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I. HYRJE

A. Përmbledhje

1. Paditësi po përsërit kërkesën për shtyrje të ekzekutimit të vendimit të 
së paditurës dhe po paraqet prova shtesë, siç ka kërkuar Gjykata. Sipas
ligjit, Gjykata miraton kërkesën nëse ekzekutimi i vendimit i sjell dëm
vështirë të riparueshëm paditësit, shtyrja nuk është në kundërshtim me
interesin publik, dhe shtyrja nuk u shkakton «dëm të madh» palëve të 
interesuara.1 Argumentet dhe provat e propozuara dëshmojnë se vendi-
mi i së paditurës shkakton dëm të pamatshëm e të pariparueshëm, se 
shtyrja është në përputhje me interesin publik, dhe se shtyrja nuk i pa-
këson fare përfitimet e palëve të tjera nga vendimi i goditur.

B. Procedura

2. Më 24 dhjetor 2019, paditës-propozuesi Kurteshi ka parashtruar padi 
ndaj një vendimi të Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRrE), duke 
kërkuar edhe shtyrjen e ekzekutimit të vendimit. Gjykata Themelore e 
Prishtinës ka miratuar kërkesën me Aktvendimin e 27 dhjetorit 2019.

3. Më 20 shkurt 2020, Gjykata e Apelit ka prishur Aktvendimin e 27 
dhjetorit 2019. Kështu Apeli ka pranuar si të themelta ankesat e të 
paditur-kundërpropozueses ZRrE dhe të dy palëve të interesuara, dhe 
ka kthyer çështjen në rishqyrtim.

4. Më 4 mars 2020, Gjykata Themelore e Prishtinës ka nxjerrë aktven-
dim, i cili i kërkon paditës-propozuesit që brenda 8 ditësh të dorëzojë 
«prova apo fakte të bindshme» për të mbështetur kërkesën për shtyrje 
të ekzekutimit. Aktvendimi i është dorëzuar përfaqësuesit të paditësit 
më 9 mars 2020.

5. Më 5 mars 2020, ende pa iu njoftuar Aktvendimi i 4 marsit, paditës-
propozuesi i është drejtuar Themelores me një parashtresë të veçantë, 
që përsërit kërkesën për shtyrje ekzekutimi dhe tërheq vëmendje në 
provat kyçe. Duke pasur parasysh se Gjykata e Apelit ka përmendur 

1 Ligji 03/L-202 për konfliktet administrative (LKA), neni 22.2.
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vetëm njërën nga tri përgjigjet tona në ankesat e palëve dhe ka konsta-
tuar mungesë provash pa zënë fare ngoje 14 shtojcat e padisë dhe kër-
kesën fillestare, parashtresës së 5 marsit i kemi bashkëngjitur të gjitha 
dokumentet të dorëzuara në gjykatë deri më atë ditë.

C. Faktet

6. Paditës-propozuesi Sami Kurteshi është shtetas i Republikës së Koso-
vës dhe konsumator i energjisë elektrike.

Provë: Shtojca 1 — Faturë e energjisë elektrike, 
26.2.2020, për paditësin, dhe fletëtransferi për 
pagesën e kryer

7. E paditur-kundërpropozuesja Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRrE) e
Republikës së Kosovës cakton tarifat, që përfundimisht paguhen prej 
konsumatorëve.

8. Për shkak të kostos dhe rëndësisë, burimet e ripërtërishme të energjisë
(BRE) gëzojnë trajtim të veçantë në vendimet e rregullatorit. BRE për-
fshin ujin, diellin, erën, biomasën dhe burime të tjera.

9. Më 27 nëntor 2019, ZRrE ka nxjerrë vendim për një skemë mbështetë-
se të prodhimit të energjisë diellore (fotovoltaike). Vendimi parasheh 
tarifa nxitëse (feed-in) prej 85,5 eurosh për megavat orë. Kjo tarifë 
është dukshëm mbi çmimin e tregut, dhe shërben si subvencion.

10. Nga skema e ZRrE-së përfiton një listë prodhuesit, që kanë qenë të 
ditur shumë para se të merrej vendimi. Skema do të mbështesë kapaci-
tetin prej 20 MWh, me një kufizim prej 3 MW për prodhues. Por gati 
të gjithë prodhuesit — me përjashtim të njërit — kanë një adresë, një 
vend operimi dhe gjasshëm të njëjtin pronar.

11. Skema mbështetëse do të vazhdojë për një periudhë 12-vjeçare.
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II. PROVAT

12. Kësaj parashtresë i bashkëngjesim këto shtojca si prova:

Shtojca 1 Faturë e energjisë elektrike, 26.2.2020, për paditësin, dhe 
fletëtransferi për pagesën e kryer

Shtojca 2 ZRrE, Raport konsultativ: Përshtatjet vjetore të të hyrave 
të lejuara maksimale për KOSTT (prill 2019–mars 2020), 
mars 2019, bit.ly/38ApQ4Y, 11 faqe

Shtojca 3 ZRrE, Raport konsultativ për të hyrat e lejuara maksi-
male: Furnizuesi me shërbim universal: Viti relevant tari-
for 2019, mars 2019, bit.ly/3cO3Dnm, 9 faqe

Shtojca 4 KESCO, Propozim për të hyrat e lejuara maksimale për 
vitin tarifor 2020, 21.1.2020, në sajtin e ZRrE-së, 
bit.ly/3cJtexT, 17 faqe

Shtojca 5 Pagesat vjetore për BRE, 2018

Shtojca 6 Ndikimi i tarifave nxitëse në çmimin e energjisë elektrike 
– pagesa shtesë e cila do të paguhet nga konsumatorët

https://bit.ly/3cJtexT
https://bit.ly/3cO3Dnm
https://bit.ly/38ApQ4Y
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III. ARGUMENTET

13. Kërkesa për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit të ZRrE-së mbështetet 
në nenin 22 të Ligjit për konfliktet administrative. Sipas paragrafit 6 të
atij neni, paditësi mund t’i kërkojë gjykatës shtyrjen e ekzekutimit të 
vendimit administrativ. Sipas paragrafit 2 të nenit 22, gjykata miraton 
kërkesën e paditësit nëse:

(1) ekzekutimi i shkakton paditësit dëm që vështirë riparohet;

(2) shtyrja nuk cenon interesin publik; dhe

(3) shtyrja nuk i sjell «dëm të madh» palës së interesuar.

14. Parashtresa jonë e 5 marsit 2020 përfshin të gjitha provat që janë dorë-
zuar me padinë dhe kërkesën fillestare të 24 dhjetorit 2019. Këtu rikuj-
tojmë se vendimi i ZRrE-së shkakton dëm vështirë të riparueshëm, se 
shtyrja është në përputhje me interesin publik, dhe se shtyrja në fakt 
favorizon palët e interesuara në afat të gjatë.

A. Dëmi vështirë i riparueshëm

15. Padia dhe kërkesa për shtyrje ekzekutimi e 24 dhjetorit 2019 dëshmon 
se vendimi i ZRrE-së shtrenjton rrymën elektrike, duke ua ngarkuar të 
paktën 16,46 milionë euro paditësit dhe konsumatorëve të tjerë. Ky 
dëm pasuror (dhe çfarëdo dëmi tjetër përcjellës) do të ishte vështirë i 
riparueshëm pas zgjidhjes përfundimtare të kontestit.

Kostoja e BRE-së

16. Burimet e ripërtërishme të energjisë (BRE) kushtojnë më shtrenjtë se 
burimet tradicionale si thëngjilli. ZRrE miraton çdo vit të hyrat maksi-
male të lejuara për operatorët, duke u mbështetur në raporte konsul-
tative që imtësojnë kostot dhe të hyrat për kategori të ndryshme.2

17. Për vitin 2019, në raportin konsultativ për të hyrat e Operatorit të Sis-
temit, Transmisionit dhe Tregut (KOSTT), fondi për BRE ka qenë 

2 Shih Vendimin V_1127_2019, ZRrE, 28.3.2019.
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12,45 milionë euro. Raporti konsultativ për furnizuesin me shërbim 
universal jep koston prej 10,8 milionë euro për BRE më 2019.

Prova: Shtojca 2 — ZRrE, Raport konsultativ: Përshtatjet 
vjetore të të hyrave të lejuara maksimale për 
KOSTT (prill 2019–mars 2020), mars 2019, 
bit.ly/38ApQ4Y, 11 faqe, në faqe 11

Shtojca 3 — ZRrE, Raport konsultativ për të hyrat 
e lejuara maksimale: Furnizuesi me shërbim 
universal: Viti relevant tarifor 2019, mars 2019, 
bit.ly/3cO3Dnm, 9 faqe, në faqe 9

18. Më 2018, tarifat e paguara për BRE kanë kaluar shumë 9 milionë euro.
Këtë shifër e kemi dhënë si provë edhe në padinë fillestare, duke u 
mbështetur në të dhënat e KOSTT-it. 

Provë: Shtojca 5 — Pagesat vjetore për BRE, 2018

19. Kostoja për 2020 është ende në përcaktim e sipër. ZRrE tashmë ka 
pranuar propozimet e operatorëve për të hyrat maksimale të lejuara, 
dhe pritet të vendosë gjatë këtij muaji. Operatori KESCO ka propo-
zuar 13,15 milionë euro për BRE.

Provë: Shtojca 4 — KESCO, Propozim për të hyrat e 
lejuara maksimale për vitin tarifor 2020, 21.1.2020,
në sajtin e ZRrE-së, bit.ly/3cJtexT, 17 faqe, në f. 17

Dëmi nga vendimi i 27 nëntorit 2019

20. Si provë, në padinë dhe kërkesën fillestare kemi paraqitur llogaritjen e 
barrës financiare që vendimi i 27 nëntorit 2019 ua hedh konsumatorë-
ve. Këtë dokument, që është përpiluar në emër të paditësit me referen-
ca në standardet e sektorit dhe dokumentet zyrtare të ZRrE-së, e para-
shtrojmë sërish për të dëshmuar dëmin që i kanoset paditësit. Gjatë pe-
riudhës sa do të zbatohet, vendimi i ZRrE-së do t’u kushtojë konsuma-
torëve të paktën 16,46 milionë euro.
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Provë: Shtojca 6 — Ndikimi i tarifave nxitëse në çmimin 
e energjisë elektrike – pagesa shtesë e cila do të 
paguhet nga konsumatorët

21. Te llogaritja arrihet duke marrë parasysh standardin industrial dhe tari-
fat e parapara me vendimin e ZRrE-së.

22. Standardi industrial llogarit se panelet diellore prodhojnë energji të pa-
ktën 4 orë në ditë. Andaj, kapaciteti prej 20 MWh shumëzohet me 4 
për të nxjerrë minimumin e energjisë së prodhuar brenda ditës:

20 MWh × 4 = 80 MWh në ditë
kapaciteti orë kapaciteti ditor minimal

23. Nga minimumi i kapacitetit ditor, nxjerrim minimumin e kapacitetit 
vjetor:

80 MWh × 365 = 29.200 MWh në vit
kapaciteti min. ditë kapaciteti vjetor minimal

24. Në llogaritjet e paraqitura në padi, kapacitetin vjetor minimal e kemi 
zbritur edhe më shumë — nga 29.200 në 28.000 MWh — për të lënë 
hapësirë për dështime, mirëmbajtje a riparime, sado të rralla a të pa-
gjasshme të jenë. Nga ky vlerësim minimal pastaj përftojmë koston 
për konsumatorët.

25. Koston minimale vjetore e nxjerrim duke shumëzuar kapacitetin vjetor
me ndryshimin mes tarifës nxitëse dhe çmimit referent.

26. Tarifa nxitëse, e caktuar me vendimin e 27 nëntorit 2019, është 85,5 
euro.3

27. Çmimi referent është mesatarja e çmimeve të energjisë nga burimet e 
tjera. Atë e nxjerrim nga llogaritjet më të fundit të ZRrE-së për të hyrat
maksimale që u lejohen operatorëve të energjisë — tani është 35,6 
euro.4

28. Rrjedhimisht, shuma minimale që u vishet konsumatorëve çdo vit del:

3 Vendimin V_1204, ZRrE, 27.11.2019, para. VI.
4 Shtojca 2, f. 7. 
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28.000 MWh × (85,5 € – 35,6 €) = 1.397.200,00 €
kapaciteti min. (tarifa – çmimi ref.) kostoja vjetore min.

29. Kur kostoja vjetore shumëzohet me 12 vjetët sa do të zgjasë skema 
mbështetëse, nxjerrim minimalen e kostos së gjithsejtë të tarifave nxi-
tëse:

1.397.200,00 € × 12 = 16.766.400,00 €
kostoja vjetore vjet kostoja minimale gjithsej

30. Në llogaritjen bashkëngjitur padisë, çmimi referent është dhënë në 
36,5 euro (jo 35,6), çka bën që kostoja vjetore dhe kostoja e gjithsejtë 
të dalin më të ulëta: 1.372.000,00 euro në vit dhe 16.464.000,00 euro 
për 12 vjet.5

31. Këta shifra janë tejet konservatore. Siç vumë re, kemi llogaritur mini-
mumin e prodhimit ditor, ani pse panelet diellore prodhojnë më shumë
se 4 orë në ditë. Pastaj, kemi zbritur rreth 12 mijë MWh çdo vit për 
mirëmbajtje e pengesa të paplanifikuara — në pyetje janë gati 1 mili-
onë euro dallim. Në fund, kemi llogaritur koston minimale kundrejt të 
hyrave maksimale të lejuara. Këto rrethana dëshmojnë se barra mbi 
konsumatorët lehtë mund të kapërcejë shumën prej 20 milionë eurosh. 
Për një konsumator të rëndomtë si z. Kurteshi, barra sillet nga qindra 
në mija euro.

Pariparueshmëria e dëmit

32. Gjykata duhet të shtyjë ekzekutimin e vendimit kur dëmi që i shkakto-
het paditësit është vështirë i riparueshëm.6 Së pari, dëmi ndaj zotit 
Kurteshi dallon nga dëmi që rëndom kompensohet me të holla. Së 
dyti, do të jetë thuajse e pamundshme me i llogaritë saktë dëmet.

33. Mbështetur në jurisprudencën e Strasburgut dhe kushtetutën e vendit, 
pagesa e tarifës përbën lloj tatimi ose marrje të pronës.7 Këtu z. Kurte-
shi nuk po kërkon kompensim të dëmit, as po përqendrohet te dëmi që 
ka ndodhur në të shkuarën, por po lut Gjykatën e nderuar ta paranda-

5 Shtojca 6.
6 LKA, neni 22.2.
7 Padi dhe kërkesë për shtyrje të ekzekutimit, 24.12.2019, para. 52–53.
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lojë dëmin në të ardhmen. Thënë ndryshe, paditësi nuk po lyp para, 
por po kërkon mos me ia marrë ato që i ka.

34. Nëse tarifat nxitëse veç zbatohen, do të jetë vështirë me ditë me për-
pikëri pjesën që ka paguar z. Kurteshi. Në njërën anë, nuk mund të 
saktësohet se cila pjesë e faturës së rrymës është dhënë për BRE. Por 
edhe më zor do të jetë me njohë saktë dëmin e shkaktuar nga marrja e 
paligjshme e pronës në emër të tarifave të rrymës. Pakësimi i pronës 
ndikon në thuajse çdo hap të jetës së qytetarëve.

35. Në fund, periudha 12-vjeçare do ta shndërronte dëmin në një huadhë-
nie të institucionalizuar që edhe nëse shlyhet do të përbënte pasurim të
pabazë, mbi kurrizin e qytetarëve. Edhe nëse kompensohet dëmi ndaj 
z. Kurteshi, nuk mund të zhbëhet efekti i subvencionimit të paligj-
shëm, që do të krijojë një shtresë biznesmenësh të privilegjuar dhe të 
prirë ndaj pabarazisë shoqërore.

36. Rrjedhimisht, paditës-propozuesi i kërkon Gjykatës së nderuar të kon-
statojë rrezikun e dëmit dhe të rinxjerrë Aktvendimin e 27 dhjetorit 
2019.

B. Interesi publik

37. Shtyrja e ekzekutimit të vendimit nuk cenon interesin publik, sepse 
mbron konsumatorin dhe tregun e lirë, duke mos penguar përmbushjen
e caqeve për shfrytëzimin e BRE-së.

38. Mbrojtja e konsumatorit dhe e tregut të lirë është jo vetëm në përpu-
thje me interesin publik — është detyrim kushtetues dhe ligjor i or-
ganeve të Republikës së Kosovës, përfshi të paditurën ZRrE.8

39. Republika e Kosovës tashmë ka realizuar cakun detyrues për 25-për-
qind energji nga burime të ripërtërishme. Subvencionimi i fotovoltai-
këve tani nuk rrit dukshëm shfrytëzimin e BRE-së, por vetëm ngarkon 
xhepat e qytetarëve. Ndërkohë që tregu i energjisë në Evropë duhet të 
jetë i lirë — dhe Kosova është pjesë e Komunitetit të Energjisë — 
subvencionet për BRE nuk ndalin dot prodhimin e rrymës prej thën-

8 Shih Kushtetutën e Republikës së Kosovës (2008, ndryshuar 2016), neni 119; 
Ligjin 05/L-084 për rregullatorin e energjisë, neni 1.1.
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gjillit, sepse ajo do të shitej me çmim të volitshëm në tregun kontinen-
tal. Me fjalë të tjera, vendimi i ZRrE-së nuk e pengon ndotjen e mjedi-
sit, dhe rrjedhimisht shtyrja e ekzekutimit nuk cenon interesin publik 
për mjedisin. Shtyrja thjesht pengon dëmin që u kanoset kosovarëve.  

C. Mosdëmtimi i palëve të interesuara

40. Shtyrja e ekzekutimit të vendimit nuk u sjell «dëm të madh» palëve.9 
Vendimi i ZRrE-së parasheh dhënien e subvencioneve për një peri-
udhë 12-vjeçare. Shtyrja e ekzekutimit nuk e pakëson kohëzgjatjen e 
subvencioneve. Madje, nëse veç lejohet ekzekutimi pas vendimit për-
fundimtar të gjykatës, prodhuesit do të përfitojnë nga tarifa të larta 
fikse, ndërkohë që çmimi i energjisë në treg shkon duke rënë.10

41. Prodhuesit nuk kanë bërë kurrfarë investimi si rrjedhojë e vendimit të 
ZRrE-së, nuk kanë qenë palë në procedurë administrative, s’kanë pa-
sur shkas të drejtpërdrejtë të presin përfitime, andaj dhe s’mund të pë-
sojnë dëm nga pezullimi i vendimit. ZRrE ka caktuar tarifat nxitëse pa
arsyetim dhe pa dëshmuar se ka llogaritur koston e prodhimit ose in-
vestimeve (përkundër pretendimeve të saj pas vendimit). Për më tepër,
asnjë palë e interesuar nuk ka arritur të provojë se kanë bërë shpenzi-
me lidhur me vendimin e ZRrE-së. Por edhe nëse i dëshmojnë, shpen-
zimet e tilla nuk është dashur të bëhen pa kapërcyer afati për padi dhe 
pa u siguruar plotfuqishmëria e vendimit.

42. Rrjedhimisht, çfarëdo pengese që mund t’u shkaktohet prodhuesve të 
energjisë, si palë e interesuar, nuk përbën «dëm të madh» sipas kup-
timit të nenit 22 të Ligjit për konfliktet administrative.

43. Paditës-propozuesi ka plotësuar kërkesat për shtyrjet të ekzekutimit, 
andaj Gjykata e nderuar duhet ta miratojë kërkesën.

9 LKA, neni 22.2.
10 Padi dhe kërkesë për shtyrje të ekzekutimit, 24.12.2019, para. 98.



A-3090/19 Kurteshi k. ZRrE: Parashtresë e paditësit, 12.3.2020 12/12

IV. KËRKESË

44. Mbështetur në provat e argumentat e paraqitura më sipër, dhe duke u 
thirrur në nenin 22 të Ligjit për konfliktet administrative, paditës-
propozuesi lut Gjykatën e nderuar të rinxjerrë:

AKTVENDIM

I. Miratohet si e themeltë kërkesa e paditësit dhe propozuesit Sami
Kurteshi për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit V_1204_2019 të 
së paditurës dhe kundërpropozueses Zyra e Rregullatorit për 
Energji të Republikës së Kosovës.

II. Detyrohet e paditura të shtyjë ekzekutimin e vendimit 
V_1204_2019 deri në zgjidhjen përfundimtare të këtij konflikti 
administrativ.

Përfaqësuesi i paditës-
propozuesit:

Dr. Getoar Mjeku, jur.
Rr. Enver Maloku, nr. 110
10000 Prishtinë
+383 45 30 52 00
gm@getoar.com

mailto:gm@getoar.com
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