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NNrr..  PPrroott..  xxxxxx//BB//1166  

NNrr..  ii  RReeggjjiissttrriitt::  xxxx  

 

RRRREEGGUULLLLOORREE  

PPËËRR  

RREEGGJJIISSTTRRIIMMIINN  EE  PPAARRAAPPAAGGUUEESSVVEE  TTËË  TTEELLEEFFOONNIISSËË  MMOOBBIILLEE   

Kjo Rregullore është nxjerr në bazë të nenit 67, paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit Nr.04/L-109 për 

Komunikimet Elektronike (tutje referuar si – Ligji). 

 

NNeennii  11  

QQëëlllliimmii  ddhhee  FFuusshhëëvveepprriimmii  

Kjo rregullore obligon ofruesit e shërbimeve të komunikimeve elektronike mobile për 

regjistrim të parapaguesve  para aktivizimit të shërbimit, si dhe përcakton të drejtat dhe 

detyrimet e parapaguesve dhe ofrueseve të këtyre shërbimeve. 

 

NNeennii  22  

DDeeffiinniicciioonneett  

 

Për qëllim të kësaj Rregulloreje; 

2.1 Kuptimi apo definicioni i cilësdo fjalë, frazë apo shprehje sipas Ligjit do të jetë gjithashtu 

i zbatueshëm për atë fjalë, frazë apo shprehje në këtë Rregullore; 

2.2 Termat dhe shprehjet në vijim do të kenë këtë kuptim: 

a) ARKEP – nënkupton organin rregullator, i cili zbaton dhe mbikëqyrë kornizën 

rregullatore, e përcaktuara nga Ligji, nga Ligji për shërbimet postare, si dhe nga 

politikat e zhvillimit të fushës së komunikimeve elektronike dhe postare, të 

përcaktuara nga Qeveria, bazuar në dispozitat e paragrafit 1 të nenit 6 dhe paragrafit 

1) të nenit 7 të Ligjit.  

b) Papapagues - nënkupton çdo person fizik ose juridik, qe ka lidhur nje kontrate me nje 

ndërmarrës qe ofron shërbime te komunikimeve elektronike, te disponueshme për 

publikun, për përfitimin e shërbimeve të ofruara 

c) SIM (Subcriber Identity Module) Kartele - ID unike për një telefon, e cila vendoset 

brenda aparatit telefonik, dhe përmban informata personale për parapaguesit 
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përfshirë edhe aktivizimin në rrjet si dhe shënimet e numrave telefonik të 

parapaguesve. 

d) Ofrues i shërbimeve të komunikimeve elektronike mobile - nënkupton çdo 

ndërmarrës që është i autorizuar nga ARKEP për ofrimin e shërbimeve te 

komunikimeve elektronike mobile të disponueshme për publikun (tutje referuar si – 

ofrues i shërbimeve). 

NNeennii  33  

OObblliiggiimmeett  ee  ppaarraappaagguueessiitt--ëëvvee  

3.1 Obligohet që çdo parapagues qoftë person fizik apo juridik, pasi që të blejë SIM Kartelën 

të paraqitet në ndonjërën nga pikat e shitjes së ofruesit të shërbimeve, ose në ndonjë 

vend tjetër të përcaktuar nga ofruesi për të bërë aktivizimin e saj.  

NNeennii  44  

KKuusshhtteett  ppëërr  RReeggjjiissttrriimm    

4.1. Çdo person fizik mbi moshën 16 vjeçare, duhet të bëjë regjistrimin e SIM Kartelës 

personalisht ose nëpërmjet personit të autorizuar. 

4.2. Regjistrimi për personat nën moshën 16 vjeçare duhet të bëhet nga ose në shoqërim të 

prindit/kujdestarit. 

4.3. Regjistrimi për personat juridik duhet të bëhet nga përfaqësuesi ligjor/personi i 

autorizuar. 

NNeennii  55  

IInnffoorrmmaattaatt  ee  NNeevvoojjsshhmmee  ppëërr  RReeggjjiissttrriimm  

5.1 Për regjistrimin e personave fizik ose juridik nevojiten këto informata: 

a) emri i plotë i parapaguesit, duke përfshirë edhe titullin akademik apo profesional të 

përdorur nga parapaguesi, nëse parapaguesi dëshiron ashtu; 

b) emri i biznesit/institucionit të parapaguesit; 

c) adresën e saktë të parapaguesit, 

i. duke përfshirë dhe atë të selisë kryesore (nëse është e regjistruar jashtë vendit) 

e po ashtu edhe të filialit-degës të regjistruar në vendin tonë; 

d) numri i identifikimit të parapaguesit; 

e) numri fiskal dhe numri i regjistrimit të biznesit për personin juridik dhe 

f) informata shtesë nëse parapaguesi pajtohet dhe personat e tretë nuk ndikohen nga 

këto informata. 
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NNeennii  66  

VVeerriiffiikkiimmii  ii  IInnffoorrmmaattaavvee  ddhhee  DDookkuummeenntteett  ee  NNeevvoojjsshhmmee  ppëërr  VVeerriiffiikkiimm 

6.1 Obligohen ofruesit e shërbimeve që para se të bëjnë regjistrimin të verifikojnë 

informatat e dhëna nga parapaguesi. 

 

6.2  Për verifikim të informatave nevojitet njëra nga këto dokumente identifikuese: 

 

a) Letërnjoftimi; 

b) Pasaporta; 

c) Patentë shoferi; 

d) Autorizimi i vërtetuar nëse regjistrohet ndonjë person fizik ose juridik. 

 

 

NNeennii  77  

OObblliiggiimmeett  ddhhee  ttëë  DDrreejjttaatt  ee  OOffrruueessvvee  ttëë  sshhëërrbbiimmeevvee  

 

7.1 Ofruesit e shërbimeve janë të obliguar që të regjistrojnë të gjithë parapaguesit, 

pavarësisht a janë me kontratë apo të parapaguar para aktivizimit të shërbimit. 

7.2 Ofruesit e shërbimeve nuk mund të regjistrojnë në emër të një personi fizik si 

parapaguesi më tepër se 5 SiM kartela. 

7.3 Numri i SiM kartelave të regjistruara në emër të personit juridik është i pakufizuar. 

7.4 Obligohen Ofruesit e shërbimeve që të bëjnë aktivizimin e SIM Kartelës menjëherë pas 

kërkesës së parapaguesit por jo më vonë se 24 orë pas paraqitjes së saj. Ky shërbim do të 

jetë pa pagesë. 

7.5 Obligohen ofruesit e shërbimeve që mos të aktivizojnë numrat pa qenë të regjistruar më 

parë nga parapaguesit. 

7.6 Ofruesit e shërbimeve mund t’i përdorin informatat mbi papapaguesit e tyre gjatë 

krijimit të kontratave, vendosjes së tarifës për shërbime, përgatitjes dhe publikimit  të 

adresarëve për përdoruesit dhe sigurimin e shërbimeve ndihmëse. 

7.7 Me kërkesë të parapaguesve Ofruesit e shërbimeve do të korrigjojnë, shtojnë, shlyejnë 

apo të rishkruajnë informatat dhe shërbimi do jetë pa pagesë. Informatat në adresarë 

duhet të jenë të freskëta, dhe të dhënat në shërbimet ndihmëse për adresarë do të 

freskohen së paku 1 herë në muaj. 

7.8 Parapaguesit, kanë të drejtë të vendosin nëse dëshirojnë të bëjnë publik numrat e tyre, 

emrat dhe adresat. 
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7.9 Obligohen ofruesit e shërbimeve që  t’i dorëzojnë informata mbi regjistrimin e 

parapaguesve sa herë që ARKEP e sheh të nevojshme me qëllim të ushtrimit të 

aktivitetit të saj. 

NNeennii  88  

NNddrryysshhiimmii  ii  PPaarraappaagguueessiitt//HHuummbbjjaa  ee    SSIIMM  KKaarrtteellëëss//VVjjeeddhhjjaa  

8.1 Obligohet parapaguesi që në rast të  shitjes/tjetërsimit të SIM Kartelës ai duhet të 

njoftojë ofruesin e shërbimit për një gjë të tillë. Pas kësaj ofruesi i shërbimit do të bëjë 

regjistrimin e parapaguesit të  ri. 

8.2 Në rast të ndryshimit të parapaguesit, ofruesi i shërbimit obligohet që të mbajë të dhënat 

për dy (2) vitet e ardhshme pas ndryshimit të parapaguesit. 

8.3 Në rast të humbjes së SIM Kartelës ose dyshimit për vjedhje të saj, parapaguesi duhet që 

menjëherë të lajmërojë Ofruesin e shërbimit, i cili obligohet që menjëherë të bëjë 

ndërprerjen e përkohshme të  shërbimit. 

8.4 Ofruesit e shërbimeve përpara se të bëjnë ndërprerjen e përkohshme të shërbimit duhet 

të bëjnë verifikimin e parapaguesit. 

8.5 Shërbimi do të qëndrojë i ndërprerë për aq kohë sa nuk kërkon parapaguesi të bëjë 

aktivizimin e sërishëm të SIM Kartelës, por jo më vonë se 60 (gjashtëdhjetë) ditë nga dita 

e ndërprerjes së përkohshme. 

NNeennii  99  

DDiissppoozziittaatt  kkaalliimmttaarree  ddhhee  ppëërrffuunnddiimmttaarree  

9.1 Të gjithë ofruesit e shërbimeve obligohen të njoftojnë parapaguesit e tyre, të cilët kanë 

më tepër se 5 SIM kartela të regjistruara në emër të një personi fizik. 

9.2 Të gjithë parapaguesit aktual, të cilët janë persona fizik dhe kanë më tepër se 5 SIM 

kartela në emrin e tyre obligohen që të bëjnë çregjistrimin e SIM Kartelave të tyre brenda 

periudhës prej 6 muajve nga data e hyrjes në fuqi të kësaj Rregulloreje..  

9.3 Në rast të mos-veprimit në përputhje me këtë nen, ofruesit e shërbimeve  obligohen të 

de-aktivizojnë numrat përkohësisht dhe lejojnë një afat shtesë prej 30 ditësh, me çrast do 

të njoftojnë parapaguesit e tyre se pas përfundimit të këtij afati shtesë ofruesi i shërbimit 

rezervon të drejtën e ri-shitjes së numrave. 

NNeennii  1100  

HHyyrrjjaa  nnëë  FFuuqqii 

 

10.1 Kjo rregullore hynë në fuqi me datën e nënshkrimit të saj. 
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10.2 Kjo rregullore shfuqizon rregulloren Nr.81/1/10 për regjistrimin e përdoruesve të 

telefonisë mobile. 

10.3 Aneksi 1 i kësaj Rregulloreje është Formulari për Regjistrimin e Parapaguesve të SIM 

Kartelave. 

 

PPrriisshhttiinnëë,,  0088  MMaarrss,,  22001166                                    

        

  

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

KKrreesshhnniikk  GGaasshhii  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt   
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ANEKSI 1 

Formulari për regjistrimin e parapaguesve te telefonisë mobile 

 

    


