_07_2012; dhe  
5. Ankesën e konsumatorit me datë 24.08.2012; 
6. Ankesa e KEK-ut, me datë 23.08.2012; 

Në mbledhjen e mbajtur më 01 tetor 2012, nxori këtë: 

VENDIM 

I REFUZOHET ankesa e KEK-ut, si dhe ankesa e konsumatorit A.N. (shifra në KEK: DGL - 1622) 
nga Gjilani ndaj vendimit të DMK-së, 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_827_07_2012 i datës 20.07.2012. 

Arsyetim 

Me datë 20.05.2008 punëtorët e autorizuar të KEK-ut për inspektimin e pikave matëse të KEK-ut, 
kanë bërë inspektimin e pikës matëse të konsumatorit ku kanë konstatuar se konsumatori e ka hequr 
njehsorin elektrik si dhe është duke u furnizuar me rrymë në njehsorin me shifër 84867, dhe me ketë 
rast punëtoret kanë kërkuar që konsumatorit t’i ndalet paushalli në njehsorin e vjetër. 

Me datë 09.12.2009 punëtorët e autorizuar të KEK-ut për ndërrim njehsori kanë dalë te konsumatori 
dhe kanë bërë ndërrimin e njehsorit elektrik, ku te njehsori i vjetër i demontuar kanë evidentuar se 
kemi lidhje direkte, ndërsa të njehsori i ri kanë vendosur njehsor të KEK-ut, nr. 07778449. Gjithashtu 
me datë 09.12.2009 punëtorët e autorizuar të KEK-ut kanë inspektuar pikën matëse te konsumatori 
dhe kanë konstatuar se konsumatori nuk lejon shkyçjen e energjisë elektrike për shkak të borxhit në 
vlerë prej 2150€. 

Konsumatori ka parashtruar ankesë në KEK duke kërkuar t’i bëhen korrigjimet e faturave. 
Departamenti për konsumator në KEK me datë 07.02.2012 i është përgjigjur konsumatorit duke e 
refuzuar me arsyetimin se ngarkesa nga 06/2006 është ngarkesë paushallë si dhe ngarkesa nga 
10/2008 ku është procesverbali nr. 195730 e gjerë më 12/2009. 

Sipas transaksioneve të konsumatorit dhe rrjedha e energjisë elektrike vërehet se nga periudha 
07/2002 e deri më 03/2004 është faturuar nga KEK-u, me fatura të energjisë elektrike me shpenzim 
të regjistruar në njehsorin 5214383 dhe se borxhi i evidentuar deri më 03/2004 është 602.14€, pas 
kësaj periudhe nga muaji 04/2004 e deri më 05/2006 nga rrjedha e energjisë elektrike nuk 
evidentohet asnjë shpenzim i energjisë elektrike dhe për ketë periudhë KEK-u e ka ngarkuar vetëm 
me taksa. Gjithashtu nga periudha 06/2006 e deri 01/2010, konsumatori është faturuar paushall, pa 
matje, herë me shpenzim prej 400 kWh e herë me shpenzim 712 kWh, e që deri me ketë periudhë 
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sipas rrjedhës së energjisë elektrike figuron njehsori elektrik nr. 5214383 dhe se pas kësaj periudhe 
figuron njehsori elektrik 07778448 i cili ka qenë në funksion deri në periudhën 01/2012. 

Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorëve ka bërë shqyrtimin e ankesës së konsumatorit dhe me 
datë 24.08.2012 ka nxjerr vendim duke refuzuar pjesërisht ankesën e konsumatorit dhe duke 
kërkuar nga KEK-u që të shkarkojë konsumatorin me shifër DPR – 1622 nga faturat e energjisë 
elektrike prej periudhës 10/2007 e deri më 12/2009, si dhe ka obliguar KEK-un që nga periudha 
10/2007 e deri më 12/2009 të ngarkoi konsumatorin me shpenzim prej 473 kWh për muaj.  

Pas marrjes se vendimit të DMK-së, konsumatori më datë 24.08.2012 ka parashtruar ankesë në 
Bordin e ZRRE-së, me të cilën ka kundërshtuar në tërësi vendimin e DMK-së nr. 
ZRRE/DMK_V_827_07_12 të datës 20.07.2012. Konsumatori në ankesë thekson se kundërshton 
faturimin paushall që i është bërë nga ana e KEK-ut, si dhe për tërë kilovatët e shpenzuar për ketë 
periudhë të më llogariten në dy tarifa. 

Bordi i ZRRE-së në mbledhjen e mbajtur me datë 01.10.2012 ka shqyrtuar dhe analizuar të gjitha 
dëshmitë e paraqitura nga konsumatori, përkatësisht kundërshtimet e theksuara në ankesë ndaj 
vendimit të DMK-së.  

Bordi i ZRRE-së pas shqyrtimit dhe analizimit të lëndës së konsumatorit ka vërejt se konsumatori 
është furnizuar me energji elektrike nga një pikë matëse e cila nuk është evidentuar dhe regjistruar 
në njehsorin që ka qenë i instaluar, e që përveç pohimeve të konsumatorit është vështirë të 
vërtetohet se nga është furnizuar konsumatori me energji elektrike, nga një pikë tjetër matëse apo 
nga lidhje direkte. Nga analiza e rrjedhës se energjisë elektrike shihet se konsumatori është faturuar 
paushall gjatë gjithë periudhës kontestuese të cekur më lartë, pasi që nuk ka pasur qasje për të bërë 
faturimin në bazë të kilovatëve të shpenzuar. 

Bordi i ZRRE-së, duke i marrë për bazë të dhënat e cekura më lartë konstaton se konsumatori ka 
vepruar në kundërshtim me nenin 29 paragrafi 1 nën-paragrafi 1.1, të Rregullës për kushtet e 
përgjithshme të furnizimit me energji, pasi që konsumatori nuk ka të drejtë të shfrytëzon energjinë 
elektrike në një mënyrë ose në sasi si ajo që i është miratuar nga ndërmarrja e energjisë. Gjithashtu 
neni 29 paragrafi 2, thekson se konsumatorët nuk duhet të ndryshojnë ose kryejnë ndonjë veprim në 
kyçje, pajisje matëse dhe aparate pa pëlqimin me shkrim nga ndërmarrja e energjisë. 

Me datë 31.08.2012 KEK-u ka apeluar vendimin e DMK-së, në Bordin e ZRRE-së, me arsyetimin se 
ekzistojnë prova dhe fakte se ka shkelje dhe abuzim nga ana e konsumatorit, si dhe kanë deklaruar se 
i njëjti është recidiv, ndërhyn në njehsor pa pëlqimin e KEK-ut, gjithashtu nga KEK-u kërkohet të 
aprovohet kundërshtimi i KEK-ut, dhe borxhi të ngelet deri në përfundimin e procedurave ligjore.  

Bordi i ZRRE-së, ka analizuar ankesën e KEK-ut, lidhur me kundërshtimin e vendimit të DMK-së, me 
ç’rast vjen në përfundim se KEK-u, nuk ka ofruar prova të mjaftueshme me të cilën do të vërtetonin 
konstatimet e cekura në kundërshtim. Konsiderojmë se KEK-u është dashur të veprojë konform nenit 
5 paragrafi 3 nën-paragrafi 3.6 i Rregullës për kushtet e përgjithshme të furnizimit me energji, e cila 
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 elektrik si dhe të evidentoi saktë se nga është bërë furnizimi i 
konsumatorit me energji elektrike. 

Nga krejt ajo që u tha më lart duke i marr për bazë të gjitha dëshmitë e prezantuara nga palët Bordi i 
ZRRE-së, konstaton se Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorëve në ZRRE, ka vepruar drejt kur 
ka ngarkuar konsumatorin me mesatare të shpenzimit të energjisë elektrike për periudhën 10/2007 e 
deri më 12/2009 me shpenzim prej 473 kWh për muaj.  
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Bordi i ZRRE-së në mbledhjen e mbajtur me datë 01.10.2012 ka analizuar ankesën e konsumatorit 
dhe vendimin e nxjerr nga DMK nr. ZRRE/DMK_V_827_07_2012, dhe pas analizimit të hollësishëm 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 

 


